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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah berkali – kali mencoba untuk meningkatkan mutu pendidikan agar kualitas 

pelajar di Indonesia semakin membaik. Hal ini dijelaskan juga pada Permendikbud tahun 2016 

nomor 23, tentang diperlukannya Standar Penilaian Pendidikan untuk pengendalian mutu 

penilaian. Salah satu cara pemerintah meningkatkan mutu pendidikan adalah diadakannya Ujian 

Nasional yang digunakan sebagai tolak ukur prestasi akademik bagi siswa. Regulasi Ujian 

Nasional tiap tahun berubah, yang awalnya menjadi penentu kelulusan, hingga pada tahun ini 

(2018) hanya sebagai salah satu syarat kelulusan saja. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018, hasil UN digunakaan 

untuk pemetaan mutu pendidikan, sedangkan syarat kelulusan yang utama adalah penyelesaian 

seluruh program pembelajaran. 

Ujian Nasional memiliki bentuk soal yang kian tahun semakin sulit, perlunya persiapan 

materi yang banyak menjadi persoalan yang selalu dipermasalahkan, terutama dari pihak siswa. 

Seringkali Ujian Nasional mendapatkan predikat sebagai sistem yang gagal, terutama saat Ujian 

Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 dikonfirmasi oleh Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno 

mengalami penurunan nilai sebesar 39 poin, bahkan ada beberapa sekolah yang rata – rata nilai 

UN turun hingga 50 poin (www.republika.co.id – Ini Faktor Penyebab Penurunan nilai UN 2018). 

Berdasarkan data dari Kemendikbud, kota Semarang menjadi salah satu dari jumlah 

prosentase penyelenggara UNBK terbanyak hingga mencapai 100%. Tingkat kesulitan materi 

pelajaran yang di UN-kan untuk tiap jenjang pendidikan semakin meningkat, tambahan 

penerapan soal berbasis HOTS (High Order Thinking Skill) mulai diaplikasikan ke soal Ujian 

Nasional untuk SMA. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya persiapan materi dan tenaga 

yang dibutuhkan untuk siswa khususnya di tingkat SMA. Berbagai persiapan diperlukan untuk 

menunjang kesiapan siswa SMA supaya siap menghadapi UN baik dari segi mental maupun 

materi, bentuk dukungan dan fasilitas dari sekolah, orang tua, dan juga persiapan dari diri 

sendiri. Berbagai tekanan salah satunya ketakutan siswa akan mendapat nilai yang jelek karena 

http://www.republika.co.id/
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kurang siapnya materi yang dibutuhkan, juga dapat membuat siswa menjadi stres menjelang 

UN. 

Stres merupakan keadaan fisik dan emosional yang kelelahan karena tuntutan melebihi 

kemampuan dari seorang individu untuk mengatasi situasi, secara sederhana stress adalah 

ketika ada ketidakseimbangan pada keadaan individu. Stres selalu ada di kehidupan sehari – hari 

tak pernah lepas dari kehidupan kita (Farida Aryani 2016:1). Stres pada siswa yang disebabkan 

oleh kelelahan dan kewalahan, adanya tuntutan untuk mendapat nilai tinggi dan mengikuti 

pembelajaran intensif yang melebihi kemampuan dari siswa tersebut (Vera 2013). Penuhnya 

jadwal dan pemadatan materi itu membuat siswa menjadi kesulitan dalam menyerap pelajaran 

yang diberikan. Hal ini diperkuat dengan kuisioner yang dilakukan penulis terhadap para siswa 

kelas 12 SMA yang akan menghadapi Ujian Nasional, bahwa persoalan - persoalan tersebut 

membuat siswa menjadi sulit konsentrasi dalam belajar. 

Kemudian terkait dengan solusi, remaja sebagai kelompok usia yang merasa mandiri 

sehingga ingin mengatasi masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua dan guru. Namun 

karena kurangnya pengalaman dalam penyelesaian, remaja banyak yang kecewa dengan 

keputusan tersebut (Hurlock, 2011). Hal ini dapat beresiko pada kurangnya keputusan untuk 

memilih solusi yang tepat dalam mengatasi rasa stres yang mereka alami. Itulah mengapa 

penulis ingin mengangkat topik ini. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Ujian Nasional menjadi pembicaraan hangat tiap taun 

2. Perlunya banyak persiapan dan tuntutan akademis menjelang Ujian Nasional terutama bagi 

siswa SMA sehingga menimbulkan stres yang berdampak pada sulitnya konsentrasi belajar 

siswa. 

3. Remaja sebagai kelompok usia yang kesulitan menemukan solusi dari permasalahannya 

tanpa bantuan pihak lain. 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Membatasi target masalah hanya untuk mengurangi tingkat stres ketika persiapan menuju 

Ujian Nasional 

2. demografis target berusia 16-18 siswa SMA kelas 12 
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3. geografis adalah siswa SMA di kota Semarang yang digunakan untuk plot sampling daerah 

lainnya 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan kampanye sosial dengan desain komunikasi visual yang tepat untuk 

mengurangi tingkat stres siswa SMA dalam persiapan menghadapi Ujian Nasional yang dapat 

menyebabkan sulit konsentrasi belajar pada siswa? 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

1.5.1 Tujuan : 

Tujuan dari perancangan kampanye ini adalah mengurangi tingkat stres siswa SMA sehingga 

beban pikiran akan tekanan persiapan ujian yang mereka dapatkan bisa berkurang sehingga 

siswa dapat konsentrasi belajar. 

 

1.5.2 Manfaat : 

- Bagi Target 

Dapat mengurangi beban pikiran selama persiapan dan kebutuhan untuk UN sehingga 

tingkat stres berkurang dan bisa konsentrasi belajar. 

- Bagi Masyarakat 

Diharapkan perancangan ini dapat mengedukasi masyarakat tentang stres yang 

disebabkan dari banyaknya persiapan menjelang Ujian Nasional. 

- Bagi Institusi 

Diharapkan perancangan ini menjadi referensi yang baik bagi institusi dalam kampanye 

untuk mengurangi tingkat stres pada siswa serta membantu membentuk lingkungan yang 

bersahabat bagi penderita stres. 

- Bagi Diri Sendiri 

Mendapat pengetahuan tentang perancangan kampanye sosial pengaruh atau dampak 

dari stres terhadap konsentrasi belajar pada siswa menjelang Ujian Nasional. 

 

1.6 Metodologi Perancangan 

1.6.1 User Research 

- Wawancara 
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Wawancara akan dilakukan pertama pada guru bimbingan konseling pada tanggal 24 

Agustus 2018 untuk menggali data tentang perilaku siswa SMA di sekolah, bentuk stres 

mereka, ciri – ciri siswa yang mengalami stres, bagaimana pola pembelajaran mereka dan 

apa yang biasanya mereka lakukan saat stres. Kedua, pada orang tua siswa pada tanggal 

25 Agustus 2018 untuk mengetahui pola belajar mereka di rumah, apa kebiasaan mereka, 

kesukaan mereka, aturan yang ada terkait akademik anak. Ketiga, adalah psikolog 

perkembangan remaja pada tanggal 31 Agustus 2018 untuk mengetahui tentang stress, 

faktornya, dampaknya pada remaja usia SMA, pencegahannya, dan solusinya. Kemudian 

akan ditambahkan juga wawancara intensif dengan siswa kelas 12 SMA dan siswa yang 

baru saja lulus Ujian Nasional 2018. 

- Observasi 

Observasi akan dilakukan di 3 SMA di kota Semarang untuk memantau kegiatan siswa di 

masa kelas 12, kebiasaan mereka di sekolah, cara mereka mengobrol, pola pikir dan 

pergaulan mereka di sekolah 

- Angket 

Angket atau kuisioner akan ditujukan pada siswa SMA kelas 12 di kota Semarang pada 

tanggal 28 Agustus 2018 sebagai penguat data riset yang sudah dikumpulkan penulis, dan 

mengetahui apa yang mereka rasakan menjelang Ujian Nasional melalui kacamata siswa. 

- Studi Pustaka 

Studi Pustaka digunakan untuk memperoleh teori terkait perancangan yang akan dibuat 

oleh penulis. 

- Internet 

Pencarian data baik dari artikel maupun jurnal untuk mendukung proses riset dan penguat 

data yang dikumpulkan oleh penulis. 

 

1.6.2 Initial Concept 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menggunakan beberapa metode penelitian 

dengan target dan tujuannya yakni untuk mendapatkan hasil data yang kemudian nantinya 

akan dianalisis. Saran yang diberikan penulis adalah membuat sebuah kampanye untuk 

mengurangi stres pada siswa menjelang Ujian Nasional yang dapat menyebabkan sulit 

konsentrasi belajar. Media yang disarankan adalah media yang bersifat awareness dan mind 
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changing dengan tujuan untuk mengurangi tingkat  stres. Untuk strategi kreatif, penulis 

menggunakan AISAS karena lebih terperinci dan detail. 

 

 

1.7 Skema perancangan 
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1.8 Sistematika penulisan 

 BAB I PENDAHULUAN 

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

rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM 

Pada bab ini berisikan landasan teori, dan tinjauan pustaka. 

BAB III STRATEGI KOMUNIKASI 

Pada bab ini berisikan hasil analisis, khalayak sasaran, dan strategi komunikasi. 

BAB IV STRATEGI KREATIF 

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

kampanye. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

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


