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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Asupan gizi yang baik dari sumber makanan yang sehat sangat dibutuhkan untuk balita dan 

anak – anak yang sedang mengalami proses masa pertumbuhan agar dapat berkembang dan tumbuh 

dengan baik dan optimal. Berdasarkan data Global Nutrition Report pada tahun 2014, Indonesia 

berada dalam daftar 17 negara yang sedang mengalami permasalahan gizi serius. Menurut 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tingkat permasalahan gizi yang dialami anak – anak di Indonesia 

terbilang tinggi. Hal itu dapat dilihat pada tiga jenis kekurangan gizi. Pertama adalah kurangnya gizi 

menurut indeks berat badan per usia yang mencapai angka 17%. Kedua adalah kurangnya asupan gizi 

berdasarkan indeks tinggi badan per usia. Pada jenis ini, tingkat kekurangan gizi mencapai 27,5% yang 

berakibat pada pendeknya ukuran badan anak-anak dan mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. 

Jenis kurang asupan gizi yang terakhir yaitu berdasarkan indeks berat badan per tinggi badan. Jenis 

kekurangan gizi pada kategori ini mencapai angka 11% yang dapat dikategorikan kurus dan sangat 

kurus. 

 Permasalahan kurang gizi merupakan masalah serius yang harus diperhatikan oleh Indonesia 

karena mempengaruhi perkembangan fisik, menurunkan tingkat kecerdasan, ketidakmampuan untuk 

berprestasi, dan turunnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada produktivitas anak 

ketika dewasa sehingga dapat merusak generasi masa depan Indonesia. Permasalahan kekurangan 

gizi disebabkan oleh bermacam – macam faktor antara lain faktor ekonomi, mempunyai penyakit 

bawaan, dan pola asuh yang kurang baik. Pola asuh adalah tindakan orang tua kepada anak yang 

dilakukan terus menerus dan konsisten sehingga dampaknya dirasakan oleh anak. Contoh pola asuh 

yang baik adalah memperhatikan kondisi anak, memberi kasih sayang kepada anak, mengedukasi anak 

dan memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi oleh anak. Menurut hasil penelitian Persatuan 

Ahli Gizi Indonesia (Persagi), 48 persen anak dan balita mengalami kekurangan gizi karena faktor pola 

asuh yang salah. Kesalahan pola asuh meliputi pemahaman orang tua terhadap jenis-jenis kebutuhan 

gizi tepat untuk anak, jenis-jenis makanan yang diberikan, penanganan saat anak mengalami masalah 

makan dan gangguan kesehatan, kebersihan lingkungan, hingga kebiasaan hidup sehat dan makan 

makanan bergizi yang diajarkan pada anak. Kesibukan orang tua dalam bekerja sehingga kurang 

berperan dalam mengasuh anak juga menjadi penyebab kurang gizi pada anak.  
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1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi Masalah yang penulis analisa diantaranya : 

 Kurangnya pemahaman tentang asupan makanan dengan gizi berimbang 

 Pola asuh yang salah dalam mengasuh anak 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah penulisan laporan proyek akhir ini dan agar lebih terarah dan berjalan 

dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan 

yang akan dibahas dalam penulisan laporan ini, yaitu 

 Penulis akan membahas mengenai kebiasaan orang tua dalam mengasuh anak 

 Penulis akan membahas mengenai pola asuh yang diterapkan orangtua kepada anak 

 Penulis akan membahas mengenai permasalahan apa yang dihadapi oleh orangtua dalam 

mengasuh anak 

 

1.4. Rumusan Masalah 

 Bagaimana perancangan kampanye sosial yang efektif untuk meningkatkan kesadaran orang 

tua dalam mengasuh anak dengan baik dengan pendekatan komunikasi visual? 

 

1.5. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1.5.1 Tujuan  

1. Tujuan dari penelitian dan perancangan kampanye sosial ini adalah untuk meningkatkan 

kesadaran orang tua dalam hal pola asuh untuk mengurangi permasalahan kurang gizi 

yang banyak dialami  anak – anak. 

2. Merancang media yang efektif untuk mengurangi permasalahan kurang gizi pada anak 

akibat pola asuh yang kurang baik. 
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1.5.2 Manfaat  

1.5.2.1 Bagi Masyarakat 

Memberikan edukasi untuk orang tua dalam hal pola asuh. Perancangan kampanye sosial 

ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan kurang gizi yang dialami oleh balita dan 

anak yang dapat memberikan efek negative terhadap perkembangan fisik, kecerdasan 

anak dan produktivitas di masa depan. 

1.5.2.2 Bagi Institusi  

Penelitian dan perancangan yang telah dibuat dapat menjadi referensi bagi mahasiswa 

lain yang akan mengangkat topik serupa. 

1.5.2.3 Bagi Diri sendiri  

Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selama kuliah dan 

menerapkannya pada perancangan kampanye sosial dan mendapatkan tambahan 

pengetahuan lain saat melakukan riset dan perancangan. 

 

1.6 Metodologi penelitian 

1.6.1 Behaviour 

 Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan / aktivitasnya. 

 Mempercayakan orang lain dalam mengurus anak. 

 Kurang peduli dan kurang pengetahuan terhadap gizi apa saja yang diperlukan untuk 

anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 

 Bingung dalam menghadapi sifat rewel anak. 

 

1.6.2 Insight   

Berdasarkan data yang telah diperoleh, insight yang didapat adalah : 

Pola asuh yang salah merupakan faktor tertinggi anak mengalami kurang gizi. Banyak orang 

tua yang menuruti keinginan, memanjakan anaknya dan bingung dalam menghadapi sifat rewel anak. 

Contohnya jika anak tidak mau makan sayuran, orang tua tidak mencari cara untuk mengatasi sifat 
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picky eater tersebut tetapi menuruti kemauan anaknya untuk memakan makanan lainnya yang kurang 

bergizi.  

1.7 Metode Penelitian 

Penulis akan menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini, beberapa metode tersebut 

adalah : 

1.7.1 Angket 

Angket dibagikan kepada orang tua yang berusia 25 - 30 tahun dengan SES B-C yang 

mempunyai anak dalam masa pertumbuhan. 

1.7.2 Wawancara  

Wawancara akan dilakukan kepada dokter gizi untuk mendapatkan data yang valid tentang 

kebutuhan gizi untuk anak. 

1.7.3 In depth Interview 

In depth interview akan dilakukan kepada orang tua yang berusia 25 – 30 tahun dengan SES B-

C yang mempunyai anak yang dalam masa pertumbuhan untuk mengetahui aktivitas dan keseharian 

para orang tua, terutama dalam mengasuh anak.  

1.7.4 Internet 

Mencari data data di internet untuk mendapatkan informasi dan data valid yang berkaitan 

dengan permasalahan gizi untuk anak.  

1.7.5 Studi literatur 

Mempelajari data tertulis yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu buku, paper, dan 

kajian teori. Pengumpulan data berasal dari gabungan beberapa sumber. 

1.7.6 Initial concept 

  Setelah melakukan riset awal,  menurut penulis kampanye sosial adalah solusi yang tepat 

untuk mengatasi permasalahan kurang gizi yang dialami oleh anak dan balita yang diakibatkan oleh 

pola asuh yang kurang baik dalam mengasuh anak. Penulis juga berencana membuat media yang 

berkaitan dengan teknologi yang berisi berbagai macam fitur untuk meningkatkan kepedulian dan 

mempermudah target audience dalam menghadapi permasalahan pola asuh yang kurang baik dan 

memberikan asupan gizi yang tepat untuk anak.   
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1.8 Skema Perancangan 

BAB I PENDAHULUAN   

Pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan.   

 

BAB II TINJAUAN UMUM   

Pada bab ini berisikan kerangka berpikir, landasan teori, kajian pustaka dan studi komparasi.  

 

BAB III STRATEGI KOMUNIKASI 

Pada bab ini berisikan analisa, khalayak sasaran dan strategi komunikasi.  

 

BAB IV STRATEGI KREATIF   

Pada bab ini berisikan konsep visual, konsep verbal dan visualisasi desain rancangan kampanye 

dan media interaktif.   

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 


