
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Di Semarang dibeberapa gereja katolik mempunyai sekolah minggu, diantaranya gereja 

Admodirono, Santo Paulus, Kebon Dalem, Karang Panas, Girisonta. Gereja Kebon Dalem dipilih 

sebagai sample pembuatan proyek akhir ini. Di sekolah minggu kebon dalem sendiri, dulu 

kegiatan sekolah minggu tidak dilakukan pada hari minggu, dan tidak dilakukan didalam 

pastoran, melainkan dilakukan di masing – masing wilayah gereja kebon dalem dan dilaksanakan 

weekday pada sore hari. Sekarang kegiatan sekolah minggu dilakukan di pastoran dan 

dilaksanakan setiap hari minggu pagi pukul 07.30. Kegiatan sekolah minggu dikebon dalem 

sendiri dilakukan sebulan 3 kali, dan setiap minggu pertama sekolah minggu diliburkan, guna 

agar anak – anak mengetahui tata cara atau kegiatan ekaristi di dalam gereja. 

 Berdasarkan data tahun 2018 di sekolah minggu kebon dalem, anak – anak yang 

mengikuti sekolah minggu total 110 anak. Di sekolah minggu kebon dalem anak – anak yang 

mengikuti dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil berisi anak – 

anak mulai dari balita hingga TK, sedangkan kelas besar berisi anak – anak usia 6 hingga usai 9 

tahun, yang sekarang berada dikelas 1 hingga kelas 4. Dalam kelas kecil pembelajaran yang 

diajarkan mengenai mewarna, menempel, dan juga bernyanyi, kelas besar diajarkan mengenai 

membaca kitab suci, permainan, dan pembelajaran tentang aturan gereja. Dalam mengajar kelas 

kecil para kakak Pembina tidak begitu kesulitan karena hanya mengajarkan hal yang cukup 

ringan. Berbeda dengan pembelajaran dikelas besar, yang sudah jarang bermain – main. Dalam 

penyampaian materi kakak Pembina selalu menggunakan tema dari kalender liturgy gereja. Dari 

tema yang ada, para kakak Pembina harus bisa menjelaskan tentang Firman Tuhan  agar anak – 

anak bisa mengetahui apa yang disampaikan kakak Pembina dan mengetahui Firman Tuhan pada 

hari itu. Dalam menjelaskan tema yang akan digunakan dalam sekolah minggu, para kakak 

Pembina selalu menjelaskan dengan bercerita atau membaca bacaan dari kitab suci saja, karena 

dalam sekolah minggu kebon dalem tidak memiliki alat peraga atau media lain dalam 



 

menjelaskan tema yang akan disampaikan pada hari itu, dan itu membuat anak – anak menjadi 

cepat bosan. 

 Oleh karena itu, perlunya media atau alat peraga untuk membantu para Pembina sekolah 

minggu untuk menjelaskan atau menyampaikan firman Tuhan kepada anak – anak, agar mereka 

mengetahui dan bisa mengerti tentang apa yang disampaikan oleh para kakak Pembina sekolah 

minggu. Selain membantu para Pembina sekolah minggu, anak – anak juga tidak mudah bosan, 

dan tertarik dengan apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh kakak Pembina sekolah minggu. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas,dapat identifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Disekolah minggu kebon dalem tidak memiliki alat peraga atau media dalam 

menjelaskan atau menyampaikan materi untuk kelas besar. 

2. Para kakak Pembina hanya bercerita atau menyuruh anak – anak membaca bacaan dari 

kitab suci. 

3. Anak – anak merasa bosan dan disaat mendengarkan cerita anak – anak tidak 

memperhatikan apa yang diceritakan oleh para kakak Pembina. 

 

I.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan paparan data dan juga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah : 

 Psikografis 

Target dari perancangan ini yaitu anak – anak kelas besar, yang berisi anak – anak 

kelas 1 sampai kelas 4 SD 

 Demografis 

Anak – anak kelas besar, mulai kelas 1 sampai kelas 4 SD, laki – laki maupun 

perempuan, yang mengikuti sekolah minggu di Gereja Kebon Dalem. 

 Geografis 



 

Lokasi penelitian dalam proyek ini adalah Gereja Kebon Dalem yang berada di 

kota Semarang 

  

I.4 Rumusan Masalah 

 Bagaimana merancang komunikasi visual kepada anak – anak kelas besar disekolah 

minggu kebon dalem, agar para kakak Pembina bisa menjelaskan tentang tematik kitab suci 

menggunakan media komunikasi visual? 

I.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini melakukan perancangan komunikasi visual agar anak – anak 

sekolah minggu terutama anak – anak kelas besar, bisa memahami tentang materi yang diberikan 

oleh kakak Pembina sekolah minggu lewat desain komunikasi visual 

I.6 Manfaat Penelitian 

 Bagi Mahasiswa 

 Menerapkan ilmu desain komunikasi visual pada kasus nyata untuk membantu 

masyarakat kota Semarang khususnya anak – anak sekolah minggu dan para Pembina 

sekolah minggu dalam penyampaian firman Tuhan. 

 Bagi Pembina Sekolah Minggu 

 Membantu para Pembina sekolah minggu dalam menyampaikan firman Tuhan dengan 

lebih menarik, dan mengatasi kesulitan para Pembina sekolah minggu dalam 

menyampaian firman Tuhan, 

 Bagi Anak – anak Sekolah Minggu 

 Membantu anak – anak agar mengetahui dan mengerti tentang firman Tuhan, lewat 

penjelasan yang diajarkan oleh kakak Pembina sekolah minggu. 

 

 



 

 Bagi Gereja 

 Mendorong umat atau jemaat gereja untuk lebih peduli terhadap pendidikan iman anak 

terutama anak – anak diusia 6 sampai usia 9 tahun, melalui firman Tuhan, agar lebih 

mudah diingat oleh anak – anak. 

 

 I.7 Metode Pemecahan Masalah 

 Metode dan pendekatan penelitian (Suryana, 2010, 34) akan dirumukan sebagai berikut :  

 Kuesioner 

Metode pengumpulan data melalui kuisioner. Hal ini ditujukan kepada target sasaran 

guna mengetahui keadaan yang sebenarnya 

 Wawancara 

Wawancara dilakukan langsung oleh para kakak Pembina sekolah minggu agar dapat 

mendapat data yang jelas 

 Observasi Langsung 

Observasi dilakukan secara langsung dengan datang ke sekolah minggu, dan melakukan 

wawancara langsung kepada kakak Pembina sekolah minggu 

 Observasi Tidak Langsung 

Observasi yang dilakukan menggunakan alat - alat tertentu, misalnya, kamera, dan 

smartphone 

Studi Literatur 

Metode ini dilakukaan melalui buku – buku dan studi pustaka , dan buku maupun jurnal 

online  untuk mendukung riset penulis sebagai panduan perancangan komunikasi visual, 

yang akan dipakai untuk menentukan dan mendukung proses perancangan akhir ini. 

 



 

 

 Media Internet 

Media internet dilakukan untuk memperoleh data – data sekunder maupun primer yang 

akan digunakan untuk perancangan akhir ini 

 

I.8 Sistematika Penulisan 

 BAB I : PENDAHULUAN 

 Latar belakang permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, perumusan 

masalah 

 BAB II : TINJAUAN UMUM 

 Berisi teori – teori yang digunakan yang digunakan sebagai dasar dalam membuat 

perancangan komunikasi visual sebagai sarana mengajar sekolah minggu 

 BAB III : STRATEGI KUMUNIKASI 

 Berisi analisa dari pengumpulan data, data dari yang dituju dan strategi komunikasi yang 

akan digunakan dalam perancangan 

 BAB IV : STRATEGI KREATIF 

 Berisi strategi kreatif dalam konsep verbal, konsel visual, dan visualisasi desain 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi kesimpulan dari perancangan yang telah dilakukan dan saran untuk perancangan 

berikutnya 

 

 

 

 

 

 


