
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Menurut Dr. Avie Andriyani (2014) di dalam buku majalah Anugerah 

Penglihatan.  Salah satu alat indera di dalam tubuh yang berguna dalam 

kehidupan sehari – hari seperti mata merupakan bagian vital indera yang paling 

penting, Karena di sepanjang hidup kita memerlukan dan menggunakan indera 

mata untuk melihat dan membaca. Pada saat pekan raya memperingati hari 

kesehatan nasional yang ke 50 ,telah di selengarakan jalinan hubungan Gabungan 

Pengusaha Optik Indonesia yang di singkat (GAPOPIN) serta Perhimpunan Dokter 

Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI)  yang telah meriset data di dalam kegiatan 

tersebut mengungkapkan bahwa sudah tercatat sebanyak 40 persen anak di 

Indonesia mengalami derita gangguan mata dan kelainan mata sehingga 

kurangnya kesadaran perilaku kebiasaan buruk yang menyebab kan hal tersebut 

bisa terjadi .Yang membuat anak sekolah dasar sekarang banyak yang 

menggunakan kacamata (Okezone : Senin 17 November 2014). 

 

Dampak negatif gangguan penglihatan sangat berpengaruh pada saat proses 

kegiatan belajar di sekolah maupun interaksi sosial yang terjadi dimana saja yang 

mengakibatkan perkembangan anak secara alamiah dan intelegensi serta 

kemampuan akademis, profesi dan sosial mengalami penurunan (Giannini,2004). 

Selain gadget yang di gunakan untuk bermain game yang merupakan salah satu  

Kemajuan teknologi penyebab gangguan penglihatan pada anak sekolah dasar 

.Kekurangan vitamin A , C dan E pada mata juga berpengaruh negatif terhadap 

kesehatan mata . Gangguan mata karena kekurangan vitamin tersebut sering di 

alami anak sekolah dasar yang dapat diatasi dengan memperbanyak 

mengkonsumsi buah dan sayuran (Ruwaidah, 2007) . Vitamin yang berada pada 

makanan memiliki senyawa organik dan hanya memiliki kandungan yang 

berjumlah sedikit tetapi dibutuhkan dalam jumlah besar untuk fungsi  metabolisme 

di dalam tubuh (Dorland, 2006). Menurut Dahlman Noor (2014) Kandungan vitamin 

A ,C Dan E pada buah dan sayuran sangat penting untuk pengelihatan mata serta 

menutrisi bagi bagian mata agar terhindar dari penyakit dan infeksi . 
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Berdasarkan data riset pengisian angket yang di kumpulkan asupan makanan 

dan gizi dari buah dan sayuran yang diserap anak sekolah dasar di semarang 

masih sangat  kurang yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan vitamin A  

yang cukup untuk kesehatan mata melainkan juga vitamin C, dan E yang juga baik 

untuk kesehatan mata sehingga banyak anak yang menggunakan kacamata . 

Masih banyak anak sekolah dasar di semarang yang belum sadar akan 

kebiasaan buruk yang mengakibatkan dampak negatif yang berpengaruh terhadap 

kesehatan mata yang menggangu aktifitas saat mereka belajar di  sekolah ( 

penelitian pribadi , 2018) .Banyak dari responden yang belum banyak mengenal 

buah dan sayuran bervitamin A, C, dan E  ( Data  Pribadi : 2018 ) .Kurangnya 

kesadaran akan kebiasaan buruk  dan kekurangan vitamin serta hanya suka pada 

buah dan sayuran tertentu (picky eaters) yang mengakibatkan terjadinya 

kurangnya nutrisi vitamin sehingga anak pada usia dini sudah banyak yang 

menggunakan kacamata . Maka dari itu perlu suatu tindakan untuk menanggulangi 

masalah tersebut . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Contoh seorang anak yang menggunakan kacamata  

Sumber : http://www.alodokter.com/tanda-tanda-si-kecil-butuh-kacamata-anak  

 

 1.2       Identifikasi Masalah 

Pembahasan latar belakang permasalahan dapat diidentifikasi dari beberapa 

masalah yaitu : 

1. Kebiasaan buruk yang dilakukan anak- anak sehingga harus 

menggunakan kacamata . 

2. Mempengaruhi aktifitas dan kegiatan belajar saat di sekolah . 

http://www.alodokter.com/tanda-tanda-si-kecil-butuh-kacamata-anak
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3. Kurangnya Asupan Gizi  mengonsumsi buah dan sayur vitamin A,C, dan E 

yang berfungsi sebagai pencegahan terjadinya gangguan mata . 

4. Anak Sekolah dasar Suka memilih milih makanan (picky eaters ) . 

1.3         Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah penulisan laporan proyek akhir ini perancangan 

kampanye sosial melalui media desain komunikasi visual dilakukan agar lebih 

terarah dan berjalan dengan baik, Maka perlu ada pembatasan masalah dalam 

penulisan proyek akhir ini : 

1. Perilaku kebiasaan buruk yang kurang sering disadari oleh anak yang 

menganggu kesehatan mata . 

2. Ganguan mata yang  dialami anak dapat mempengaruhi kegiatan saat 

beraktifitas dan proses  belajar di sekolah . 

3. Dengan sasaranTarget audience adalah anak usia sekolah dasar 

berusia 8 - 12 tahun yang berada di semarang .  

4. Asupan Gizi makanan dan gizi Sayuran dan buah – buahan yang 

mengandung vitamin A, C, dan E .  

5. Kampanye sosial yang dirancang dengan memperhatikan kegiatan 

target sasaran yaitu anak usia sekolah dasar usia 8 – 12 tahun yang 

berada di kota semarang . Sehingga para orang tua dan lembaga 

pendidikan sekolah dasar di semarang ini mengetahui pentingnya 

mengkonsumsi buah dan sayuran yang bervitamin A , C , dan E agar 

terhindar dari gangguan mata melalui sebuah media edukasi interaktif 

yang dapat mendukung serta mengedukasi anak sekolah dasar agar 

mau menjaga kesehatan matanya dengan mengonsumsi buah dan 

sayuran bervitamin tersebut . 

 

1.4 Perumusan Masalah 

      Bagaimana merancang komunikasi visual untuk menyukseskan kampanye 

sosial tentang konsumsi buah dan sayuran bervitamin A , C , dan E untuk 

mencegah gangguan pada anak sekolah sekolah dasar yaitu : 

1. bagaimana menentukan media interaktif yang tepat sasaran 

sebagai bagian dari  kampanye sosial mengenai cara untuk 

mengkonsumsi buah dan sayuran bervitamin A , C, dan E untuk 

mencegah ganguan mata pada anak sekolah dasar ? 

1.5 Tujuan penelitian  
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      Tujuan perancangan kampanye sosial serta penelitian yang di lakukan 

ini. Untuk menghimbau dan mengedukasi perubahan perilaku buruk 

tentang kesehatan mata kepada anak  sekolah dasar yang ada di semarang 

agar lebih memperhatikan gaya hidup sehat tentang pentingnya asupan 

makanan dan gizi dari buah dan sayuran bervitamin A ,C dan E yang 

berfungsi untuk kesehatan mata serta mengenalkan buah dan sayuran 

yang belum di ketahui .  

 

1.6 Manfaat penelitian  

1.6.1 Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan edukasi tentang perubahan perilaku gaya 

hidup sehat khususnya untuk anak sekolah dasar di semarang  ,Serta 

para orang tua tentang pentingnya buah dan sayuran bervitamin A , C , 

dan E untuk kesehatan mata agar terhindar dari gangguan mata yang 

dapat menganggu aktifitas .Sehingga dapat dengan jelas memahami 

tentang kesehatan mata .Dengan dilakukannya perancangan ini 

diharapkan anak sekolah dasar di semarang serta peran orang tua  

dapat mengubah kebiasaan buruk yang dilakukan anak yang 

berpengaruh kepada kesehatan mata serta mengenalkan buah dan 

sayuran  bervitamin A , C dan E agar terhindar dan mencegah gangguan 

mata . 

1.6.2 Bagi Institusi 

Hasil dari penelitian tentang tema kampanye sosial yang 

diangkat dapat di jadikan sebagai contoh untuk institusi maupun 

pendidikan sekolah yang ada di semarang serta mahasiswa universitas 

perguruan tinggi yang dapat menjadikan peneletian ini sebagai bahan 

referensi dari topik yang akan di bahas . 

1.6.3  Bagi Diri Sendiri 

Hasil  penemuan permasalahaan yang diangkat serta ilmu yang  

sudah di dapatkan dapat diterapkan untuk kehidupan sehari – hari . dan 

dapat membantu mencegah  permasalahan yang ada di sekolah dasar 

di semarang salah satunya tentang pentingnya vitamin A, C dan E untuk 

kesehatan mata. 
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         1.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan sebagai pokok tujuan utama  untuk mendapatkan 

data adalah metode kualitatif & kuantitatif . 

1.7.1 Data Primer 

-     Wawancara 

 Permasalahan didalam penelitian ini ditanyakan langsung  kepada target nara 

sumber agar mendapatkan informasi langsung dan efektif . Metode ini dilakukan 

kepada dokter spesialis mata ,kepada orang tua yang mempunyai anak yang 

menggunakan kacamata usia (8-12 tahun ) dan kepada guru ipa di salah satu 

sekolah dasar di semarang . Dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada 

dokter spesialis mata  tentang seputar kesehatan mata anak sekolah dasar  , 

kepada orang tua seputar tentang konsumsi buah dan sayuran , dan kepada guru 

ipa tentang pemahaman gangguan mata  anak dan hal-hal yang dibutuhkan oleh 

anak untuk membantu menjaga kesehatan mata anak . 

 

- Observasi  

Penggunaan metode ini guna memperoleh data informasi seputar fakta yang 

benar dilakukan oleh target dengan melakukan pengamatan  keseharian yang  

dilakukan oleh perilaku target sasaran . Agar terjalin hubungan sosial yang baik 

dengan target yang di tuju . dilakukan oleh perilaku target sasaran . Agar terjalin 

hubungan sosial yang baik dengan target yang di tuju . 

 

- Kuesioner  / Angket 

Pembagian penyebaran angket di bagikan secara manual dengan beberapa 

pertanyaan mengenai topik yang diangkat kepada target audience yaitu anak 

sekolah dasar yang berusia 8-12 tahun yang berada di kota semarang secara 

manual dan dari hasil pengumpulan data kuisioner manual yang dilakukan pada  

tanggal 22 januari – 23 januari 2018 melalui angket kepada target audience anak 

sekolah dasar kelas 3 - 6 SD  di semarang yaitu : 
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Gambar 1.2 kuesioner manual 

(sumber : Data Pribadi 2018) 

 

 Dari hasil pengumpulan data kuisioner manual yang dilakukan  pada tanggal 

22 januari – 23 januari 2018 di gunakan untuk mengetahui seberapa besar anak 

sekolah dasar yang menggunakan kacamata dan buah dan sayuran bervitamin A 

, C dan E apa yang dikonsumi dan apakah mereka tahu tentang vitamin yang 

berguna untuk menutrisi mata melalui angket yang disebarkan kepada target 

audience anak sekolah dasar kelas 3 - 6 SD  di semarang yaitu : 

1. Sekolah Dasar Katolik Sang Timur 

2. Sekolah Dasar Karangturi  
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Masing – masing sekolah di batasi 20 kuisioner yang di bagikan secara acak pada 

saat jam istirahat sekolah . Berikut ini adalah hasil data riset kuisioner manual yang 

di isi dan ringkas secara online melalui google forms . 

1.7.2  Data sekunder  

- Studi Literatur   

Peggunaan studi literatur yang mempergunakan teori buku serta jurnal  

referensi yang bersinggungan dengan permasalahan  seputar gangguan mata 

pada anak , karakteristik pendidikan anak sekolah dasar, dan seputar kebutuhan 

gizi anak sekolah dasar serta permasalahan mengenai anak yang suka memilih – 

milih makanan (picky eaters) , juga pentingnya edukasi tentang memakan buah 

dan sayuran bervitain  bervitamin A , C, dan E untuk kesehatan mata anak sekolah 

dasar . 

 

- Internet 

Guna melengkapi data yang sudah ada serta mencari informasi terkait dengan 

topik Untuk mendapatkan data- informasi dari berbagai sumber mengenai seputar 

gangguan mata pada anak serta kebutuhan gizi pada mata anak sekolah dasar  

dan perilaku konsumsi buah dan sayuran pada anak sekolah dasar dan bagaimana 

mengatasi anak yang suka pilih –pilih makanan (picky eaters).Metode yang 

dilakukan dengan menggunakan  pencarian data / informasi melalui media internet/ 

browsing. 

1.8 Metodologi Perancangan  

1.8.1 User Research  
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Gambar 1.2 kuesioner manual 

(sumber : Data Pribadi 2018) 

 

 

Dari hasil pengumpulan data kuisioner manual yang dilakukan  pada tanggal 

22 januari – 23 januari 2018 di gunakan untuk mengetahui seberapa besar anak 

sekolah dasar yang menggunakan kacamata dan buah dan sayuran bervitamin A 

, C dan E apa yang dikonsumi dan apakah mereka tahu tentang vitamin yang 

berguna untuk menutrisi mata melalui angket yang disebarkan kepada target 

audience anak sekolah dasar kelas 3 - 6 SD  di semarang yaitu : 

 Sekolah Dasar Katolik Sang Timur 

 Sekolah Dasar Karangturi  

 

Masing – masing sekolah di batasi 20 kuisioner yang di bagikan secara acak 

pada saat jam istirahat sekolah . Berikut ini adalah hasil data riset kuisioner manual 

yang di isi dan ringkas secara online melalui google forms : 

1. Dari ringkasan hasil kuisioner sebanyak 40 responden anak sekolah 

dasar semarang  tentang tempat duduk mereka saat ada di kelas  

yaitu sebanyak 25% atau sebanyak 10 responden duduk di depan 

,presentase 42,5% atau sebanyak 17 responden duduk di tengah 

,presentase 12,5% atau sebanyak 5 responden duduk paling 

belakang , presentase sebanyak 22,5% atau sebanyak 9 responden 

duduk di samping kanan maupun kiri . 

2. Dari ringkasan hasil kuisioner sebanyak 40 responden anak sekolah 

dasar semarang tentang apakah saat di kelas tidak dapat melihat 

papan tulis  yaitu sebanyak 82,5% atau sebanyak 33 responden 

mengatakan dapat melihat papan tulis . Sedangkan presentase 

17,5% atau sebanyak 7 responden sangat melihat papan tulis . 

3. Dari ringkasan hasil kuisioner sebanyak 40 responden anak sekolah 

dasar semarang tentang kebiasaan apa yang mereka lakukan saat 

pulang sekolah yaitu sebanyak 27,5% atau sebanyak masing - 

masing 11 responden melakukan kebiasaan bermain game dan 

menonton tv , pada presentase terbanyak yaitu 35% atau sebanyak 

14 responden melakukan kegiatan les pelajaran , sedangkan pada 
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presentase 17,5% atau sebanyak 7 responden mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler . 

4. Dari ringkasan hasil kuisioner sebanyak 40 responden anak sekolah 

dasar semarang tentang apakah mereka suka buah dan sayur yaitu 

sebanyak 70% atau sebanyak 28 responden suka dengan 

keduanya , pada presentase 20% atau sebanyak 8 responden 

hanya suka buah .Sedangkan pada presentase 2,5% atau sebanyak 

1 responden hanya suka dengan sayur , dan pada presentase 7,5% 

atau sebanyak 3 responden tidak suka keduanya . 

5. Dari ringkasan hasil kuisioner sebanyak 40 responden anak sekolah 

dasar semarang tentang buah apa yang di sukai presentase 

terbanyak 60,5% atau sebanyak 23 responden sangat menyukai 

buah apel . Sedangkan pada presentase terendah sebanyak 18,4% 

atau sebanyak 7 responden menyukai buah nangka .   

 

6. Dari ringkasan hasil kuisioner sebanyak 40 responden anak sekolah 

dasar semarang tentang sayur apa yang di sukai presentase 

terbanyak 60% atau sebanyak 22 responden sangat menyukai 

sayuran bayam , pada presentase terendah sebanyak 25% atau 

sebanyak 10 responden meyukai sawi . 

7. Dari ringkasan hasil kuisioner sebanyak 40 responden anak sekolah 

dasar semarang tentang vitamin apa saja yang diketahui untuk 

kesehatan mata presentase terbanyak 80% atau sebanyak 32 

responden menjawab  vitamin A sedangkan pada presentase 22,5% 

atau sebanyak 9 responden menjawab vitamin C . 

1.8.2 Behaviour  

1. Kebiasaan buruk yang dilakukan anak sekolah dasar di 

semarang saat bermain gadget maupun menonton TV  

terlalu dekat . 

2. Picky eaters  suka pilih – pilih dalam memakan buah  

sayuran  tertentu  dan hanya yang di sukai  saja . 

3.  kurang berkomunikasi jika mengalami gangguan 

penglihatan saat duduk di kelas . 
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  1.8.3 Need 

    1. Suasana yang mengembirakan . 

    2. Hiburan ketika tidak sedang banyak tugas . 

    3. Melihat dengan jelas . 

  1.8.4 Problem 

    1. Mengganggu saat beraktifitas  

    2. Membuat saat belajar mengajar di sekolah tidak   

     Maksimal. 

  1.8.5 Attitude 

    1. Kurang peduli akan kesehatan mata 

    2. Malas untuk melakukan kegiatan karena terlalu sibuk  

bermain dengan gadget . 

1.9 Insight 

Berdasarkan data yang telah didapat pada anak sekolah dasar di 

semarang masih banyak yang kurang peduli akan kesehatan dan memahami 

pentingnya kesehatan mata dan mengetahui akan dampak buruk yang di 

hasilkan oleh gangguan mata karena kebiasaan buruk dan kurangnya asupan 

vitamin untuk mata yaitu vitamin A , C dan E . Hadiah kacamata karena 

kebiasaan buruk belum cukup untuk membuat mereka berhenti melakukan 

kebiasaan ini. Banyak dari anak sekolah dasar di semarang yang masih 

melakukan kebiasaan buruk yaitu suka pilih – pilih buah dan sayuran 

kurangnya kesadaran untuk mengurangi bermain gadget maupun menonton 

tv terlalu dekat karena sudah menjadi kebiasaan . 

  Insight : 

a. Kebiasaan buruk yang tidak disadari oleh anak yang menganggu kesehatan 

mata . 

b. Gangguan mata membuat anak sekolah dasar di semarang menjadi kurang 

maksimal dalam belajar karena derita yang dialami . 
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c. Anak sekolah dasar di semarang ingin mencegah gangguan mata dengan 

cara yang menyenangkan dapat menghibur diri mereka sehingga tidak 

menyusahkan mereka . 

1.9 Background Research  

Peneliti menerapkan beberapa metode yang dianggap relevan 

sehingga  dalam pengumpulan data – data  yang diperoleh dapat akurat dan 

tidak bersifat subyektif. Berikut beberapa metode yang digunakan:  

  Angket 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data Angket 

kuesioner yang cara pengisiannya secara manual . angket ini 

ditujukan untuk anak sekolah dasar di kota semarang yaitu sekolah 

dasar sang timur dan sekolah dasar karangturi dari kelas 3-6 sd   yang 

berada pada usia 8-12 tahun yang menggunakan kaca mata maupun 

tidak menggunakan kaca mata .Angket ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa banyak anak sekolah dasar yang mengalami 

gangguan penglihatan serta kurang vitamin . 

 

 Wawancara  

Metode wawancara yang ditujukan kepada Dokter spesialis anak  

yang memahami tentang kesehatan mata serta mengerti gangguan mata apa 

saja yang dapat di derita oleh anak  sekolah dasar . Wawancara kepada 

dokter spesialis mata digunakan untuk memahami lebih dalam dari sudut 

pandang  bidang yang profesional tentang kesehatan mata . serta mendalami 

apa itu kesehatan mata dan cara pencegahan karena gangguan mata . 

1.10 Timeline research 

Pada bulan Februari minggu pertama,akan di lakukan pembagian 

kuisioner secara offline melalui angket yang di isi secara manual , pada mnggu 

ke 2  wawancara akan di lakukan kepada dokter spesialis mata dan mnggu ke 

3 akan dilakukan wanwancara kepada dokter anak . 

1.11 Initial Concept  

Di dalam perancangan ini terdapat 4 masalah yang di jadikan sebagai 

tujuan utama yaitu tentang kurangnya kesadaran Kebiasaan buruk yang 

dilakukan anak sekolah dasar di semarang sehingga harus menggunakan 

kacamata dan apakah hal tersebut mempengaruhi aktifitas dan kegiatan 
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belajar saat berada di sekolah maupun kegiatan non akademis serta apakah 

kurangnya asupan gizi  mengonsumsi buah dan sayuran bervitamin A,C, dan 

E menjadi salah satu masalah utama gangguan mata pada anak sekolah 

dasar di semarang dan bagaimanakah perancangan kampanye sosial yang 

efektif agar kebutuhan vitamin A, C dan E dari buah dan sayuran dapat 

terpenuhi . Untuk mengatasi permasalahan ini maka dalam perancangan ini  

menggunakan 5 metode yang memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda 

beda. Setelah mendapatkan hasil dari metode penelitian, kemudian dianalisa 

menggunakan what to say dan how to say lalu di selesaikan menggunakan 

A.I.S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




