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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan umat manusia di era digital ini semakin dimanjakan 

dengan berkembangnya teknologi. Teknologi memiliki peran yang sangat 

besar terhadap kelangsungan hidup manusia sekarang ini. Mulai dari 

membantu dalam melakukan pekerjaan, hingga menyediakan hiburan yang 

tak terbatas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap budaya hidup manusia. 

Akses di segala bidang semakin mudah dan cepat berkat adanya teknologi. 

Dari segala jenis kemudahan tersebut, akibatnya manusia menjadi memiliki 

ketergantungan terhadap eksistensi teknologi. Contoh sederhananya 

adalah penggunaan gadget. Gadget menghadirkan segala kebutuhan 

penggunanya, sebagai media komunikasi, penyedia hiburan, media 

navigasi, dan bantuan-bantuan tak terbatas lain yang dimiliki aplikasi 

gadget. Sehingga seringkali manusia merasa sulit untuk menjalani hari 

tanpa kehadiran gadget. Menurut Dr. Whybrow, dengan hadirnya teknologi 

yang membantu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, dapat 

meningkatkan produktivitas manusia, namun tentunya ada dampak negatif 

yang mengikuti, seperti halnya kurang tidur dan depresi 

(https://acculturated.com/technology-stress-and-being-busy/, diakses pada 

14 Maret 2017, 14.28 WIB). Terutama para anak muda selalu berusaha 

mengikuti perkembangan zaman. Teknologi sudah menjadi kebutuhan 

primer mereka, sehingga pola hidup cepat merupakan gaya hidup mereka 

sehari-hari. Hal ini tentunya memengaruhi kesehatan mental mereka yang 

juga berdampak terhadap kualitas anak muda sebagai generasi penerus 

bangsa. 

Dalam mengatasi stres dan depresi sebenarnya dapat dilakukan 

dalam berbagai cara. Salah satu cara yang paling mudah dan tidak 

memakan biaya adalah dengan melakukan meditasi. Meditasi merupakan 

teknik latihan yang dapat mengistirahatkan otak sehingga mencapai tingkat 

kesadaran maksimal (https://yogainternational.com/article/view/the-real-

meaning-of-meditation, diakses pada 14 Maret 2017, 14.55 WIB). Seringkali 

orang awam menganggap meditasi sebagai praktik keagamaan, namun 

meditasi bukanlah bagian dari aliran kepercayaan tertentu. Memang 

https://acculturated.com/technology-stress-and-being-busy/
https://yogainternational.com/article/view/the-real-meaning-of-meditation
https://yogainternational.com/article/view/the-real-meaning-of-meditation
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dibeberapa aliran kepercayaan mengajarkan meditasi dalam mendalami 

agama tersebut, namun bukan berarti meditasi hanya dapat dilakukan oleh 

mereka dengan agama tersebut. Meditasi dapat dilakukan siapa saja. 

Meditasi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan psikis 

manusia. Sudah banyak hasil studi yang membuktikan kebenaran dari 

manfaat meditasi bagi manusia. Sebuah studi di Belgia, yang melibatkan 

400 murid, Profesor Filip Raes menyimpulkan bahwa mereka yang 

mengikuti latihan meditasi selama enam bulan terbukti mengurangi tingkat 

depresi dan kecemasan 

(https://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130315095916.htm, 

diakses pada 14 Maret 2017, 15.13 WIB). 

Namun sayangnya, masih sedikit sekali anak muda yang sadar 

akan pentingnya meditasi bagi mereka. Seringkali mereka menganggap 

meditasi itu membosankan dan hanya untuk orang-orang yang sudah 

berumur saja. Kurangnya pengetahuan akan meditasi membuat mereka 

tidak mengerti akan manfaat dari meditasi sendiri. Padahal banyak manfaat 

yang bisa diperoleh dari latihan meditasi, terutama bagi anak muda yang 

memiliki kesibukan dalam kuliah maupun pekerjaan. Dalam artikel yang 

ditulis di Huffington Post, disebutkan beberapa alasan mengapa kita perlu 

melakukan meditasi. Beberapa diantaranya adalah meditasi dapat 

membuat kita lebih bahagia, menguatkan kemampuan otak, membantu kita 

untuk dapat fokus, meningkatkan kepedulian terhadap orang lain, 

melepaskan stress, dan hal positif lainnya bagi manusia 

(http://www.huffingtonpost.com/robert-piper/mindfulness-meditation-

benefits_b_3158080.html, diakses pada 14 Maret 2017, 15.36 WIB). 

Benefit yang diberikan meditasi tentunya dapat meningkatkan 

kualitas individu anak muda sebagai penerus bangsa. Maka dari itu, anak 

muda Indonesia perlu dikenalkan lebih tentang latihan meditasi itu sendiri. 

Buku menjadi salah satu media pembelajaran yang cukup efektif. Buku 

berisi sekumpulan informasi yang dapat dibaca oleh penggunanya sehingga 

dapat memperluas wawasan mereka. Menurut Leonhardt (1997), ada 

beberapa manfaat membaca yaitu meningkatkan kemampuan 

berkonsentrasi, meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah 

pribadi, dan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk meraih 

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130315095916.htm
http://www.huffingtonpost.com/robert-piper/mindfulness-meditation-benefits_b_3158080.html
http://www.huffingtonpost.com/robert-piper/mindfulness-meditation-benefits_b_3158080.html
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kehidupan yang lebih sukses dengan luasnya wawasan yang mereka miliki. 

Di era modern ini, kini hadir buku elektronik yang jauh lebih praktis 

ketimbang buku fisik. Buku elektronik memudahkan penggunanya untuk 

dapat membaca berbagai macam buku di mana pun, tanpa harus membawa 

buku-buku tersebut. Meskipun begitu, buku fisik tentunya memiliki kelebihan 

tersendiri dibandingkan dengan buku elektronik. Shaunacy Ferro dalam 

sebuah artikel di Mental Floss, menyebutkan beberapa alasan mengapa 

buku fisik jauh lebih baik ketimbang buku elektronik 

(http://mentalfloss.com/article/69380/5-reasons-physical-books-might-be-

better-e-books, diakses pada 14 Maret 2017, 16.17). Dalam artikelnya 

disebutkan bahwa buku elektronik dapat mengurangi kemampuan 

membaca karena dibeberapa e-book mampu membacakan secara 

otomatis. Buku elektronik juga dapat mengalihkan perhatian pembaca dari 

informasi sebenarnya yang ingin disampaikan melalui fitur interaktif. 

Menurut sebuah studi juga dikatakan bahwa buku elektronik lebih sulit untuk 

diserap informasinya. Selain itu, karena buku elektronik diakses 

menggunakan layar LED, hal ini dapat membuat mata cepat lelah. Dengan 

begitu membaca buku fisik dapat membuat pembacanya bisa lebih fokus 

dalam menyerap informasi, tanpa harus terdistraksi dengan notifikasi-

notifikasi media social yang dapat muncul di gadget pembaca. Dimana 

konsep ini cukup relevan dengan latihan meditasi yang mengharuskan 

meditator untuk fokus. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Beberapa permasalahan berkaitan dengan hal diatas yang dapat 

diidentifikasi antara lain: 

1. Perkembangan teknologi memiliki dampak negatif dalam 

kehidupan umat manusia berupa budaya hidup serba cepat. 

2. Budaya hidup serba cepat dapat memengaruhi kondisi psikis 

manusia karena dapat meningkatkan tingkat stress. 

3. Kondisi psikis yang kurang maksimal akibat stress dapat 

memengaruhi kualitas anak bangsa. 

4. Meditasi menjadi salah satu cara dalam mengatasi permasalahan 

tersebut. 

5. Meditasi memiliki banyak manfaat baik fisik dan psikis manusia. 

http://mentalfloss.com/article/69380/5-reasons-physical-books-might-be-better-e-books
http://mentalfloss.com/article/69380/5-reasons-physical-books-might-be-better-e-books
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6. Anak muda Indonesia masih belum menyadari akan manfaat dari 

meditasi. 

7. Perlu adanya pengenalan meditasi bagi anak muda Indonesia demi 

peningkatan kualitas individual. 

8. Buku menjadi salah satu media pembelajaran yang efektif dan 

relevan dengan konsep meditasi. 

9. Buku pengenalan meditasi membutuhkan inovasi untuk menarik 

minat anak muda. 

 

I.3. Pembatasan Masalah 

Batasan yang digunakan dalam perancangan ini adalah: 

1. Pengenalan meditasi untuk pemula 

2. Dewasa muda usia 18-23 tahun 

3. Target sasaran berdomisili di Semarang. 

 

 

I.4. Perumusan Masalah 

Dari pokok permasalahan diatas, dapat dirumuskan melalui rumusan 

masalah berikut ini, “Bagaimana perancangan komunikasi visual 

pengenalan meditasi melalui buku yang sesuai untuk anak muda masa 

kini?”. 

 

I.5. Tujuan Penelitian dan Perancangan 

Adapun tujuan perancangan mengenai pengenalan meditasi bagi anak 

muda antara lain: 

1. Membangun minat dan kesadaran anak muda untuk memulai 

kebiasaan hidup sehat melalui meditasi. 

2. Membantu pengembangan spiritual dan mental anak muda 

Indonesia, khususnya di kota Semarang 

 

I.6. Manfaat Penelitian dan Perancangan 

1. Dapat mengedukasi anak muda akan manfaat nyata meditasi 

2. Dapat membantu anak muda merasakan manfaat dari meditasi 

3. Dapat meningkatkan kualitas anak muda semarang dari segi 

spiritual dan mental 
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I.7. Metode Penelitian dan Perancangan 

Metode Kuantitatif : 

1. Studi Literatur, dilakukan dengan cara membaca buku dan 

literature yang berisi teori yang berkaitan dengan penelitian ini 

untuk menyusun kajian teori serta mengumpulkan data-data 

statistik dari berbagai sumber yang ada. 

2. Metode Kuisioner, dilakukan dengan membagi angket pertanyaan 

mengenai topik yang dibahas dalam penelitian kepada responden 

terkait. 

 

I.8. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam perancangan ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

I.1. Latar Belakang Masalah 

I.2. Identifikasi Masalah 

I.3. Pembatasan Masalah 

I.4. Perumusan Masalah 

I.5. Tujuan Penelitian dan Perancangan 

I.6. Manfaat Penelitian dan Perancangan 

I.7. Metode Penelitian dan Perancangan 

I.8. Sistermatika Penulisan 

 

BAB II Tinjauan Umum 

II.1. Kerangka Berpikir 

II.2. Teori Penelitian dan Desain yang Relevan 

II.3. Kajian Pustaka 

II.4. Studi Komparasi 

 

BAB III Strategi Komunikasi 

III.1. Data Hasil Penelitian 

III.2. Khalayak Sasaran 

III.3. Strategi Komunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

BAB IV Strategi Kreatif 

IV.1. Konsep Visual 
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IV.2. Konsep Verbal 

IV.3 Visualisasi Desain 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan 

sebelumnya dan menjawab dari rumusan masalah. 

  


