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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dalam dunia pendidikan pada zaman sekarang tentu sudah sangat banyak dijumpai anak-

anak sekolah di manapun kita berada. Pendidikan sudah menjadi persaingan yang sangat 

ketat, persaingan antar prestasi dan karya sudah menjadi budaya pada zaman sekarang. Ada 

tiga jenjang pendidikan di sekolah yaitu, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

 

Jenjang sekolah SD adalah jenjang sekolah untuk anak anak di sekitar usia 6 hingga 12 

tahun di mana anak anak di berikan ilmu awal yang sederhana tentang matematika, IPA, 

IPS dan lain lain. Sedangkan jenjang sekolah SMP adalah jenjang pendidikan untuk anak 

anak di usia 12 hingga 15 di mana mata pelajarang yang di berikan ke pada anak anak tidak 

jauh berbeda dengan jenjang pendidikan SD namun lebih diperdalam lagi ilmu yang 

diberikan. Di jenjang pendidikan SMA anak anak sekolah mulai diberikan pilihan atau 

jurusan apa yang mereka ingin untuk mereka pelajari dan dalami selama mereka menjalani 

jenjang pendidikan SMA tersebut. (Noviana, 2014) 

 

Pendidikan  diberikan kepada generasi-generasi muda dengan tujuan supaya mereka dapat 

memiliki ilmu yang cukup yang nantinya akan digunakan di masa depan untuk dapat terus 

mengembangkan kualitas hidup mereka, namun kenyataan yang ada sekarang ini banyak 

anak-anak sekolah yang mengatakan malas untuk belajar di sekolah terutama anak-anak 

sekolah yang menduduki jenjang SMA. Apa jadi nya jika para generasi muda yang 

seharusnya bertugas untuk mengembangkan kualitas negara tersebut tidak dibekali ilmu 

dengan baik. (Ardi, 2015) 

 

Pendidikan sangat diperlukan bagi anak-anak demi masa depan mereka untuk terus 

mengejar prestasi dan kesuksesan yang mereka impikan, namun itu semua tidak akan 
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tercapai jika mereka tidak belajar dengan serius dan fokus pada pendidikan yang mereka 

jalani 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah merancang desain visual game board ”Roll 2 Win” yang dapat memotivasi 

anak SMA untuk bersemangat belajar ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk merancang desain yang dapat 

memotivasi anak sekolah untuk menjalani jenjang pendidikan mereka di sekolah. 

 

1.3.2 Manfaat 

a. Manfaat untuk masyarakat 

- Manfaat yang dapat berguna untuk masyarakat adalah untuk 

mengetahui apa yang membuat anak-anak sekolah senang untuk 

berangkat untuk belajar di sekolah mereka masing masing. 

- Untuk dapat diaplikasikan ke anak-anak sekolah agar dapat 

meningkatkan motivasi anak dalam belajar di sekolah 

 

b. Manfaat untuk institusi 

- Manfaat yang dapat berguna untuk institusi adalah dapat digunakan 

sebagai bahan 

- Dapat menambah wawasan tentang perancangan komunikasi visual 

 

c. Manfaat untuk diri sendiri 

- Manfaat yang dapat berguna untuk penulis adalah penulis dapat 

mengetahui rancangan seperti apakah yang dapat membuat anak-anak 

sekolah dapat senang untuk menjalani masa belajarnya di sekolah. 
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1.4 Metodologi Perancangan 

1.4.1 Grounded Research 

Metode yang digunakan penulis untuk melakukan pengumpulan data adalah metode 

observasi online berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantiya 

akan di jawab oleh para responden. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah benar anak-anak sekolah merasa malas saat belajar di sekolah, 

apa penyebab mereka merasa malas saal belajar di sekolah, mengapa mereka tetap 

melanjutkan sekolah hingga lulus, dan apakah yang membuat mereka senang belajar 

di sekolah. 

 

Metode yang juga digunakan untuk melakukan pengumpulan data adalah metode 

kuantitatif di mana penulis mencari data dari mengumpukan data dari kuesioner. 

 

1.4.1.1 Observasi Online 

Untuk mengumpulkan data mengenai target, penulis menggunakan metode 

observasi online dengan cara kuesioner dengan tujuan karena penggunaan 

metode observasi online atau kuesioner memiliki kelebihan untuk 

mendapatkan jumlah responden yang banyak dalam waktu yang singkat.  

 

1.4.1.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan 

teori-teori dan penelitian terkait mengenai target yang dituju. Metode 

pendarian data studi pustaka dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang 

anak SMA, apa saja yang target lakukan, perilaku dan cara berpikir target, 

ciri-ciri pola berpikir target, dan cara mengatasi rasa malas yang dialami 

target, juga teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi visual, warna, 

bentuk, proporsi dalam suatu visual, komposisi dalam suatu visual, dan 

strategi komunikasi visual. 



12 

 

15. Skema Perancangan 

 


