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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sebelum adanya gadget, untuk melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi, 

manusia masih menggunakan peralatan yang sederhana, seperti contohnya kentongan, 

merpati pos, surat, telegraf dan lain-lain. Sekarang komunikasi menjadi sangat mudah dan 

praktis, dengan adanya kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat. Teknologi 

merupakan suatu sarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan manusia. Alat-alat 

komunikasi pun berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Salah satu alat komunikasi yang 

berkembang sampai saat ini adalah gadget. Gadget atau gawai adalah suatu perangkat yang 

memiliki fungsi lebih spesifik, bersifat praktis dan dirancang dengan teknologi yang canggih 

(mandalamaya.com, 2014).  

Hampir setiap orang di Indonesia memiliki gadget, tak memandang usia baik itu tua, 

muda atau pun anak-anak. Indonesia termasuk dalam peringkat "lima besar" negara 

pengguna gadget, khususnya smartphone. Data yang diambil tahun 2014 itu menunjukkan 

bahwa pengguna aktif smartphone adalah sekitar 47 juta, atau sekitar 14 persen dari seluruh 

pengguna handphone. Bila dilihat dari komposisi usia, persentase pengguna gadget yang 

termasuk kategori usia anak-anak dan remaja di Indonesia cukup tinggi, yaitu 79,5 

persen. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Informasi dan Unicef tahun 2014 itu 

menggambarkan bahwa anak menggunakan gadget sebagian besar untuk mencari informasi, 

hiburan, serta menjalin relasi sosial (detikINET, 3/2/2014).   

Gadget sangat membantu anak dalam mengikuti perkembangan teknologi zaman 

sekarang. Namun anak masih belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Hal ini 

menyebabkan anak berpotensi untuk terkena dampak buruk dari penggunaan gadget 

contohnya adalah cybercrime.  

“...Laporan Norton Online Family Report (2010) pada anak-anak usia 10-17 tahun 
di beberapa kota di Indonesia menunjukkan bahwa 55 persen anak telah 
menyaksikan gambar kekerasan dan pornografi, 35 persen anak mengaku dihubungi 
orang yang tidak dikenal, dan 28 persen anak pernah mengalami penipuan. Tentu 
saja data ini belum termasuk kasus-kasus penculikan atau perdagangan 
anak, bullying, dan pornografi pada anak yang muncul akibat penggunaan internet 
melalui gadget pada anak-anak...” (health.liputan6, 2016).  

Tiap orang tua sudah memiliki pendapat mengenai batasan usia anak memiliki gadget 

pribadi. Ada yang mengatakan bahwa batasan usianya adalah saat anak menduduki bangku 

sekolah SMP ada pula yang SMA (hasil wawancara narasumber). Mereka berpikir bahwa 
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pada usia tersebut anak sudah bisa bertanggung jawab dan dapat membedakan mana yang 

baik dan yang buruk. Namun karena faktor ekonomi yang mendukung dan anak meminta-

minta untuk dibelikan gadget pribadi. Orang tua tidak tega dan bosan mendengarkan 

permintaan anak mereka tersebut, sehingga orang tua membelikan anak mereka gadget 

pribadi. Di sini masalah yang muncul adalah orang tua kurang tegas dalam memberikan anak 

mereka gadget pribadi. Padahal para pakar psikologi anak rata-rata mengatakan bahwa usia 

12 tahun adalah waktu yang ideal untuk memiliki ponsel pertama, tetapi sebagian memilih 

usia 14 tahun (lifestyle.kompas.com, 2017). Psychotherapist dan penulis buku The Self Aware 

Parent, Frand Walfish, Psy.D. mengatakan, usia minimal anak memiliki handphone adalah 

10, namun idealnya adalah 12 atau 13 tahun (tribunnews, 2015). Pendapat orang tua dan 

para ahli tidak jauh berbeda mengenai usia ideal anak dalam memiliki gadget pribadi. Namun 

hal itu kembali lagi kepada orang tua, apakah mereka dapat dengan tegas dalam hal 

memberikan anak mereka gadget pribadi. Maka dari itu diperlukan sebuah media kreatif untuk 

mempertegas bahwa anak belum dapat memiliki gadget sebelum usia ideal atau batasan 

usianya.  

1.2 PEMBATASAN MASALAH 

Perancangan kampanye ini ditujukan kepada orang tua yang berusia 31-36 tahun untuk 

mengedukasi mereka agar bersikap tegas kepada anak yang meminta gadget pribadi. 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana merancang sebuah kampanye sosial bagi orang tua untuk memberikan 

informasi dan mengedukasi mengenai ketegasan dalam memberikan anak gadget pribadi 

sebelum batasan usia? 

 1.4 TUJUAN DAN MANFAAT 

1.4.1 Tujuan: 

 Untuk memberikan informasi dan mengedukasi kepada orang tua mengenai 

ketegasan untuk tidak memberikan anak gadget pribadi sebelum batasan usia. 

 Untuk meminimalisir anak terkena dampak buruk dari gadget sejak dini.  

 Untuk memberikan edukasi bahwa anak bahagia tidak harus dengan gadget. 

1.4.2 Manfaat: 

 Bagi Masyarakat: Masyarakat menjadi tau bahwa anak dapat bahagia tanpa gadget. 
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 Bagi Institusi: Menambah perbendaharaan bacaan bahan bagi mahasiswa / 

mahasiswi untuk melakukan penelitian yang serupa. 

 Bagi Diri Sendiri: Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diberoleh saat kuliah. 

 1.5 METODELOGI PERANCANGAN 

1.5.1 User Research 

Observasi  

Penulis menggunakan metode observasi, sebagai metode awal untuk 

menemukan masalah yang ada pada masyarakat. Setelah melakukan 

pengamatan, penulis menemukan sebuah masalah di tempat umum. Penulis 

melihat bahwa banyak anak-anak zaman sekarang yang memiliki gadget 

pribadi, bahkan terkadang orang tua tidak mengawasi anak saat bermain 

gadget. Hal ini dijadikan sebuah masalah, karena penulis memandang bahwa 

orang tua belum paham dampak dari penggunaan gadget yang terlalu dini. 

Interview / Wawancara 

Interview ditujukan kepada orang tua yang memiliki anak yang 

mempunyai gadget pribadi. Penulis menanyakan ke orang tua mengenai 

alasan mereka memberikan anak gadget pribadi, serta menanyakan batasan 

usia anak mempunyai gadget pribadi dan argumen jawaban mereka. Jawaban 

yang sesuai aka n dimasukkan ke dalam data yang dapat mendukung validasi 

soal usia ideal anak mempunyai gadget pribadi. 

Hasil wawancara dari 9 narasumber yang anaknnya rata-rata masih 

duduk dikelas 2-6 SD sudah dan diberikan gadget pribadi. Mereka mengatakan 

bahwa anak meminta kepada orang tua untuk dibelikan gadget pribadi. Namun 

karena faktor ekonomi yang cukup atau bahkan lebih, orang tua tidak tega 

melihat anaknya merengek-rengek untuk dibelikan gadget pribadi. Faktor 

pendukung lainnya adalah teman anak tersebut. Melihat temannya mempunyai 

gadget pribadi untuk bermain game maka anak merasa iri dan ingin seperti 

temannya. 
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Kusioner 

Kusioner diajukan kepada masyarakat umum di kota Semarang, penulis 

menanyakan kepada responden pendepata mereka mengenai anak kecil yang 

sudah memiliki gadget pribadi sebelum batasan usia dan menanyakan 

pendapat mereka mengenai batasan usia anak memiliki gadget pribadi. 

Pada kuisioner pertama penulis mendapatkan responden sejumlah 64 

orang. 

 

 

 

 

 

 

 

Usia 15 tahun adalah batasan usia / usia ideal yang paling banyak dipilih 

oleh masyarakat kota Semarang untuk anak mempunyai gadget pribadi. Usia 

15 tahun adalah usia anak saat masih menduduki awal masuk SMA. Namun 

hasil dari wawancara 5 narasumber yakni orang tua yang anaknya sudah 

diberikan gadget pribadi mengatakan bahwa usia ideal anak mempunyai 

gadget pribadi adalah saat mereka duduk di kelas SMP, tapi tidak diijinkan 

untuk dibawa ke sekolah, karena menurut mereka di usia ini anak sudah cukup 

dapat bertanggung jawab dan mengetahui mana hal yang baik dan yang buruk. 
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Rata-rata, masyarkat kota Semarang memilih usia 15 tahun, dengan 

alasan karena pada usia itu anak sudah bisa belajar bertanggung jawab dan 

membedakan mana yang benar / salah. Alasan tersebut sama dengan apa 

yang dibicarakan narasumber saat dilakukan wawancara, walau pilihan usia 

mereka berbeda. 

Pada kusioner ke dua penulis menanyakan pendapat masyarakat 

mengenai faktor apa yang memyebabkan anak sampai memiliki gadget 

pribadi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung masalah. Di 

kuisioner ke dua ini, penulis mendapatkan 158 responden. 
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Pada grafik di atas menunjukan 55.1% dari 158 responden 

berpendapat bahwa anak memiliki gadget pribadi karena faktor teman sebaya 

mereka yang sudah pada memiliki. Sedangkan 34.2% berpendapat bahwa 

anak memiliki gadget pribadi karena sejak dini mereka sudah 

dibiarkan/dipinjamkan gadget oleh orang tuanya. Data ini sesuai dengan 

pendapat narasumber dari hasil wawancara di atas, yang mengatakan bahwa 

faktor yang membuat anak untuk meminta gadget pribadi adalah teman-

temannya.  

 

Pada kuisioner ke tiga penulis menanyakan pertanyaan seputar media 

dan media placement kepada masyarakat kota Semarang. Pada tahap ini 

penulis mendapatkan 160 responden dari masyarakat umum kota Semarang. 

Kuisioner ini berguna untuk mengetahui media apa yang paling efektif bagi 

masyarakat serta penempatan media mana yang menurut mereka adalah 

tempat yang strategis.  

Grafik di atas menunjukan bahwa sekolahan dasar yang orang tua 

muridnya memiliki kelas sosial atas adalah Karangturi (77.5%), Tri Tunggal 

(11.9%), Terang Bangsa (8.8%), Cor Jesu (5.6%) dan YSKI (5.1%). 
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Grafik di atas ditujukan untuk mengetahui tempat yang biasa digunakan 

orang tua untuk menunggu anaknya pulang sekolah, sehingga penulis dapat 

mengetahui tempat strategis yang banyak terdapat target sasaran di 

dalamnya. Hampir setengah dari 160 responden mengatakan bahwa mereka 

biasanya menunggu dit dalam ruang tunggu (46.9% atau 75 responden).  

 

 

 

 

 

 

Grafik di atas menunjukan penempatan media yang paling strategis  

dalam mall paragon menurut resopnden. Dari data yang diperoleh menunjukan 

bahwa penempatan media yang paling strategis dalam mall paragon adalah 

pintu utama (49.4% atau 79 responden), escalator (30.6% atau 49 responden), 

pintu lift (23.8% atau 38 responden), toilet (15% atau 24 responden), tempat 

parkir (10% atau 16 responden), kasir dan trolly Hypermart (9.4% atau 15 

responden), iklan video di bioskop (9.4% atau 15 responden),    
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1.5.1.1 BEHAVIOUR 

 Anak setiap hari bermain gadget 

 Anak bersifat individualis 

1.5.1.2 NEED 

 Mendapatkan hiburan dan kesenangan saat bermain gadget 

 Mendapatkan kebanggaan memiliki gadget pribadi 

1.5.1.3 PROBLEMS 

 Anak kecanduan gadget terlalu dini 

 Anak tidak dapat bersosialisasi dengan baik 

 Anak menjadi emosional 

 Orang tua kurang tegas dalam memberikan gadget pribadi kepada anak 

1.5.1.4 ATTITUDE 

 Tidak dapat mengatur emosi 

 Tidak peduli dengan sekitarnya 

1.5.2 INSIGHT 

  Menurut data yang didapat, banyak orang tua sudah memiliki pendapat 

mengenai batasan usia anak memiliki gadget pribadi. Namun kenyataannnya, faktor 

ekonomi yang mendukung membuat orang tua dengan mudahnya memberikan anak 

mereka gadget pribadi saat anak merengek-rengek memintanya untuk bermain game. 

Insight:  

 Pemberian gadget pribadi kepada anak terlalu dini berdampak buruk bagi 

mereka 

 Anak meminta gadget pribadi hanya untuk bermain game 

 Faktor yang menyebabkan anak meminta gadget pribadi adalah teman-

temannya. 
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1.5.3 BACKGROUND RESEARCH 

1.5.3.1 Wawancara 

Wawancara ditujukan kepada narasumber yaitu orang tua yang 

anaknya sudah diberikan gadget pribadi. Penulis menanyakan ke orang tua 

mengenai alasan mereka memberikan anak gadget pribadi, serta menanyakan 

usia ideal anak mempunyai gadget pribadi dan argumen dari jawaban mereka.  

1.5.3.2 Kuisioner 

Metode ini dilakukan penulis untuk memperkuat permasalahan yang 

telah dilakukan penulis pada tahap observasi. Selain itu juga untuk mengetahui 

pendapat dari masyarakat mengenai usia ideal anak dalam mempunyai gadget 

pribadi serta argumen mereka. 

1.5.3.3 Studi Literatur 

Penulis melakukan pengumpulan data serta teori-teori yang ada 

melalui jurnal, buku, dan internet. Metode ini untuk memperkuat data untuk 

validasi usia ideal anak dalam mempunyai gadget pribadi. 

1.5.3.4 Focus Group Discussion (FGD) 

FGD dilakukan untuk mendapatkan data primer dari berbagai 

narasumber yang hasilnya akan disimpulkan. Metode ini diajukan kepada 2-3 

orang tua yang anaknya sudah memiliki gadget pribadi (karena untuk 

mendengarkan argumen dan alasan mereka mengapa memberikan anak 

gadget pribadi pada usia tersebut), psikolog (karena dipercaya memiliki 

pengetahuan yang lebih soal psikis anak yang berhubungan dengan gadget), 

guru (karena guru juga sebagai pendamping anak di sekolah). 

1.5.4 INITIAL CONCEPT 

  Penulis menemukan dua permasalahan yaitu anak meminta gadget untuk 

bermain game dan orang tua membelikannya, yang ke dua adalah anak yang memiliki 

gadget pribadi sejak kecil akan berdampak buruk di dewasanya.g tua kurang tegas 

dalam memberikan anak mereka gadget pribadi dan hal tersebut berdampak buruk 

bagi anak. Akar permasalahannya adalah pada orang tua tidak mau diribeti oleh 
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anaknya soal meminta gadget pribadi, padahal masing-masing dari mereka 

mempunyai pendapat tentang batasan usia anak memiliki gadget pribadi. Faktor 

ekonomi yang mendukung membuat orang tua dengan mudah untuk membelikan anak 

mereka gadget pribadi.  

  Dengan adanya masalah tersebut, penulis akan merancang sebuah kampanye 

sosial untuk memberikan informasi dan mengedukasi orang tua agar mereka tidak 

dengan mudah memberikan anak mereka gadget pribadi hanya untuk bermain game. 

Selain merancang kampanye sosial sebagai media utama, penulis juga merancang 

beberapa media pendukung yang sesuai dengan target sasaran. Sehingga pesan 

yang disampaikan melalui kampanye dapat tersampaikan dengan maksimal. Media 

penukung ini juga digunakan penulis untuk menarik perhatian dari target sasaran dan 

yang akan berkelanjutan masuk ke dalam media utama. 
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1.6 SKEMA PERANCANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hampir setiap anak memiliki gadget pribadi sejak dini, hal 

ini terjadi karena keinginan mereka untuk bermain game. Di 

tambah dengan orang tua zaman modern yang sekarang 

ke dua nya bekerja dan memiliki ekonomi yang lebih. 

Sehingga mereka dapat dengan mudahnya membelikan 

anaknya gadget jika mereka memintanya dengan 

memaksa. 
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1.7. TINJAUAN PUSTAKA 

1.7.1 Pustaka 

Jurnal Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial Anak 5-6 Tahun 

(Wahyu Novitasari dan Nurul Khotimah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Surabaya, 2016) 

Membahas mengenai penggunaan gadget pada usia 5-6 tahun dapat 

berdampak kepada interaksi sosial mereka dengan orang lain atau teman 

sebayanya. Melalui jurnal ini penulis mengambil beberapa pemahaman 

mengenai interaksi sosial anak yang menggunakan gadget. Dari hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa anak yang menggunakan gadget di usia 5-6 tahun, 

berdampak pada interaksi sosial anak dengan teman sebaya mereka. Anak lebih 

suka bermain gadget dari pada bermain dengan teman-temannya. 

Buku Bila Si Kecil Main Gadget (Derry Iswidharmanjaya, 2014) 

Di dalam buku ini terdapat topik pembahasan mengenai dampak buruk 

penggunaan gadget bagi anak. Penulis mendapatkan pemahaman bahwa 

penggunaan gadget yang terlalu dini sangat berdampak buruk bagi anak. 

Dampak buruk tersebut adalah menjadi pribadi tertutup, kesehatan otak 

terganggu, kesehatan mata terganggu, gangguan tidur, suka menyindir, perilaku 

kekerasan, pudarnya kreatifitas, terpapar radiasi, dan ancaman cyberbullying. 

Sebelum memberikan gadget kepada anak, orang tua wajib mempertimbangkan 

dengan bijaksana dan tegas menghadapi anak yang meminta untuk dibelikan 

gadget, agar anak terhindar dari dampak-dampak buruk tersebut. 

1.7.2 STUDI KOMPARASI 

Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Penggunaan Gadget Bijaksana Pada 

Anak Usia 3-5 Tahun Di Surabaya, oleh Viona Velika Program Studi Desain 

Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 2016 

Penulis menemukan masalah yaitu orang tua kurang bijaksana dalam mendidik 

anaknya yang mempunyai gadget, karena itu dampak buruk penggunaan gadget 

pun dapat berpotensi mengenai kepada anak-anak. Perancangan iklan layanan 

masyarakat yang dirancang ini bertujuan untuk mengajarkan kepada orang tua 
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agar bijaksana dalam mendidik anaknya yang memiliki gadget. Iklan layanan 

masayarakat yang di rancang berupa sebuah iklan di website. 
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Perancangan Komunikasi Visual Kampanye Pencegahan Adiksi Gadget Pada 

Anak “Hands to Hands”, oleh Michelle Josie Johannes, BINUS, 2016  

Tujuan penelitian adalah menciptakan sebuah kampanye yang akan 

membangun kesadaran dan kepedulian orang tua atas adiksi gadget pada anak 

sebagai dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan dan tanpa 

pendampingan. Dengan adanya kampanye sebagai media informasi bagi orang 

tua, diharapkan akan terbangun kembali hubungan antara orang tua dan anak 

lewat interaksi, komunikasi, dan pendampingan tanpa menggunakan gadget.. 
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