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BAB. 1

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Seragam merupakan atribut penting dalam melaksanakan pembelajaran di

sekolah. Diambil dari BPS.com, Bab 2 Pasal 2 Permendikbud Nomor 45 Tahun

2014 , Seragam memiliki tujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme,

meningkatkan rasa kesetaraan supaya tidak ada kesenjangan sosial,

meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan,

selain itu menjadikan acuan sekolah untuk menyusun tata tertib.

Penggunaan seragam sekolah menurut Bab 4 Pasal 5 Permendikbud

Nomor 45 tahun 2014 adalah, seragam sekolah nasional dikenakan hari senin,

selasa, atau hari lain saat adanya upacara bendera yang dilengkapi dengan topi

yang dilengkapi dengan logo Tut Wuri Handayani dan dasi sesuai jenjang

pendidikan dan dilengkapi dengan.

Pengadaan baju seragam sekolah disediakan sendiri oleh orang tua atau

wali murid yang diatur dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Tengah Nomor 065.5 Tanggal 15 Juni 2017 dan Bab 4 Pasal 4 Permendikbud

Nomor 45 Tahun 2014.

Di beberapa sekolah negeri di Semarang membebaskan biaya uang

sekolah, uang gedung dan uang buku. Akan tetapi, biaya seragam dinilai

memberatkan anak-anak kurang mampu, karena biaya seragam mencapai

700.000.

Menyumbangkan baju seragam tidak hanya untuk siswa yang tidak mampu,

melainkan untuk panti asuhan yang kurang mampu juga mengharapkan baju

seragam gratis. Karena kebutuhan anak-anak panti asuhan sangat banyak,

sehingga biaya seragam dinilai memberatkan.

Setelah melakukan pembagian kuesioner beberapa sekolah SMP dan

SMA swasta maupun negeri di Kota Semarang, 88,6% mereka bersedia

menyumbangkan baju seragam pantas pakai mereka. 60% menyatakan mereka

menyimpan baju seragam pantas pakai mereka.

Media interaktif adalah suatu media pembelajaran atau pengajaran

dengan pengendalian komputer dan memberi respon aktif, dan respon tersebut

menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian (Seels & Glasgow dalam Arsyad

2002:36). Media interaktif ini untuk memberikan kesadaran, bahwa tidak semua
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orang bisa membeli baju seragam. Disekitar kita masih banyak anak-anak yang

membutuhkan seragam sekolah, karena biaya seragam yang semakin tinggi.

1. 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari pembahasan latar belakang, maka dapat diidentifikasikan dari

beberapa masalah, antara lain:

1. Sekolah negeri di Semarang, bebas biaya uang sekolah, dan buku (dipinjami),

akan tetapi biaya seragam mencapai Rp 700.000

2. Pengadaan baju seragam sekolah disediakan sendiri oleh orang tua atau wali

murid

3. Memberi kesadaran kepada siswa SMP dan SMA untuk menyumbangkan

baju seragam pantas pakai, kepada siswa miskin dan panti asuhan yang

kekurangan karena, 60% siswa SMP dan SMA di kota Semarang yang masih

menyimpan baju seragam yang sudah tidak terpakai.

1. 3. PEMBATASAN MASALAH

Pembatas masalah penelitian ini hanya berkaitaan dengan Perancangan

Media Interaktif Ajakan Berbagi Baju Seragam Bagi Siswa Sekolah yang Tidak

Mampu di Kota Semarang, yaitu:

1. Demografi:

a) Usia : 12 - 18 tahun

b) Jenis Kelamin : Pria dan Wanita

c) Pendidikan : SMP, dan SMA

d) Pekerjaan : Pelajar

e) Pengeluaran : Rp 1. 800. 000 - Rp 3. 000. 000;

Rp 3. 000. 000 - > Rp 3. 000. 000.

f) Agama : Semua Agama

2. Geografi:

a) Wilayah : Semarang, Jawa Tengah.

3. Psikologi:

a) Gaya Hidup : Mengikuti tren,

Memiliki media sosial.

b) Kebiasaan : Komunikasi menggunakan media sosial,
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Efektif,

Berkumpul di cafe,

Jalan-jalan ke mall,

Menonton bioskop,

Up to date dengan media sosial.

c) Status Sosial : SES A, dan B

Hal diatas dibuat sebagai batasan karena mereka mampu untuk memenuhi

kebutuhan hidup, yang dapat dilihat dari pengeluaran, gaya hidup dan kebiasaan

mereka.

1. 4. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah untuk Perancangan Media Interaktif Ajakan Berbagi

Baju Seragam Bagi Siswa Sekolah yang Tidak Mampu di Kota Semarang, yaitu:

1. Bagaimana desain media interaktif dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat untuk berbagi baju seragam bagi siswa sekolah di kota

Semarang?

1. 5. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan dari perancangan media interaktif berbagi baju seragam sekolah

ini yaitu sebagai pentingnya berbagi baju seragam sekolah pantas pakai

kepada yang kurang mampu agar dapat bersekolah. Dengan bersekolah

diharapkan nantinya mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan masa

depan yang lebih baik. Dengan menggunakan visual yang tepat dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Manfaat

a) Masyarakat

Baju seragam sekolah yang disimpan lebih baik untuk

disumbangkan,

Masyarakat tidak menyia-nyiakan baju seragam,

Masyarakat yang menerima bantuan dapat lebih ringan dalam

menanggung beban biaya kebutuhan sekolah.
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Penyumbang merasa bangga karena sudah menyumbangkan baju

seragamnya untuk ke masyarakat yang kurang mampu.

b) Intiusi

 Penulis berharap dapat mengubah sikap masyarakat supaya lebih

peduli dengan sesama,

 Penulis berharap masyarakat dapat lebih menghargai dan menjaga

baju seragam ,

 Penulis berharap, penerima bantuan dapat bersekolah atau

melanjutkan sekolah lagi.

c) Diri Sendiri

Penulis memiliki kesempatan untuk membantu memecahkan salah

satu permasalahan di kota Semarang

Penulis menjadi sadar pentingnya menyumbangkan baju seragam

untuk membantu sesama

Penulis mendapatkan pengalaman selama observasi

1. 6. METODOLOGI PERANCANGAN

1. User Research :

Lokasi yang dipilih untuk user research adalah beberapa sekolah yang

sesuai dengan pembatasan masalah.

a) Observasi Awal :

i. Siswa/i SMP

Penulis melakukan silent observation di beberapa sekolah

3 SMP Swasta dan 2 SMP Negeri. Perilaku siswa/i di sekolah

SMP ini cenderung memiliki kesamaan. Saat pulang sekolah,

kebanyakan dari mereka jajan di depan sekolah terlebih

dahulu, ada juga yang langsung pulang, dan ada juga

beberapa siswa yang bermain basket terlebih dahulu. Di salah

satu sekolah terkenal di Semarang, siswa/i tidak jajan terlebih

dahulu, karena di depan sekolahan tidak ada yang berjualan

makanan. Sambil menunggu jemputan, siswa/i cenderung

duduk dan berbincang-bincang dengan teman-temannya di

sekitar sekolah untuk menunggu jemputan. Beberapa siswa

juga ada yang mengikuti ekstrakulikuler, sehingga mereka

pulang lebih sore. Menurut hasil observasi saya, anak-anak

SMP cenderung tertib dalam menggunakan seragam, jarang
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sekali yang terlihat baju seragam mereka yang tidak rapi,

jarang sekali siswi yang menggunakan rok di atas lutut.

Mereka dapat menjaga seragam mereka tetap bersih sampai

pulang sekolah.

ii. Siswa/i SMA

Penulis melakukan silent observation di beberapa sekolah

3 SMA Swasta, dan 2 SMA Negeri. Siswa/i cenderung

menjaga seragam mereka tetap bersih sampai pulang sekolah.

Terlihat cukup banyak siswa/i mengeluarkan baju seragam

mereka saat pulang sekolah, dan beberapa siswi terlihat

roknya di atas lutut, yang melanggar tata tertib penggunaan

seragam sekolah. Beberapa murid ada yang melakukan

kegiatan ekstrakulikuler, dan ada juga yang

berbincang-bincang dengan teman-temanya sambil menunggu

di jemput, dan banyak siswa/i yang membeli makanan dan

minuman di depan sekolah, dan ada juga siswa yang bermain

basket di lapangan.

b) Interview / kuesioner :

i. 70 Responden bersekolah di Kota Semarang dengan SES A dan

SES B.

ii. Usia responden 78,6% usia 12-15 tahun, dan 21,4% usia 16-20

tahun.

iii. 12,9% responden duduk di kelas 7 (kelas 1 SMP), 48,6% duduk

di kelas 8 (Kelas 2 SMP), 2,9% duduk di kelas 9 (kelas 3 SMP),

25,7% duduk di kelas 10 (kelas 1 SMA), 8,6% duduk di kelas 11

(kelas 2 SMA), dan 1,4% duduk di kelas 12 (kelas 3 SMA).

iv. 60% Responden SES B, dan 40% Responden SES A.

v. Sebanyak 60% responden masih menyimpan baju seragam

pantas pakai mereka, 25,7% disumbangkan, 5,7% diloakkan,

2,7% di buang, 4,3% diberikan ke adik, 1,4% lupa seragam

pantas pakainya dimana, dan 1,4% untuk kain lap.

vi. 88,6% responden mengatakan tidak pernah menyia-nyiakan

(menumpahkan makanan/minuman ke baju seragam teman

dengan sengaja, mencoret- coret baju seragam teman/seragam
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sendiri) seragam, dan sisanya merasa pernah menyia-nyiakan

baju seragam mereka.

vii. 85,7% Mengatakan mereka menjaga baju seragam mereka tetap

bersih.

viii. 84,3% Responden mengetahui bahwa banyak siswa/i miskin dan

panti asuhan yang kesulitan membeli baju seragam sekolah.

ix. Seluruh responden memiliki akun media sosial. 91,4%

responden memiliki akun Instagram.

x. Sebanyak 88,6% responden bersedia menyumbangkan pakaian

seragam sekolah pantas pakai mereka.

xi. 70% responden mengatakan lebih tertarik dengan gaya desain

minimalis, akan tetapi diberi ilustrasi flat design, dengan

menggunakan warna cerah.
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c) Organisasi Data :

Usia Persentase

12 - 15 Tahun 78,6%

16 - 20 Tahun 21,4%

Kelas

Kelas 7 (kelas 1 SMP) 12,9%

Kelas 8 (kelas 2 SMP) 48,6%

Kelas 9 (kelas 3 SMP) 2,9%

Kelas 10 (kelas 1 SMA) 25,7%

Kelas 11 (kelas 2 SMA) 8,6%

Kelas 12 (kelas 3 SMA) 1,4%

SES

A 40%

B 60%

Saat ini seragam

sekolah yang masih

pantas pakai

Disimpan 60%

Disumbangkan 25,7%

Diloakkan 5,7%

Dibuang 1,4%

Diberikan ke adik 4,3%

Lupa dimana 1,4%

Dibuat kain lap 1,4%

Tabel 1. 1 Organisasi Data

2. Insight :

i. Saat ini biaya di sekolah negeri kebanyakan sudah gratis dan

mendapat buku pinjaman tetapi biaya seragam relatif mahal.

ii. Pengadaan baju seragam sekolah disediakan sendiri oleh orang

tua atau wali murid yang diatur dalam Surat Kepala Dinas

PERTANYAAN YA TIDAK

Responden pernah

menyia-nyiakan seragam

sekolah

11,4% 88,6%

Responden menjaga

seragam sekolahnya

85,7% 14,3%

Responden mengetahui

banyak siswa/i miskin dan

anak panti asuhan yang

membutuhkan baju seragam

sekolah

84,3% 15,7%

Responden bersedia

menyumbangkan seragam

sekolah pantas pakainya

88,6% 11,4%

Responden memiliki akun

media sosial

100% 0%

* Responden maksimal memilih 3 media sosial yang

sering digunakan

Instagram 91,4%

Line 82,9%

Whatsapp 51,4%

Facebook 5,7%

Youtube 5,7%

Snapchat 4,3%

Twitter 1,4%
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Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 065.5 Tanggal 15 Juni

2017 dan Bab 4 Pasal 4 Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014.

iii. Lebih baik baju seragam sekolah SD/SMP/SMA yang masih

pantas pakai disumbangkan saja, karena sebanyak 60% siswa/i

masih menyimpan baju seragam sekolah yang masih layak

untuk dipakai lagi.

iv. Dan masih ada siswa/i yang menyia-nyiakan baju seragam,

padahal siswa/i dan panti asuhan yang kurang mampu

mengharapkan bantuan baju seragam.

v. Media interaktif adalah suatu media pembelajaran atau

pengajaran dengan pengendalian komputer dan memberi respon

aktif, dan respon tersebut menentukan kecepatan dan sekuensi

penyajian (Seels & Glasgow dalam Arsyad 2002:36). Media

interaktif ini untuk memberikan kesadaran, bahwa tidak semua

orang bisa membeli baju seragam. Disekitar kita masih banyak

anak-anak yang membutuhkan seragam sekolah, karena biaya

seragam yang semakin tinggi.

3. Background Research

Seragam merupakan atribut penting dalam melaksanakan

pembelajaran di sekolah. Menurut Bab 2 Pasal 2 Permendikbud Nomor 45

Tahun 2014 , Seragam memiliki tujuan untuk menanamkan rasa

nasionalisme, meningkatkan rasa kesetaraan supaya tidak ada kesenjangan

sosial, meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap

aturan, selain itu menjadikan acuan sekolah untuk menyusun tata tertib.

Di beberapa sekolah negeri di Semarang membebaskan biaya

uang sekolah, uang gedung dan uang buku. Akan tetapi, biaya seragam

dinilai memberatkan anak-anak kurang mampu, karena biaya seragam

mencapai 700.000.

Menyumbangkan baju seragam tidak hanya untuk siswa yang tidak

mampu, melainkan untuk panti asuhan yang kurang mampu juga

mengharapkan baju seragam gratis. Karena kebutuhan anak-anak panti

asuhan sangat banyak, sehingga biaya seragam dinilai memberatkan.

4. Initial Concept :

a) Solusi :
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- Seragam sekolah yang masih bagus dan tidak terpakai lagi, sebaiknya

disumbangkan saja,

- Menghargai seragam sekolah.

b) Ide :

- Poster

- X Benner

- Website

- Media Sosial - Instagram

- Box Donasi

1. 7. METODE PENELITIAN

Data Primer :

a) Wawancara :

Wawancara kepada ahli psikologi yang berpengalaman, untuk

mengetahui karakteristik siswa/i SMP dan SMA, apakah dapat

menjaga baju seragam mereka dengan baik.

b) Kuesioner :

Data primer yang merupakan target utama dalam penelitian ini

yang diambil dari 70 sampel siswa/i SMP dan SMA Negeri maupun

Swasta, dengan SES A dan B di Kota Semarang, dengan metode

penelitian kulitatif.

c) Observasi :

Penulis mengamati perilaku, aktivitas, dan kebiasaan siswa/i

SMP dan SMA dengan SES A dan B. Observasi ini dibagi menjadi 2,

yaitu aktivitas dan kebiasaan siswa/i SMP dan SMA memiliki perilaku,

aktivitas, dan kebiasaan yang berbeda-beda.

d) Buku dan Jurnal :

Untuk memperdalam penelitian ini penulis memperoleh referensi

dari buku dan jurnal tentang perkembangan psikologi siswa/i SMP

dan SMA (remaja), buku yang sesuai dengan pembatas masalah.


