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BAB I 

1.1 Latar belakang  

Makanan adalah salah satu kebutuhan primer bagi manusia. Jika tidak adanya makanan, manusia 

tentu saja tidak dapat mungkin bertahan hidup. Pada zaman primitif,manusia memakan sesuatu yang 

hanya diolah dengan cara yang sangat sederhana, namun sekarang ini karena kemajuan zaman, manusia 

mendapat hasrat untuk mendapatkan cita rasa yang lebih bervariasi dari makanan yang dikonsumsi , 

.(Mulyanto,1982) Di jaman yang modern ini kita bisa membeli makanan tanpa perlu susah mengolahnya 

dengan berbagai varian rasa ,harga dan juga tempat yang nyaman .Namun tidak semua orang dapat 

membeli ataupun juga mengolah makanan sendiri karena harga bahan pokok yang terus melambung 

tinggi sehingga sebagian manusia mengalami kemiskinan yang menyebabkan kelaparan.(Penelitian 

sendiri,2018) 

Anak jaman sekarang  kurang berpikir dan juga tidak mau tahu akan apa yang terjadi sekarang ini dan 

justru menghamburkan makanan yang mereka beli kemudian mereka buang dengan percuma tanpa 

menyadari dari mana dan dengan cara apa dia mendapatkan makanan tersebut (Penelitian sendiri,2018)  

. Anak remaja sekarang kurang mengetahui dan paham bahwa orang disekitar mereka yang kurang 

mampu menderita kelaparan dan mengais makanan yang mereka buang dari sisa restoran ,cafe ,warung 

makan bahkan banyak sekali yang mengais makanan dari tong sampah / TPA (tempat pembuangan akhir 

) .bahkan mereka tidak berpikir dari mana uang yang mereka dapatkan untuk membeli makanan ,orang 

yang bersusah payah menyiapkan makanan ,dan ornag tua yang dengan sekuat tenaga bekerja untuk 

menghidupi anaknya . ( Sari,2017) 

Kurangnya pemahaman , membuat mereka kurang mensyukuri apa yang mereka miliki serta apa yang 

mereka dapatkan sekarang (Penelitian sendiri ,2018) .Mereka juga cenderung tidak mengetahui bahwa 

ratusan orang diluaran sana justru tidak dapat makan dengan layak bahkan hingga berpuasa dan 

akhirnya meninggal .setiap harinya sebanyak 4 Ton makanan terbuang percuma dan sebanyak 28 juta 

manusia kelaparan di Indonesia( Badan Pusat Statistik ,2018 ). Seandainya saja satu orang penduduk 

Indonesia membuang sebutir nasi maka sebanyak 249 butir nasi terbuang percuma  .Jika hal ini terus 

dibiarkan maka anak remaja tidak akan pernah bisa belajar untuk menghargai makanan yang merupakan 

jerih payah yang bukan hanya berasal dari satu orang tetapi banyak orang (Penelitian sendiri ,2018) 
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serta kurang nya rasa peduli terhadap kehidupan sekitar dan juga terus mengembangkan rasa cuek yang 

akan membawa pada arah yang negatif dan juga menjadi generasi penerus bangsa yang akan cenderung 

meremehkan dan juga tidak peduli selain itu membuat mereka akan terus melakukan hal boros hingga 

masa tua nya . (Simandjutak,1984) 

Maka dari itu saya tertarik untuk mengambil proyek akhir dengan judul " Perancangan Kampanye 

Sosial menyadarkan anak untuk lebih menghargai setiap makanan " yang akan berfokus untuk 

merancang kampanye social untuk menyadarkan betapa berharganya setiap makanan yang seringkali 

disia siakan tanpa berpikir betapa banyak diluaran sana yang justru menginginkan makanan itu dan juga 

perjuangan jerih payah dibalik orang- orang yang menyiapkan makanan itu seperti orang tua dan juga 

ingin menyadarkan dan menumbuhkan rasa peduli juga rasa syukur atas rahmat yang telah diberikan 

oleh Tuhan melalui setiap suapan makanan itu melalui strategi perancangan Desain Komunikasi Visual 

yang efektif dan tepat sasaran sehingga kita semua dapat lebih menghargai setiap suapan makanan dan 

juga dapat lebih bijak lagi dalam memilih porsi makanan dan merasa bersyukur akan apa yang 

didapatkan . 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan 

penelitian sebagai berikut: 

 Harga bahan pokok yang terus melambung meningkatkan tingkat kemiskinan yang 

menyebabkan kelaparan. 

 Anak remaja sekarang kurang memahami arti makanan dan membuang makanan sesuka 

mereka . 

 Remaja kurang peduli akan kehidupan sekitar dan cenderung meremehkan yang akan 

membawa pada arah yang negative. 

 Kurangnya rasa prihatin remaja terhadap kemiskinan dan kelaparan . 

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang strategi menyadarkan remaja melalui media Komunikasi Visual yang efektif 

dan tepat sasaran untuk mengajak remaja untuk lebih menghargai makanan. 

1.4 Pembatasan Masalah  

a) Menyadarkan target sasaran untuk menghargai setiap makanan yang mereka miliki . 
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b) Perlu di sediakannya sarana media komunikasi visual guna untuk menyadarkan remaja 

untuk lebih bijak dalam memilih porsi makanan yang pas dan merasa bersyukur atas 

makanan yang dimiliki.  

c) Melakukan penelitian kepada Remaja khususnya di Kota Semarang . 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1.5.1 Tujuan  

1. Untuk mencegah perilaku membuang makanan sisa dengan menumbuhkan rasa peduli 

,bersyukur dan juga menghargai juga memahami makna dari sesuapan makanan yang dimiliki 

terhadap remaja ,dengan menemukan solusi yang tepat dan menuangkannya dalam rancangan 

desain yang sesuai . 

 

1.5.2 Manfaat  

         1.5.2.1 Bagi masyarakat 

Agar dapat memberikan pemahaman, solusi dalam menentukan porsi yang tepat dan 

pas sehingga mengurangi pembuangan makanan  ,menyadarkan serta menumbuhkan 

rasa peduli ,bersyukur dan juga menghargai juga memahami makna dari sesuapan 

makanan yang dimiliki sehingga menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menentukan 

porsi makanan dan menjadi baik lagi serta bisa berguna bagi sekitar . 

 

1.5.2.2 Bagi diri sendiri  

Agar dapat menambah wawasan dan pengalaman serta menjadi panduan dalam 

mencarai solusi yang berkaitan dengan menyiakan-nyiakan sisa makanan serta 

menuangkannya dalam melalui media Komunikasi Visual bagi remaja Khususnya Kota 

semarang . 

 

1.6 Metodologi penelitian 

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode pengambilan sampel secara random sederhana 

dimana setiap anggota sampel yang diambil secara acak dengan ,strata,umur ataupun jenis kelamin 
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untuk memiliki kesempatan ikut deleksi sebagai sample dengan teknik menggunakan diagram yang 

acak . 

 

1.6.1 USER RESEARCH 

 1.Pernahkah kamu membuang makananmu? 

 

 

Dari data diatas kita dapat menyimpulkan : 

- dari 100 anak sekitar 66,7% pernah melakukan membuang sisa makanan mereka sedangkan 

hanya sedikit anak saja yang selalu habis yang bisa dianggap menyukai atau menghargai 

makanan yang mereka makan yaitu 33.3% saja . 

 

 

 2.Sering/tidak membuang makanan? 
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  Dari 100 anak ada 33,3% anak  yang kebiasaan membuang sisa makanan mereka tanpa 

memperdulikan betapanberharga nya makanan dan mensyukurinya sedangkan  66,7% anak 

mungkin menyisakan makanan dan menyimpan nya kembali untuk dimakan lagi atau 

memverikannya keoada teman dan bahkan mungkin selalu habis saat makan . 

 

 

 

3.Dimana biasanya kamu membuang makananmu? 

 

 

Kebanyakan remaja / anak membuang makanan mereka saat berada disekolah yang 

kemungkinann besar sisebabkan oleh jam istirahat yang singkat dan juga kecenderungan untuk 

bermain dan mengobrol dengan teman dibujtikan dengan prosentase 60% anak membuang 

makanan saat disekolah , 20% dirumah yang kemungkinan tidak ada pengawasan orangtua dan 

juga tidak menyukai makanannya , 20% lagi di tempat makan seperti cafe dll dikarenakan 

kebiasaan untuk nongkrong bersama teman dan juga kurang menyukai rasa dari makanan 

tersebut  

    

4. Pernahkah kamu memberikan makanan yang tidak kamu makan kepada orang disekitarmu ? 
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83,3% dari 100 anak selalu tidak pernah memberikan makanan  uang ridak dimakannya kepada 

orang lain yanglebih membutuhkan namun justru membuang dan bersikap acuh tak acuh , sekitar 

16,7% anak sudah mulai memberikan makanan apada orang lain namun masih perlu adanya 

binbingan dan edukasi agar menjadi sebuah kebiasaan baik yang sellau dilakukan. 

 

5. Jika kamu pernah membuang makanan apa alasannya ? 

 

 

Sebagian besar dari 100 sampel anak tidak menyukai rasa dari makanan yang disantaap 

sehibggap cenderung membuang makanana tersebut yaitu 50%  ,33,3% meerasa karena kenyang  

padahak mereka sudah terbiasa makan dan tau seberapa porsi makan seharusnya diberikan 
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pengarahan dan diingatkanbuntuk mengambil makanan secukupnya dan tidak berlebihan ,skitar 

16,7% anak melakukan diet untuk menjadikaanya sebuah pencitraan dijaman sekarang . 

 

 

6. Pernahkah kamu merasa sayang jika membuang makanan mu ? 

 

 

42,9% anak pernah merasa sayang ketika membuang makanan dan cenderung lebih menghargai 

,28,6%  sering merasa sayang terhadap makanan , 14,3% maaih kadang dan perlubadanya 

pengarahan akannbetapa berharganya makanan dan sisanya 14,3% anak tidak memiliki 

oengetahuan dan juga merasa sayang ketika makanannya dibuang 

 

1.6.2 Behaviour 

- kurang adanya rasa sayang atau memliki terhadap makanan yang dimiliki 

- kurang edukasi pemahaman dan juga pengertian juga oengawasan orang tuabterhadap 

anak sehingga mereka cenderung terbiasa membuang makanan . 

- kebiasaan membuang sisa makanan tanpa memperdulikan dan juga menghargai makanan  

- kurangnya pengetahuan terhadap pentingnya makanan bagi kita semua 

- kurangnya kontrol dan bijak  terhadap porsi makanan yang mereka ambil 

1.6.3  Need 

- pentingnya edukasi pengarahan ,kontrol ,pemahaman ,pengawasan dari orang tua maupun 

sekolah untuk menyadarkan anak betapaa berharganya setiap makanan  
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- media yang menunjang untuk memberikan informasi dan juga mengingatkan anak akan 

pentingbya menghargai makanana melalui media verbal dan non verbal seperti visualisasi  

- desain verbal dan visual yang menarik dan berkesans ehingga nilai yang ingin disampaikan 

berupa menyadarkan anak untuk menghargai makanan tersampaikan dengan baik 

1.6.4 Problems 

    - terbiasa membuang makanan 

    - sikap acuh tak acuh terhadap sekitar  

    - tidak mensyukuri makanan yang di dapat  

    - kurang menghargai jerih payah orang lain 

    - kurang bijak dalam menetukan porsi makanan yang tepat  

 

1.6.5 Attitude 

    - bersikap seenaknya sendiri dan terus menghamburkan makanan 

    - kurang peduli kelaparan yang terjadi disekitar  

    - membuat kerja keras orang tua  sia-sia dengan membuang setiap makanan 

 

1.6.6 INSIGHT/ FINDING   

Faktor yang memungkinkan menyebabkan anak remaja sekarang ini kurang menghargai 

makanan dan tidak memperdulikann sekitar :  

1) Kurangnya pengetahuan akan keadaan sekitar yang masih kekurangan dan membutuhkan.  

2) Kurangnya rasa bersyukur terhadap rahmat Tuhan .  

3) Jam istirahat yang kurang 

4) Tidak menyukai rasa dan takut dibilang banyak makan sehingga langsung membuangnya . 

5) Beralasan diet agar terlihat bagus di depan public . 

6) Tidak bijak dalam menentuan porsi makanan yang pas . 

7) Banyak mengobrol dengan teman 

 

1.6.7 BACKGROUND RESEARCH  
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Peneliti menerapkan beberapa metode-metode yang dianggap relevan sehingga data yang 

diperoleh nantinya akurat dan tidak bersifat subyektif. Berikut beberapa metode yang 

digunakan:  

 

1.6.7.1 Angket 

Angket ditujukan kepada anak remaja di kota semarang, usia 13-15 tahun dari anak (SMP 

)sampai anak 16-18 tahun (SMA).Penulis menyebarkan angket untuk mengetahui factor 

factor yang menyebabkan anak remaja menyia-nyiakan makanan mereka. 

 

1.6.7.2 Wawancara  

Wawancara nantinya akan diadakan kepada setiap anak SMP maupun SMA yang sedang 

hang-out bersama teman-temanya diluar,dan akan langsung berbicara kepada mereka 

dengan bertanya terlebih dahulu untuk kesediaan mereka diwawancara agar dapat 

membantu hasil survey. 

1.6.7.3 Studi Literatur 

Dengan cara mengumpulkan berbagai data dan informasi serta teori yang dibutuhkan 

dari sumber seperti buku/literature yang memiliki kaitan dengan pola makan anak remaja . 

Dan juga psikologis anak remaja tentang masa puber mereka. 

 

 

 

1.6.7.4 Internet 

Mencari data data di internet baik dari jurnal maupun artikel yang ada guna memperoleh 

informasi dan data mengenai menghargai makanan. 

 

1.6.7.5 Timeline Research 

Penulis nantinya akan menyebarkan angket secara online dan juga wawancara kepada 

target yang akan dilakukan pada minggu pertama bulan januari. Pada minggu ke dua dan 

ketiga penulis akan mencari informasi melalui internet dan juga literature. 
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1.6.8 INITIAL CONCEPT  

Kurangnya pemahaman ,bimbingan dan juga kontrol membuat mereka kurang mensyukuri apa 

yang mereka miliki serta apa yang mereka dapatkan sekarang .Mereka juga cenderung tidak 

mengetahui bahwa ratusan orang diluaran sana justru tidak dapat makan dengan layak hingga 

berpuasa dan akhirnya meninggal .Jika hal ini terus dibiarkan maka anak remaja tidak akan pernah 

bisa belajar untuk menghargai makanan yang merupakan jerih payah bukan hanya dari satu orang 

saja tetapi banyak orang . 

Dimana pesan yang akan dikampanyekan tersebut disesuaikan dengan media-media yang 

terkait dan cukup sering ditemui oleh target itu sendiri.Guna menyadarkan betapa berharganya 

setiap makanan yang seringkali disia siakan tanpa berpikir betapa banyak diluaran sana yang justru 

menginginkan makanan itu dan juga perjuangan jerih payah dibalik orang- orang yang menyiapkan 

makanan itu seperti orang tua dan juga ingin menyadarkan dan menumbuhkan rasa peduli juga rasa 

syukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan .karna setiap satu suapan makananmu sama 

dengan 1 jerih payah orang tua yang kamu sia siakan,1 jerih payah petani yang menanam ,1 jerih 

payah koki/ juru masak yang menghidangkan makanan ,1 rahmat dari Tuhan yang tidak disyukuri ,1 

rupiah berharga terbuang dan justru diinginkan oleh orang lain  . 

Rencana dan ide awal penulis untuk membuat sebuah media yang dapat menarik minat 

masyarakat dan khalayak sasaran untuk selalu mengingat  arti dari sesuap makanan sehingga selalu 

menghargai,bersyukur dan peduli terhadap keadaan sekitar selain itu menjadi media pengingat 

untuk khalayak sasaran. 

 

 

 

1.7 Skema Perancangan 
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1.8 Tinjauan Pustaka  

Psikologi Remaja (Simandjutak,1984) Buku yang berisi mengenai perubahan psikologi anak dari 

umur ke umur dan juga menerangkan berbagai faktor sekitar yang dapat mengubah tingkah laku serta 

kebiasaan anak yang butuh pengarahan juga bimbingan terhadap setiap pertumbuhan serta berisi 

perbedaan perkembangan dan pertumbuhan anak. 

Kiat-Kiat mengembangkan rasa peduli terhadap diri dan lingkungan (Achmad ,2000) buku yang 

berisi cara cara atau pengarahan berupa edukasi pemahaman dan juga pengarahan kepada anak agar 

menjadi pribadi lebih baik dan juga peduli terhadap keadaan sekitar juga lebih mengerti dan bisa 

berubah menjadi lebih baik lagi . 
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Kemiskinan & Kebutuhan Pokok (Mulyanto,1982) berisi mengenai kemiskinan di INdonesia dan 

negara lainnya penyebab , dan juga kebutuhan pokok yang masih belum terpenuhi juga ekonomi yang 

masih rendah . 

Perubahan Nilai-nilai Indonesia (Umar ,1983 ) berisi mengenai nilai norma yang terus mengikuti 

perkembangan jaman dan juga mengalami berbagai perubahan yang berarah positif dan juga negatif . 

Ekonomi keluarga (Shinta ,2016 ) berisi mengenai keadaan ekonomi adalah hal yang sangat 

penting dalam pengambilan keputusan mengingat bahan pokok yang semakin naik, maka diperlukannya 

pengambilan keputusan yang bijaksana. Kajian ini juga membahas mengenai kebutuhan pokok termasuk 

makanan sandang dan papan untuk bertahan hidup serta keingingan sebagai gaya hidup yang saling 

berkaitan namun dipengaruhi oleh berbagai factor gaya hidup yang bisa bersifat positif dan negative. 

  Penanganan dan Pemanfaatan Sampah (Soewedo , 1983 ) buku ini berisi mengenai beberapa 

penggolangan sampah berdasarkan asal, komposisi, sifat, proses terjadinya, berdasarkan jenisnya, serta 

berdasarkan bentuknya.Buku ini juga memberikan contoh mengenai sampah-sampah yang bisa terurai 

dan sampah sampah yang tidak bisa diurai, juga mengklarifikasikan sampah makanan atau sisa sisa 

makanan yang bisa digunakan sebagai makanan ternak. 

Psikologi Perkembangan Fungsi dan Teori ( Sumanto ,2014 ) buku ini berisi tentang masa masa 

dimana peruahan karakteristik seseorang yang bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti gaya 

hidup,kultur budaya, posisi dalam keluarga, dan juga makanan yang menjadi factor penting dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya. Buku ini juga mengklarifikasikan beberapa masa diantaranya : 

masa puber dan masa remaja. 

Kesehatan dan Gizi ( Soegeng & Anne, 2014) buku ini berirsi mengenai kebutuhan pokok manusia 

yaitu berupa makanan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan gizi juga membahas mengenai ekonomi 

yang mempengaruhi gizi serta penyakit yang dapat ditimbulkan dari kelebihan dan kekurnagan 

makanan. 

 

 

 

  


