
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada sekarang ini kita hidup di zaman modern dimana teknologi sangat 

berkembang pesat. Pesatnya perkembangan teknologi memunculkan banyak 

sekali inovasi alat-alat baru yang bertujuan untuk membantu ataupun 

memenuhi kebutuhan penggunanya dengan menghadirkan teknologi yang lebih 

canggih dan memiliki fungsi yang beragam. Salah satu teknologi yang 

berkembang pesat pada zaman sekarang ini adalah handphone. Banyak sekali 

merek handphone yang bermunculan pada saat ini, yang menawarkan berbagai 

macam kecanggihan dan kegunaan. Sekarang ini handphone tidak hanya 

semata-mata sebagai alat komunikasi namun juga dapat digunakan sebagai 

kamera, perekam video, melakukan browsing, bermain game, dan lain 

sebagainya. Sehingga muncul sebutan baru yaitu smartphone. 

 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Hootsuite, di Indonesia populasi 

pengguna smartphone pada saat ini mencapai 177,9 juta pengguna, dan sekitar 

61 persen pengguna smartphone di Indonesia adalah usia remaja. Menurut 

survey yang dilakukan Google rata-rata pengguna smartphone menghabiskan 

waktu menatap layar smartphone nya adalah 5,5 jam jam per hari. Lalu waktu 

yang digunakan untuk menggunakan smartphone paling banyak pada sore hari 

hingga malam hari. Sebagian besar menggunakan untuk membuka internet dan 

sosial media, seperti instagram, youtube, facebook, whatsapp dan lain 

sebagainya. 

 

Cukup lamanya rata-rata waktu yang digunakan untuk menatap atau 

bermain smartphone, membuat para pengguna smartphone masih saja asik 

dengan smartphone nya bahkan saat sebelum mereka tidur. Bermain 

smartphone sebelum tidur hampir selalu dilakukan oleh para pengguna 
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smartphone kususnya remaja. Para remaja sebagian besar menghabiskan waktu 

lebih dari 2 jam bermain smartphone sebelum mereka tidur. Sebagian besar 

menghabiskan waktu untuk membuka sosial media, dan bermain game. Alasan 

mereka bermain smartphone sebelum tidur, sebagian besar adalah agar mereka 

merasa mengantuk sekali, sehingga mereka dapat tidur dengan mudah. Namun 

dibalik itu semua bermain smartphone sebelum tidur sebenarnya memiliki 

dampak negatif yang cukup besar bagi kesehatan dan kualitas tidur. 

 

Diketahui dari artikel hellosehat.com, berjam-jam bermain smartphone 

sebelum tidur, nyatanya malah membuat kita semakin semangat sehingga kita 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk akhirnya bisa terlelap. Bahkan, 

setelah tidur malam dengan waktu yang cukup sekalipun, orang-orang yang 

sibuk bermain smartphone sebelum tidur, ternyata lebih sulit bangun pagi dan 

mudah mengantuk sepanjang hari. Selain mempengaruhi kualitas tidur, bermain 

smartphone sebelum tidur pun dapat mengganggu kesehatan seperti, kelelahan 

otak, kerusakan mata, obesitas, gangguan saraf, dan depresi. 

 

Melihat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari bermain smartphone 

sebelum tidur, penulis ingin mengalihkan kebiasaan bermain smartphone 

sebelum tidur dengan alasan agar merasa lebih mengantuk, melalui 

perancangan kampanye sosial, sehingga masyarakat dapat terhindar dari 

dampak negatif bermain smartphone sebelum tidur. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Banyak remaja bermain smartphone sebelum tidur, dengan alasan 

agar merasa lebih mengantuk. 

1.2.2 Bermain smartphone sebelum tidur memiliki dampak negatif bagi 

kesehatan. 

1.2.3 Kurangnya kepedulian remaja mengenai dampak negatif dari 

bermain smartphone sebelum tidur. 

1.2.4 Kurangnya kampanye sosial untuk menghindarkan dampak negatif 

dari kebiasaan bermain smartphone sebelum tidur. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam penulisan dan lebih terarah maka dalam 

penelitian akan ada pembatasan masalah, lingkup yang akan dibahas dalam 

penelitian yaitu: 

1.3.1 Membatasi target masalah yaitu menghindarkan para remaja 

pengguna smartphone agar tidak bermain smartphone sebelum 

tidur. 

1.3.2 Lingkup demografis adalah remaja pertengahan dengan usia 16-18 

tahun. 

1.3.3 Lingkup geografis adalah pelajar SMA di kota Semarang. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan kampanye sosial yang efektif untuk 

menghindarkan dampak negatif bermain smartphone sebelum tidur, 

menggunakan strategi kreatif Desain Komunikasi Visual ? 
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1.5 Tujuan Dan Manfaat 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian dan perancangan kampanye ini untuk dapat 

menghindarkan para remaja dari dampak negatif dari bermain smartphone 

sebelum tidur. 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

1.5.2.1 Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian dan perancangan kampanye ini dapat 

mengalihkan kebiasaan bermain smartphone sebelum tidur, 

sehingga dapat terhindar dari dampak negatif dari bermain 

smartphone sebelum tidur. 

1.5.2.2 Bagi Institusi 

Diharapkan dapat memberi refrensi yang baik bagi institusi 

tentang perancangan kampanye sosial yang baik dalam lingkup 

kesehatan dan dampak negatif dari bermain smartphone sebelum 

tidur. 

1.5.2.3 Bagi Diri Sendiri 

Mendapat pengetahuan tentang perancangan kampanye 

sosial seputar kesehatan, dan juga dapat menambah pengetahuan 

mengenai dampak negatif bermain smartphone sebelum tidur.  

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Wawancara 

Wawancara akan dilakukan pada ahli kesehatan, digunakan untuk 

mencari data lebih mendalam lagi mengenai dampak yang ditimbulkan dari 

bermain smartphone sebelum tidur, dan mencari tahu kegiatan apa saja 

yang dapat dilakukan untuk membuat tubuh rileks dan cepat mengantuk 

sehingga dapat menggantikan ataupun mengalihkan kebiasaan bermain 

smartphone sebelum tidur, untuk merasa lebih mengantuk. 
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1.6.2 Angket 

Angket akan disebar kepada remaja pengguna smartphone, untuk 

mengetahui seberapa sering mereka bermain smartphone sebelum tidur, 

dan juga apa alasan mereka bermain smartphone sebelum tidur. Selain itu 

juga untuk mengetahui sudah pedulikah mereka tentang efek negatif dari 

bermain smartphone sebelum tidur.  

 

1.6.3 Studi Pustaka 

Refrensi berupa buku-buku atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan 

dampak negatif dari bermain smartphone sebelum tidur. 

1.6.4 Internet 

Mencari data melalui internet, dilakukan untuk memperkaya dan 

memperkuat data yang sudah didapat dari metode sebelumnya. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

1.7.1 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. 

1.7.2 BAB II TINJAUAN UMUM 

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

1.7.3 BAB III STRATEGI KOMUNIKASI 

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

1.7.4 BAB IV STRATEGI KREATIF 

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

rancangan kampanye. 

1.7.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan 

perancangan ini. 
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