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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Orang tua pasti selalu mengharapkan hal-hal yang terbaik bagi anak-anak mereka. 

Mereka pasti selalu ingin anak-anak mereka menjadi anak yang sempurna, dan sukses baik di 

bidang akademis maupun karir mereka kelak. Hal tersebut merupakan suatu hal yang baik, 

namun dengan perlakuan yang salah justru akan dapat menyebabkan dampak buruk terhadap 

anak-anak mereka. Masih ada orang tua yang mengontrol anak mereka tanpa memberikan 

alasan maupun penjelasan sehingga anak mereka tidak mengetahui apa yang salah dan resiko 

apa yang akan dapat terjadi, selain itu juga masih ada orang tua yang membiarkan anaknya 

melakukan apapun tanpa memberikan bimbingan yang pada ahkirnya menyebabkan anak 

mereka menjadi tidak terdidik, dan seringkali orang tua memberikan pola pengasuhan kepada 

anak-anak mereka tanpa menimbang ataupun melihat kemampuan, bakat, maupun 

perasaan/emosi anak-anak, padahal setiap anak memiliki bakat, perasaan/emosi, dan 

kemampuan yang berbeda-beda, hal ini terjadi disebabkan karena minimnya pengetahuan 

orang tua mengenai pola asuh. Sehingga “pengetahuan mengenai pola asuh adalah suatu hal 

yang penting dan perlu untuk dimengerti oleh orang tua untuk membentuk perkembangan diri 

anak, dengan mengerti mengenai pola asih maka orang tua akan mengerti mengenai pola asuh 

yang tepat untuk anak mereka.” Goodnow & Collins dalam Erlanti, dkk (2016). 

“Pola asuh adalah serangkaian perilaku yang diterapkan pada anak secara konsisten dari 

waktu kewaktu. Perilaku orang tua yang diterapkan kepada anak ini bisa berupa pemenuhan 

kebutuhan fisik, psikologis maupun pengajaran tentang norma-norma yang berlaku di 

masyarakat.” (Danang Baskoro, 2019). 

Di Indonesia, berdasarkan KPAI pada tahun 2017 “kualitas pendidikan dan 

pengetahuan orang tua terkait pengasuhan anak masih lemah, di mana baru sebesar 27,9% 

Ayah dan 36,9% Ibu mencari informasi mengenai merawat dan mengasuh anak sebelum 

menikah dan baru hanya sebesar 38,9% Ayah dan 56,2% Ibu mencari informasi mengenai 

merawat dan mengasuh anak setelah menikah” (Davit Setyawan, 2017). jadi masih banyak 

orang tua yang belum memiliki pengetahuan mengenai pola asuh sehingga dengan minimnya 

pengetahuan orang tua akan menimbulkan perlakuan yang salah kepada anak. Selama ini sudah 

ada yang melakukan himbauan melalui bidang akademis seperti seminar, dan buku, namun hal 

tersebut masih kurang efektif dikarenakan hanya tertuju kepada para orang tua yang sudah 



2 
 

memiliki pengetahuan mengenai pentingnya pola asuh. Dengan data di atas maka perlu adanya 

pendekatan komunikasi visual terhadap target untuk menghimbau mengenai pola asuh.  

“Peran orang tua terhadap anak sangatlah penting, dikarenakan orang tua merupakan 

lingkungan pusat pendidikan yang pertama terhadap anak-anak” Ki Hajar Dewantara dalam  

Kalsum, Umi & Haryono Yuwono (2018). Anak anak selalu akan menjadikan orang tua mereka 

menjadi contoh teladan bagi mereka, sehingga apapun didikan para orang tua akan memiliki 

pengaruh terhadap perkembangan anak. Peran orang tua dalam mendidik anak-anak bukanlah 

hal yang bisa di anggap remeh dikarenakan hal tersebut dapat memiliki pengaruh terhadap 

karakter maupun masa depan anak. 

“Perlakuan yang salah terhadap anak adalah sebuah tindakan yang menempatkan anak 

dalam situasi yang memberikan resiko ataupun dampak yang buruk terhadap kesejahteraan, 

keselamatan, martabat dan perkembangan anak” (Perda No.10 2012 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak, 2013). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan 

orang tua, yaitu latar belakang pola pengasuhan orang tua dimana orang tua belajar dari metode 

pola pengasuhan yang pernah di dapat dari orang tua mereka sendiri, kemudian tingkat 

pendidikan orang tua, yang terahkir adalah status ekonomi serta pekerjaan. Maka dari itu pola 

asuh yang baik akan menimbulkan perlakuan yang benar terhadap anak. 

“Pola Asuh memiliki dua dimensi yang membuat pola asuh itu tersebut, yaitu adalah 

dimensi kontrol dan dimensi kehangatan” (Danang Baskoro, 2019). Dimensi Kontrol 

merupakan dimensi yang memiliki hubungan dengan harapan dan tuntutan orang tua trerhadap 

kematangan anak serta tingkah laku yang bertanggung jawab dari anak. Contohnya adalah 

larangan, tututan, campur tangan, dan penggunaan kekuasaan terhadap anak. Dimensi 

Kehangatan adalah dimensi yang berhubungan dengan tingkat respon orang tua terhadap 

kebutuhan anak dalam penerimaan dan dukungan. Contohnya adalah memperhatikan 

kesejahteraan anak, cepat tanggap, meluangkan waktu untuk anak, memberikan apresiasi 

terhadap keberhasilan anak, menunjukan cinta kasih, dan peka terhadap emosi anak. kedua 

dimensi tersebut sangat diperlukan dalam pola asuh anak. “Terdapat 4 macam pola asuh orang 

tua yaitu pola asuh otoriter, mengabaikan/uninvolved, demokratis/authoritative, Permisif” 

(Danang Baskoro, 2019). “Pola asuh demokratis/authoritative merupakan pola asuh merupakan 

pola asuh ideal di antara yang lainnya, dikarenakan memiliki dimensi kontrol yang tinggi 

namun juga memiliki dimensi kehangatan yang juga tinggi” (Danang Baskoro, 2019). 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan 

permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1. Bagaimana merancang komunikasi visual untuk memberi gambaran para orang 

tua mengenai pola asuh demokratis. 

1.3. BATASAN MASALAH 

Perancangan komunikasi visual mengenai pola asuh ini hanya sampai pada tingkatan 

memberi gambaran informasi. 

Sasaran target komunikasi adalah orang tua dengan usia 30-40 tahun. 

1.4. TUJUAN  

Tujuan proyek ahkir yang ingin dicapai adalah untuk memberikan gambaran informasi 

pada orang tua mengenai pola asuh demokratis dengan event pameran. 

Tujuan khusus perancangan ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Mengurangi jumlah orang tua yang tidak mengerti mengenai pentingnya pola 

asuh.  

1.4.2. Untuk memberikan informasi gambaran pada orang tua mengenai pola asuh 

Demokratis agar mengurangi resiko dampak yang buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, 

martabat dan perkembangan anak. 

 

1.5. MANFAAT 

1.5.1 Bagi Masyarakat 

Perancangan ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui event yang 

diharapkan dapat membantu para orang tua untuk mengerti mengenai pola asuh dalam 

mendidik anak dan memberikan wawasan mengenai pola asuh demokratis. 

1.5.2. Bagi Institusi 
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Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai patokan dalam cara 

mendidik anak agar anak-anak di generasi berikutnya dapat mengembangkan potensi 

mereka lebih lagi, dan dapat lebih memajukan negara dengan potensi mereka masing 

masing. 

1.5.3. Bagi Individu 

Dapat memberikan gambaran mengenai pola asuh demokratis melalui event. 

1.6. METODOLOGI PERANCANGAN 

1.6.1. User Research 

Melalui metode kuisioner online dengan 43 responden yang digunakan 

didapatkan informasi bahwa sebanyak sebanyak 58% mengaku tidak 

mengetahui mengenai pola asuh demokratis, kemudian sebanyak 86% mengaku 

mengalami kesulitan dalam mengasuh anak mereka,  sebanyak 88% orang tua 

pernah mengalami kebimbangan dalam mengambil tindakan terhadap anak 

mereka, dan sebanyak 72% orang tua pernah merasa salah dalam mengasuh 

anak mereka. Target dari perancangan ini adalah adalah orang tua dengan SES 

A-B dan usia target yang dituju berusia 30-40 tahun yang merupakan usia 

dewasa awal dalam memasuki kehidupan berumah tangga dan mulai sulit untuk 

mendidik anak-anak mereka (Christine Resti Melliana, 2013). 

 

Gambar 1 
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Sumber : Pribadi 

 

Gambar 2 

Sumber : Pribadi 

 

Gambar 3 
Sumber : Pribadi 
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Gambar 4 
Sumber : Pribadi 

 

1.6.2. Insight 

Berdasarkan riset awal yang dilakukan oleh penulis maka didapatkan 

bahwa, pada saat ini masih banyak orang tua yang belum memiliki wawasan 

mengenai pola asuh sehingga mereka salah dalam bersikap. 

 

1.6.3. Background Research 

Permasalahan yang timbul dari user adalah kurangnya pengetahuan 

mengenai pola asuh dan dampaknya terhadap anak. Dalam perancangan ini 

untuk mendapatkan data mengenai target, digunakan beberapa metode yaitu 

adalah  kuisioner, observasi online, studi pustaka dan wawancara. 

Kuisioner digunakan untuk mendapatkan data riset mengenai kasus-

kasus yang sedang terjadi terhadap target. 

Observasi online digunakan untuk mengamati akan kasus-kasus, 

dampak, dan sebab yang sedang terjadi mengenai parenting, riset mengenai pola 

asuh yang telah di lakukan oleh peneliti lainnya. 

Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan mengenai teori-teori dan 

penelitian mengenai target yang di tuju dengan cara mengumpulkan informasi 
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melalui buku, jurnal, maupun artikel yang memiliki data yang valid dan 

terpercaya. 

Wawancara yang dilakukan kepada target akan digunakan untuk 

mendapatkan informasi mengenai permasalahan wawasan pola asuh dan 

pengetahuan target mengenai pola asuh demokratis. 

1.6.4. Initial Concept 

Dari data di atas, ditemukan hal yang menjadi permasalahan utama, 

yaitu orang tua yang belum memiliki wawasan mengenai pola asuh, sehingga 

orang tua menerapkan pola asuh yang salah terhadap anak mereka. Dengan 

permasalahan tersebut peneliti menganalisa kembali melalui strategi kreatif 

untuk menemukan hal apa yang harus disampaikan pada target dan bagaimana 

cara menghimbau orang tua tersebut melalui pendekatan komunikasi visual. 

Penulis akan berencana menggunakan event pameran untuk 

mengkomunikasikan perancangan ini. Penyampaian pesan dengan 

menggunakan event dengan analisa menggunakan SWOT, yang kemudian akan 

di bentuk strategi komunikasi menggunakan strategi planning phase yang 

mencakup analisis event dengan menggunakan metode 5W + 1H untuk 

mendapatkan konsep dan konten dari event tersebut kemudian preparation 

phase untuk mengonsepkan desain pada sebuah event. 
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1.7. SKEMA PERANCANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melalui riset yang telah di lakukan ditemukan bahwa orang tua bimbang dalam bersikap 

terhadap anak, wawasan orang tua yang kurang mengenai pola asuh demokratis, dan perlu 

adanya pola asuh demokratis untuk mengasuh anak secara ideal, kemudian dari riset tersebut 

di dapatkan insight yang kemudian diperkuat dengan wawancara, angket, studi pustaka dan 

internet, dan kemudian setelah mendapatkan insight dilakukan penganalisaan masalah yang 

nantinya akan menentukan mengenai yang akan menjadi strategi komunikasi dalam 

perancangan ini. 

 

 

Orang tua bimbang 
dalam bersikap 
terhadap anak 

kurangnya wawasan 
mengenai pola asuh 

demokratis 

Kesadaran mengenai 
pola asuh demokratis 
untuk mengasuh anak 

dengan ideal 

Insight 

Wawancara Angket/surve
 

Studi pustaka Internet 

Analisa Masalah 

Strategi Komunikasi 
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1.8. TINJAUAN PUSTAKA 

1.8.1. Perancangan media informasi mengenai pola asuh kreatif milik Christine Resti 

Melliana yang mengenai orang tua yang membatasi kreativitas anak dengan pola asuh otoriter 

sehingga anak-anak mereka tidak dapat mengembangkan kreativitas mereka, setiap anak 

memiliki kemampuan kreativitas mereka masing-masing yang jika dikembangkan secara 

optimal akan bisa menjadi sebuah prestasi dalam bakat dan minatnya. Dukungan dari orang tua 

ini sendiri merupakan suatu faktor yang penting dalam mengoptimalkan kreativitas anak. 

Permasalahan yang ditemukan dalam jurnal ini adalah masih kurangnya pemahaman orang tua 

akan pola asuh kreatif tersebut. Yang disebabkan oleh kurangnya media informasi yang 

membahas mengenai pola asuh.  

1.8.2. Jurnal Teknik Parenting Dan Pengasuhan Anak Studi Deskriptif Penerapan 

Teknik Parenting Di Rumah Parenting Yayasan Cahaya Insan Pratama Bandung oleh 

Mutiara Suci Erlanti, Nandang Mulyana, & .Hery Wibowo yang membahas mengenai 

penerapan teknik parenting yang dapat menjadi metode atau cara untuk membantu orang tua 

untuk dapat mengasuh anaknya lebih baik. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa orang tua 

seharusnya mengetahui pengetahuan mengenai pengasuhan anak namun jurnal ini menuliskan 

bahwa tidak semua orang tua memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengasuhan anak. 

Faktor yang mempengaruhi pengasuhan orang tua yaitu adalah lingkungan sosial, lokasi tempat 

orang tua tinggal, status ekonomi, dan model pengasuhan orang tua yang di dapatkan 

sebelumnya. 

1.8.3. Buku Parent Healing  oleh Danang Baskoro, M.Psi., Psikolog yang membahas  

mengenai macam-macam pola asuh, serta dampak-dampak yang disebabkan oleh bermacam-

macam pola asuh tersebut, buku ini juga menyebutkan bahwa pola asuh demokratis merupakan 

pola asuh paling ideal diantara pola asuh lainnya, dan buku ini juga mengatakan bahwa 

sebagian besar orang tua kurang menyadari tentang pola asuh, dan banyak kasus yang dijumpai 

oleh penulis mengenai anak-anak yang mengalami hambatan psikologis banyak disebabkan 

oleh pola pengasuhan yang kurang tepat. 
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