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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang Masalah 

 

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogike”. Ini 

adalah kata majemuk yang terdiri dari kata “pais” yang berarti “anak” dan kata “ago” 

yang berarti “aku membimbing”. Jadi “paedagogike” berarti aku membimbing anak. 

Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat 

belajar, dalam bahasa Yunani disebut ”paedagogos” (Soedomo A. Hadi, 2008: 17). 

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting sebagai 

penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif 

untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang 

dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. 

Anak-anak tidaklah lepas dari pendidikan, pendidikan adalah suatu ilmu yang wajib 

mereka dapatkan tanpa memandang perbedaan apapun. Anak sudah harus menerima 

pendidikan sejak mereka dini yaitu umur 3 tahun dimana mereka akan mendapatkan 

pendidikan dasar awal yaitu taman kanak-kanak, lalu mereka akan melanjutkan 

pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah 

keatas, hingga mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu kuliah. Masa anak 

terbagi menjadi 3 periode, mulai dari umur 0 - 7 tahun, 7 - 14 tahun, dan 14 - 21 tahun 

dan umur 7 - 14 tahun, merupakan masa anak-anak, masa belajar, atau masa sekolah 

rendah (Aristoteles 384-322 S.M.). Dalam periode kedua inilah sangat efektif untuk 

mengajarkan dan menanamkan motivasi untuk mereka sehingga motivasi untuk 

memiliki taraf hidup lebih baik inilah yang akan membuat mereka menuju ke jalan 

kesuksesan nantinya.Namun dalam berbagai jenis kehidupan, tidak semua anak sama 

dan memiliki keutuhan atau kelengkapan entah dari fisik maupun hidupnya. Beberapa 

anak ada yang tidak memiliki orang tua, ataupun mereka dibuang oleh orang tua 

mereka, faktor kemiskinan yang membuat mereka terpaksa terpisah dari orang tua 

mereka. Anak-anak yang memiliki kondisi seperti inilah yang akan berakhir di Panti 
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Asuhan. Akibat dari inilah terkadang beberapa anak menjadi tidak memiliki motivasi 

untuk bisa menjadi lebih lagi, terkadang mereka merasa hidup ini tidak adil sehingga 

membuat mereka malas melakukan apapun dan tidak memiliki semangat. Motivasi 

sendiri memiliki arti, asrti dari motivasi adalah bergerak, yang pengertiannya suatu 

gerakan yang membuat melakukan sesuatu, membuat mereka tetap melakukannya, 

dan membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas. Hal ini berarti bahwa 

konsep motivasi digunakan untuk menjelaskan keinginan berperilaku, arah perilaku 

(pilihan), intensitas perilaku (usaha, berkelanjutan), dan penyelesaian atau prestasi 

yang sesungguhnya (Pintrich, 2003). Intinya, motivasi belajar melibatkan tujuan-tujuan 

belajar dan strategi yang berkaitan dalam mencapai tujuan belajar tersebut (Brophy, 

2004). 

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan dengan target tiga Panti Asuhan 

yakni Panti Asuhan Kristen Tanah Putih, Panti Asuhan Christopherus dan Panti 

Asuhan Muawannah dengan target anak umur 9 – 14 tahun sudah dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar anak yang berada di Panti Asuhan tidaklah memiliki motivasi 

belajar yang tinggi dikarenakan kondisi mereka yang belum bisa menerima bahwa 

mereka harus berada di Panti Asuhan, dan rata-rata anak menginginkan kehidupan 

yang bebas tanpa harus mengikuti aturan yang ketat di Panti Asuhan. Maka dari itu 

sangatlah diperlukan untuk memberi motivasi pada Anak Panti Asuhan agar mereka 

memiliki semangat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk terus berprestasi dan 

meningkatkan taraf hidup mereka dan mereka bisa mandiri dan sukses terlepas dari 

Panti Asuhan. 

 

I.2.  Identifikasi Masalah 

Pendidikan sangantlah penting, namun tidak semua orang beruntung bisa 

mencapai pendidikan yang tinggi, terlebih lagi anak yang tidak memiliki orang tua atau 

anak yang terlantar yang berada di Panti Asuhan, meskipun begitu mereka layak 

mencapai pendidikan setinggi mungkin bagaimanapun keadaan mereka. Namun tidak 

adanya motivasi untuk berusaha terus berprestasi menimbulkan anak susah mencapai 

tingkat pendidikan yang tinggi, mulai dari faktor kondisi mental mereka dan keadaan 

yang mereka alami membuat mereka kurang memiliki motivasi untuk maju.  
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I.3.  Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu luas, penulis memberikan batasan masalah 

sebagai berikut : 

 

I.3.1. Lingkup Permasalahan : 

 Dari masalah yang sudah ditemui, masalah yang menjadi hal utama untuk 

diberikan solusinya adalah masalah motivasi anak dalam belajar untuk meraih 

prestasi. 

 

I.3.2. Lingkup Usia : 

 Lingkup usia dari masalah ini adalah anak Panti Asuhan di Semarang dengan 

range umur 9 – 14 tahun dimana mereka sedang menjalani pendidikan sekolah 

dasar kelas 4 – 6 dan sekolah menegah pertama. 

 

I.3.3. Lingkup Wilayah : 

 Lingkup wilayah yang dipilih dari perancangan ini adalah wilayah kota 

Semarang, tepatnya di tiga Panti Asuhan yang ada di area Semarang yaitu 

Panti Asuhan Christopherus, Panti Asuhan Kristen Tanah Putih dan Panti 

Asuhan Islam Muawannah. 

 

 

I.4.  Perumusan Masalah 

Bagaimana membangun motivasi anak umur 9 – 14 tahun untuk giat belajar agar 

bisa terus berprestasi di sekolah dan bisa menempuh hingga ke jenjang pendidikan 

yang tinggi melalui sebuah buku cerita berjenis buku cerita interaktif yang bertemakan 

beberapa cerita kehidupan anak Panti Asuhan yang inspiratif dan penuh motivasi. 
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I.5.  Tujuan Perancangan 

- Agar anak memiliki motivasi untuk belajar dan berprestasi. 

- Anak termotivasi untuk terus berprestasi dan mencapai pendidikan yang tinggi. 

- Agar anak mencapai pendidikan yang tinggi untuk bisa mandiri dan mencapai 

kesuksesan walaupun mereka anak Panti Asuhan. 

I.6.  Manfaat Perancangan 

Perancangan yang dilakukan ini tentunya memiliki beberapa manfaat baik bagi penulis 

sendiri, bagi target perancangan dan bagi keilmuan Desain Komunikasi Visual, 

manfaat tersebut antara lain : 

 

I.6.1 Bagi Target Perancangan 

- Banyak anak yang memiliki motivasi belajar sejak dini untuk terus berprestasi 

di sekolah sehingga mereka dapat mencapai pendidikan yang tinggi dengan 

mudah. 

- Anak Panti Asuhan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi 

mandiri dan sukses. 

 

I.6.2 Bagi Penulis 

- Untuk menambah pengetahuan, ilmu dan pengalaman penulis dalam 

memecahkan masalah dan membuat suatu karya. 

 

I.6.3 Bagi Keilmuan Desain Komunikasi Visual 

- Banyak anak yang memiliki motivasi belajar sejak dini untuk terus berprestasi 

di sekolah sehingga mereka dapat mencapai pendidikan yang tinggi dengan 

mudah. 

- Anak Panti Asuhan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi 

mandiri dan sukses. 
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I.7  Metode Perancangan 

 

- Observasi 

Penulis mengadakan observasi dengan datang ke lokasi Panti Asuhan di 

Semarang tepatnya di tiga Panti Asuhan di Semarang yaitu Panti Asuhan Kristen 

Tanah Putih, Panti Asuhan Christopherus, dan Panti Asuhan Muawannah untuk 

melihat secara langsung kondisi anak yang berada di Panti Asuhan.  

 

- Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologi anak yang berada di 

Panti Asuhan dan menanyakan sikap anak dan semangat atau motivasi mereka 

selama proses belajar, kendala dan hambatan dalam menjalani kehidupan di 

Panti Asuhan dan Sekolah dan menanyakan secara langsung kepada anak-anak 

Panti Asuhan mengenai apa yang mereka rasakan berada di Panti Asuhan dan 

kendala hambatan mereka selama berada disana. 

 

- Kuisioner 

Kuisioner berkaitan dengan mengetahui media apa yang cocok untuk mereka dan 

jenis gambar apa yang mereka sukai. 

 

I.8  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang pengenalan permasalahan seperti latar belakang, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN UMUM 

Berisi tentang pembahasan masalah seperti kerangka berfikir, landasan teori, kajian 

pustaka dan studi komparasi. 

BAB III STRATEGI KOMUNIKASI 

Berisi pemaparan data pemberian pendapat mengenai riset yang telah disebarkan 

seperti analisis, sasaran khalayak, dan strategi komunikasi. 

BAB IV STRATEGI KREATIF 
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Berisi perancangan desain dan pengaplikasiannya yang didalamnya terdapat konsep 

visual, konsep verbal, dan visualisasi desain. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan akhir dari sebuah perancangan disertai kritik dan saran. 

  


