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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   LATAR BELAKANG 

Di jaman sekarang banyak sekali orang tua yang sudah mulai merancang masa 

depan anak bahkan  sejak anak belum mencapai usia lima tahun. Beberapa ada yang 

berfokus untuk mengasah potensi anak, namun ada juga yang ingin menonjolkan sisi 

personal dari anak yang menarik dari diri mereka yaitu dengan mengetahui minat dan bakat 

anak. Menurut padangan dari Suzuki (1993:1-2) kata “sejak lahir” digunakan pada banyak 

orang dengan sangat ceroboh yang pada khususnya menyangkut pada bakat anak. Pada 

kenyataannya bakat anak itu akan muncul saat anak sudah berusia 5 atau  6 tahun. Ketika 

kita melihat bayi yang baru lahir kita tidak bisa memprediksi apakah bayi tersebut nantinya 

akan menjadi apa, karena bakat itu memiliki 2 jenis yaitu kemampuan di bidang khusus atau 

bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisasikan kemampuan khusus 

tersebut. 

Perkembangan minat merupakan hal yang sangat penting sejak dini karena minat 

mempengaruhi perilaku tidak hanya selama periode masa kanak-kanak saja namun juga 

berlaku sesudah masa kanak-kanak itu berakhir. Namun banyak orang tua dan guru yang 

mengabaikan perkembangan minat pada anak. Sebagian besar minat kanak-kanak hanya 

dianggap sebagai tingkah anak saja yang segera berlalu. Dan ini yang menyebabkan anak 

jadi memandang enteng dan orang tau atau guru mengganggap bahwa anak akan 

mengakhiri minat tersebut seiring dengan bertambahnya usia dan bertambah luasnya 

pengalaman yang mereka miliki. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nuckols dan Banducci, macam 

pekerjaan dan pandangan anak mengenai pekerjaan berdasarkan pada pengetahuan 

mereka, yang baik ataupun tidak baik dapat membuat kesimpulan dan menjadi dasar akan 

ada tidaknya minat anak terhadap pekerjaan tersebut. Hal ini di anggap penting karena 

keputusan-keputusan penting tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mereka yang 

didasarkan pada citra pekerjaan yang dianuti atau diminati seseorang. 

Program pendidikan bakat anak di masyarakat terutama di Indonesia, masih banyak 

kelompok yang menentang atau kurang melihat kegunaannya. Dalam hal ini orang tua dapat 

melakukan banyak hal yang menjadi faktor pendukung pada anak yang berperan secara 

aktif dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan belajar untuk bakat 

anak.  



 

14 
 

Sebagai orang tua tidak bisa memprediksi anak akan menjadi apa. Dan tidak 

semuanya dapat berjalan sesuai dengan minat dan bakat dari anak itu sendiri. Ada pula 

anak yang memilki bakat namun tidak ada dukungan minat dari sang anak. Maka dari itu 

psikolog mengemukakan bahwa perlu adanya dukungan yang lebih banyak dari orang tua 

untuk dapat mengasah bakat dari anak secara optimal. Jika anak tidak mendapat dukungan 

dari orang tua maka bakat yang dimiliki anak itu tidak dapat berkembang. Karena banyak 

sekali kemungkinan anak tidak memiliki minat dari bakat tersebut. Salah satunya adalah 

anak memang agak lambat dalam mengembangkan kemampuannya atau anak hanya 

merasa malas. Dan hal yang sangat penting untuk orang tua adalah, orang tua perlu 

memperkaya minat anak, sehingga anak tidak terpaku dengan satu minat saja. Untuk itu 

sangat perlu diadakannya kampanye untuk mengajak orang tua untuk lebih dekat dengan 

anak agar orang tua dapat mengetahui minat dan bakat anak dan dapat memberi dukungan 

yang dibutuhkan anak sejak dini. 

1.2.   PEMBATASAN MASALAH 

Perancangan kampanye sosial melalui desain komunikasi visual untuk menyadarkan 

orang tua akan pentingnya dukungan orang tua terhadap minat dan bakat anak sejak dini 

dengan target sasaran orang tua muda usia 25-32 tahun. 

1.3.    RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana merancang kampanye yang dapat menyadarkan orang tua akan 

pentingnya dukungan orang tua terhadap minat dan bakat anak sejak dini melalui desain 

komunikasi visual? 

1.4.   TUJUAN DAN MANFAAT 

1.4.1.   TUJUAN 

 Untuk menyadarkan orang tua akan pentingnya dukungan orang tua 

terhadap minat dan bakat anak dari sejak dini. 

 Membantu orang tua dalam menyediakan waktunya untuk anak dari sejak 

dini. 
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1.4.2.   MANFAAT 

1.4.2.1.   Bagi Masyarakat 

Untuk mengetahui akan pentingnya dukungan orang tua terhadap minat dan 

bakat anak dari sejak dini agak anak dapat mengembangkan potensinya sesuai 

dengan minat dan bakat dari setiap anak serta untuk mencapai cita-cita mereka. 

     1.4.2.2.   Bagi Institusi 

 Untuk membuka pandangan kepada mahasiswa akan pentingnya 

pengembangan minat dan bakat sejak dini, dan untuk memotivasi mahasiswa 

agar lebih giat belajar dan berlatih. 

1.4.2.3.   Bagi Diri Sendiri 

Untuk memotivasi diri agar lebih giat belajar dan berlatih untuk 

mengembangkan minat dan bakat untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. 

 

1.5.   METODOLOGI PERANCANGAN 

1.5.1.   USER RESEARCH 

 
Gambar 1 Hasil Riset Singkat  
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Hasil dari penyebaran kuesioner secara online ini, terdapat 38 responden 

yang menanggapi kuesioner. Sebagian besar responden masih berstatus 

mahasiswa. Dari 38 responden terdapat 89,5% menyatakan bahwa dukungan 

minat dan bakat anak dari orang tua sejak dini itu penting. Dan 10,5% 

menyatakan bahwa dukungan minat dan bakat anak dari orang tua sejak dini 

itu tidak begitu penting.  

 

 

 

Hasil kuesioner dari pertanyaan nomer 3 dapat disimpulkan bahwa 39,5% 

dari 38 responden mendapat dukungan berupa pendidikan yang mendukung, 

15,8% dari 38 responden mendapat dukungan berupa les khursus, dan 

sisanya responden ada yang menjawab, tidak ada, dan bahkan ada yang 

binggung mengenai dukungan yang diberikan orang tua mereka. 

 

Gambar 2 Hasil Riset Singkat  

Gambar 3 Hasil Riset Singkat  

Gambar 4 Hasil Riset Singkat 



 

17 
 

Hasil kuesioner dari pertanyaan nomer 4 dapat disimpulkan bahwa 47,4% 

dari 38 responden mendapat dukungan dari orang tua berupa pujian, 42,1% 

dari 38 responden yang jarang mendapat dukungan dari orang tua berupa 

pujian, dan 10,5% responden tidak pernah mendapat dukungan dari orang 

tua berupa pujian. 

 

1.5.1.1.   Behaviour 

 Orang tua yang terlalu terlalu sibuk bekerja. 

 Orang tua jaman sekarang yang terlalu memberi kebebasan pada anak. 

1.5.1.2.   Need 

 Anak yang butuh bimbingan atau pengarahan dari orang tua 

 Anak butuh dukungan, atau pujian dari orang tua mengenai minat bakat 

mereka untuk dijadikan sebagai motivasi. 

1.5.1.3.   Problem 

 Orang tua yang dibatasi oleh ekonomi saat ini. 

 Kurang ada komitmen dari orang tua setelah menikah dan memiliki anak. 

1.5.1.4.   Atitude  

 Anak yang mengikuti orang tua karena sejak dini belum bisa menentukan 

jatidiri mereka. 

1.5.1.5.   INSIGHT 

Berdasarkan dari data yang sudah di dapat bahwa : 

1. Orang tua jaman sekarang kurang memiliki komitmen setelah memiliki anak. 

2. Orang tua kurang memiliki komunikasi dalam membimbing anak saat belajar 

atau bermain. 

3. Orang tua jarang memberi pujian kepada anak. 

 

1.6.2.   BACKGROUND RESEARCH 

1.6.2.1.   KUESIONER 

Kuesioner ditujukan untuk mahasiswa dari jurusan apapun di kota Semarang 

dengan usia 17-25 tahun yang masih SMA dan kuliah. Dengan menggunakan teknik 

kuesioner diharapkan dapat mengetahui kebenaran akan adanya dukungan dari 

orang tua mengenai minat dan bakat mereka. 
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1.6.2.2.   WAWANCARA 

Wawancara ini dilakukan kepada orang tua yang memiliki anak yang masih 

duduk di bangku SD dan beserta dengan anaknya yang masih kelas 1-3 SD. Dengan 

menggunakan teknik wawancara diharapkan dapat mengetahui lebih dalam akan 

karakter orang tua dan pengetahuan anak mengenai minat mereka. 

 

1.6.2.3.   FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 

Focus Group Discussion dilakukan kepada orang tua yang memiliki anak 

yang masih duduk di bangku SD kelas 1-3. Dengan menggunakan teknik FGD 

diharapkan dapat mengetahui pola pikir orang tua di jaman sekarang. 

 

1.6.2.4.   STUDI LITERATUR 

Studi literatur akan dilakukan dengan mencari buku, jurnal, maupun artikel 

terkait tentang pengenalan profesi pada anak dan desain komunikasi visual itu 

sendiri. Dengan menggunakan teknik ini diharapkan dapat menemukan kasus yang 

lebih luas dan teori untuk memecahkan masalah. 

 

1.6.2.5.   INTERNET 

Mencari data di internet baik berupa jurnal, berita ataupun artikel yang 

berguna untuk melengkapi informasi atau data dari permasalahan pengenalan 

profesi sejak dini. 

 

1.6.2.6.   TIMELINE RESEARCH 

Pada penelitian ini akan memulai menyebarkan kuesioner secara online dan 

wawancara pada bulan Februari yang bertepatan di minggu pertama. Dan minggu 

kedua dan tiga akan dilaksanakannya Focus Group Discussion ( FGD ) dan 

pencarian data dengan teknik Studi Literatur dan melalui Internet. 

 

1.7.   INITIAL CONCEPT 

Permasalahan yang sudah ditemukan yaitu pentingnya dukungan dari orang tua 

mengenai minat dan bakat anak sejak dini. Hal ini dianggap penting karena setiap orang 

dari sejak dini pasti memiliki sebuah kegemaran atau keahlian, dan kegemaran tersebut 

butuh pengarahan yang khusus dari orang tua untuk dapat dikembangkan lebih lagi. Dan hal 
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ini juga menyangkut masa depan anak dalam menentukan sebuah pekerjaan untuk 

meneruskan kehidupannya. 

Terkait dengan permasalahan yang ada, akan dilakukan sebuah kampanye sosial 

yang menyangkut dari inti masalah tersebut yaitu penekanan pada orang tua saat ini untuk 

memiliki komitmen dalam sebuah keluarga dengan membangun komunikasi yang baik 

dengan anak agar dapat membimbing minat dan bakat anak. Dan untuk mengedukasi orang 

tua bahwa dukungan dari orang tua itu sangat penting bagi motivasi anak. 

1.8.   SKEMA PERANCANGAN 

 

 

 

 

Bagan 1 Skema Perancangan 
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1.9.   TINJAUAN PUSTAKA 

1.9.1.   PUSTAKA 

1.9.1.1   Jurnal Peran Orang Tua Dalam Membimbing Bakat Anak Usia 6-12 

Tahun (Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Syarif Hidayatullah, 

2009). 

 

Membahas tentang pentingnya bimbingan dari orang tua terhadap 

bakat anak yang berfokus pada usia 6-12 tahun. Melalui jurnal ini 

peneliti dapat mengambil pemahaman bahwa bakat merupakan 

kemampuan bawaan dari anak yang menjadi potensi yang perlu 

dikembangkan dan dilatih. Dan kebanyakan orang tua kurang peduli 

akan pentingnya pengembangan bakat pada anak sejak dini. Hal ini  

perlu disadari oleh orang tua saat anak masih duduk di bangku sekolah 

dasar. 

 

1.9.1.2.   Widyarini, Dra. M.M Nilam. 2009. Psikologi Populer : Relasi Orang 

Tua & Anak. Jakarta : Elex Media Komputindo . 

 

Pada Bab Menjadi Orang Tua Efektif bagi Remaja di halaman 94 

membahas tentang perlunya komitmen dalam sebuah hubungan antara 

orang tua dengan anak. Orang tua harus memiliki kualitas hubungan 

yang baik untuk membangun kepercayaan, rasa aman, nyaman dan 

kehangatan anak dengan orang tua. Melalui pembahasan dari buku ini, 

peneliti mendapat beberapa pemahaman bahwa untuk hubungan yang 

berkualitas dapat memperbaiki perasaan anak dengan adanya rasa 

aman dan nyaman.  

 

1.9.1.3.  Jurnal : Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia 

Interaktif Menggunakan Macromedia Director MX (Studi Kasus 

Mata Kuliah Pengolahan Citra Pada Jurusan S1 Sistem Informasi). 

 

Pada jurnal ini membahas tentang pencapaian prestasi belajar yang 

kurang memuaskan yang ditujukan untuk mahasiswa Universitas 

Gunadarma. Pendekatan yang digunakan menggunakan media 
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pembelajaran multimedia interaktif berupa aplikasi yang disertai dengan 

animasi, audio, video dan juga evaluasi berupa soal latihan. Melalui 

pembahasan dari jurnal ini, peneliti mendapat pemahaman bahwa 

media interaktif dapat menjadi media yang paling efektif untuk dijadikan 

sebagai media pembelajaran anak. 

 

1.9.2.   STUDI KOMPARASI 

1.9.2.1.    Perancangan Aplikasi Mobile Pengenalan Ragam Profesi Sebagai 

Referensi Cita-Cita Untuk Anak Usia 10-12 Tahun, Seri 

Kesehatan: Profesi Dokter Hewan dan Ahli Gizi, oleh Rina 

Rasmalina dan Baroto Tavip Indrojarwo (Fakultas Teknik Sipil 

dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember). 

 

Perancangan ini dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan profesi 

yang beragam dan mengajak anak untuk mengetahui bagaimana 

menganggapai cita-cita tersebut untuk dijadikan cita-cita mereka. 

Metode yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan 

pendekatan komunikasi interaktif dengan konsep yang menyenangkan 

dalam bentuk cerita dengan gambar bergerak, narasi, audio dan mini 

games. Pada hasil dari perancangan aplikasi ini penulis mendapat 

wawasan baru bagaimana menciptakan karakter yang sesuai dengan 

karakter target. 
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1.9.2.2.    Perancangan Buku Ilustrasi Pengenalan Profesi Edisi “Aku Ingin 

Jadi Koki” Untuk Anak Usia 4 - 6 Tahun, oleh Syafira Sukma 

Mukaromah dan Archita Desia Logiana (Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Budi Luhur). 

 

Perancangan ini dibuat dengan tujuan untuk memberi informasi 

kepada anak usia dini mengenai profesi koki agak anak dapat 

menghargai jasa seorang koki. Hal ini dibuat karena dilatar belakangi 

oleh perilaku anak yang hanya mengenal beberapa profesi saja 

seperti dokter, polisi, pilot, dan lain-lain. Sedangkan profesi koki 

kurang dikenal. Metode yang digunakan dalam perancangan ini 

menggunakan pendekatan ilustrasi yang dibukukan dalam bentuk 

gambar dan cerita. Dan dari  buku ilustrasi ini penulis mendapat 

wawasan baru akan bagaimana cara menyusun sebuah alur cerita 

yang dapat meningkatkan imajinasi target, yang didukung dengan 

ilustrasi yang menarik dengan nuansa warna yang lembut. Serta 

penataan layout untuk peran utama dari buku ilustrasi tersebut. 

Gambar 5 Studi Komparasi 1 
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Gambar 6 Studi Komparasi 2 


