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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 Waktu luang adalah waktu yang dapat digunakan dengan bebas setelah 

seseorang melakukan kegiatan utamanya. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai hal, seperti rekreasi, melakukan hobi dan hal – hal menyenangkan, ataupun 

sekedar beristirahat. Para peneliti di University of Cicinanti di Ohio dan Baylor 

University di Texas mengungkapkan bahwa seseorang yang hanya memiliki sedikit 

waktu luang cenderung merasa tidak bahagia. Namun, ternyata di lain pihak, 

seseorang yang memiliki terlalu banyak waktu luang juga merasakan ketidak 

bahagiaan. Jadi penting bagi seseorang untuk memiliki waktu luang dan 

menggunakannya dengan tepat. (Anna, 2011). 

 Masa muda seseorang tdk akan kembali lagi, seharusnya masa ini dimaknai 

dengang baik, sehingga tidak  menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Bagi para 

remaja, waktu luang seharusnya menjadi  saat yang tepat untuk mengembangkan dan 

mencari potensi diri, mengingat pada masa ini perkembangan kognitif seseorang mulai 

dibentuk sehingga menjadi fase yang penting untuk menggali wawasan, ketrampilan, 

dan membentuk hubungan sosial yang baik. Tubuh yang masih dapat aktif bergerak 

dan energi yang cukup sangat menunjang keproduktifan yang dapat dicapai pada usia 

ini. Waktu luang yang ada dapat digunakan untuk mencari pengalamab, pengetahuan, 

dan relasi dengan  mempelajari hal baru, ataupun mengikuti komunitas, terutama pada 

remaja kalangan mahasiswa. Kegiatan perkuliahan yang tidak sepadat saat sekolah 

membuat mahasiswa lebih memiliki kebebasan dalam mengatur dan menjalani waktu 

luangnya. Namun sangat disayangkan bahwa fakta yang ada adalah masih banyak 

generasi milenial saat ini yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk 

mengisi waku luang mereka secara bermanfaat. 

 Berdasarkan riset, 87,9% mahasiswa mengaku sering merasa bingung harus 

melakukan kegiatan apa untuk mengisi waktu luangnya. Biasanya dalam kondisi ini 

remaja menjadi lebih rentan mengalami stress karena tidak ada kesibukan, oleh karena 

itu mereka memiliki kecenderungan untuk mengalihkannya dengan menyibukan diri 

pada kegiatan rekreasi yang bersifat pasif untuk menghabiskan waktu luangnya. 

Dengan kecanggihan tegnologi dan banyaknya fasilitas yang memudahkan saat ini 

membuat remaja menjadi semakin betah menjalani rekreasi pasif seperti menonton 

film, bermain game lewat gadget, menjelajah media sosial. Jika kegiatan tersebut 

dilakukan terus menerus dan menjadi rutinitas justru akan berdampak negatif pada 
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generasi remaja saat ini. secara tidak disadari mereka telah menghabiskan waktu 

luang dimasa remaja mereka dengan tidak bermakna. 

 Kenyamanan dalam melakuakan tindakan rekreasi pasif ini dapat menjadi 

jebakan pada diri remaja sehingga menimbulkan rasa malas untuk mencari 

pengetahuan, dan ketrampilan diluar sana dengan berinteraksi secara langsung 

dengan lingkungan yang ada. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah perancangan 

komunikasi visual untuk menyadarkan prilaku remaja khususnya mahasiswa di 

Semarang ini dalam memanfaatkan waktu luangnya. 

 

1.2. Batasan Masalah 

  Untuk menjaga fokus perancangan agar tidak menyimpang dari tujuan maka 

permasalahan yang diangkat dibatasi pada pemanfaatan waktu luang yang bermakna 

pada mahasiswa di Kota Semarang.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

 Bagaimana merancang komunikasi visual kampanye untuk mahasiswa di Kota 

Semarang agar dapat memanfaatkan waktu luang dengan bermakna? 

 

1.4. Tujuan 

  Komunikasi visual ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa, 

khususnya daerah kota Semarang tentang bagaimana pemanfaatan waktu luang yang 

baik bagi mereka. 

 

1.5. Manfaat 

 Adanya perancangan komunikasi visual ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Masyarakat 

 Masyarakat sadar mengapa waktu luang perlu dimanfaatkan dengan baik. 

 Masyarakat mampu lebih menghargai waktu luang untuk melakukan 

kegiatan yang bermakna. 

 Masyarakat dapat menjadi lebih produktif dalam memanfaatkan waktu 

luang. 

1.5.2 Institusi 

 Bertambahnya calon tenaga kerja yang lebih berkualitas. 

 Menambah khasanah keilmuan DKV dalam hal perancangan komunikasi 

visual. 
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 Sebagai bahan referensi dan studi komparasi mengenai perancangan 

mengenai permasalahan dalam pemanfaatan waktu luang. 

1.5.3 Diri sendiri 

 Menyadarkan diri untuk memanfaatkan waktu luang dengan lebih 

bermakna dan produktif. 

 Sebagai materi Proyek Akhir pada program studi Desain Komunikasi Visual 

Unika Soegijapranata. 

 

1.6. Metodologi Perancangan 

1.6.1 User Research 

  Metode penyebaran kuisioner online akan digunakan untuk 

mendapatkan target yang tepat bagi perancangan ini. kuisioner secara online 

dinilai efektif karen dapat menjangkau banyak orang. Kuisioner akan 

disebarkan pada masyarakat Semarang dengan usia remaja untuk mengetahui 

SES dan data prilaku dan kebiasaan target. 

1.6.2 Insight 

Berdasarkan riset awal ditemukan insight berupa : 

 Banyak mahasiswa belum dapat memanfaatkan waktu luang dengan 

bermakna. 

 Kecenderungan menghabiskan waktu dengan kegiatan rekreasi pasif yang 

tinggi pada mahasiswa saat ini. 

 Minimnya informasi tentang kegiatan menarik dan bermanfaat yang dapat 

dilakukan untuk mengisi waktu luang. 

 Ketidaksadaran mahasiswa bahwa kegiatan rekreasi pasif yang mereka 

lakuakan secara terus menerus menjadikan waktu mereka tidak bermakna. 

Metode cultural probing adalah langkah selanjutnya yang akan digunakan 

untuk mempertajam temuan insight awal mengenai permasalahan untuk 

perancangan ini. kemudian semakin diperdalam melalui wawancara yang 

digunakan untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang mendasari 

prilaku target. 

1.6.3 Background Research 

 Perancangan ini didasari dengan penelitian yang menggunakan 

beberapa metode. Metode tersebut adalah penyebaran angket berupa 

kuisioner online, cultural probing, wawancara, studi literatur, dan pencarian 

melalui internet. 
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 Penyebaran angket ditujukan pada target dengan usia remaja hingga 

dewasa muda untuk mengetahui di rentang usia yang manakah seseorang 

tidak terlalu sibuk dan memiliki waktu luang. Selain itu angket digunakan untuk 

memnentukan SES yang akan menjadi target perancangan ini. Metode ini 

dilakukan secara online agar dapat menjangkau banyak orang. 

 Metode kedua adalah cultural probing yang digunakan untuk 

memahami kebiasaan target karena untuk mengerti permasalahan target 

dibutuhkan pendekatan dalam melihat prilaku dan kegiatan yang dilakukan 

sehari – hari. melalui metode ini peneliti dapat melihat bagaimana target 

menggunakan waktunya. 

 Wawancara mendalam adalah langkah lanjutan dari metode cultural 

probing yang telah dilakukan. Setelah menemukan permasalahan seperti apa 

yang menjadi kebiasaan target, dilakukan wawancara untuk menemukan 

solusi apa yang sebenarnya tepat dan dibutuhkan oleh target agar dapat 

menggunakan waktu luangnya secara bermanfaat dan lebih bermakna. 

 Studi litertatur digunakan untuk mendapatkan data – data valid guna 

mendasari penelitian ini. Melalui metode ini akan didapatkan teori – teori yang 

berhubungan dengan waktu luang, pemanfaatan waktu luang, prilaku remaja 

hingga mengenai hal yang berhubungan dengan komunikasi visual lainnya. 

Selain itu, tak lepas dari penggunaan internet, dilakukan pencarian data – data 

dari sumber yang terpercaya seperti jurnal dan artikel secara online. 

1.6.4 Initial Concept 

 Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa hal yang menjadi 

permasalahan utama, yaitu remaja dengan status mahasiswa cenderung 

memiliki waktu luang yang lebih banyak dibandingkan dengan remaja yang 

bersekolah ataupun bekerja. Namun sangat disayangkan banyak diantara 

mereka mengisi waktu luangnya hanya untuk kegiatan rekreasi pasif yang 

kurang bermanfaat dan memberi makna dalam masa remaja mereka, dan 

para target ini tidak menyadari bahwa waktu masa muda mereka yang 

seharusnya menjadi kesempatan untuk mengembangkan diri, pengetahuan, 

dan mencari relasi ini justru terbuang sia – sia. 

 Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti melakukan analisa 

melalui beberapa metode penelitian yang telah disebutkan untuk 

mendapatkan data yang kuat. Hasil dari penelitian tersebut kemudian akan 

analisa kembali melalui strategi kreatif untuk menemukan hal apa yang harus 
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disampaikan dan menjadi solusi bagi target dan bagaimana menyampaikan 

pesan tersebut melalui pendekatan komunikasi visual yang efektif berupa 

kampanye. Kampanye digunakan untuk menyampaikan pesan secara 

bertahap, agar target dapat memahami dan menyadari prilaku yang mereka 

lakukan dan merubahnya menjadi lebih baik melalui media – media yang 

mendukung kampanye ini.  

 

1.7. Skema Perancangan 

 

 

Bagan 1. 1 Skema Perancangan 

 Sumber : Dokumen Pribadi 
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1.8. Tinjauan Pustaka 

 Sebuah jurnal mengenai  jurnal aktivitas waktu luang (Leisure) anak jalanan di 

sekitar Simpang Lima Kota Semarang (Studi Anak Jalanan Binaan Yayasan Setara) 

(Hidayati, 2012) menjelaskan bahwa benar jika waktu luang dapat diisi dengan 

berbagai kegiatan, namun jika terlalu banyak diisi dengan kegiatan yang bersifat 

rekreatif pasif justru akan menurunkan produktifitas seseorang. Disini dibahas bahwa 

anak jalanan tidak memiliki kemampuan untuk menikmati waktu luang seperti halnya 

anak pada keluarga kelas menengah yang bisa mengisi waktunya dengan 

mengembangkan diri melalui pendidikan non formal seperti mengikuti kursus. Oleh 

sebab itu, dengan kemampuan yang dimiliki oleh remaja SES B seharusnya dapat 

dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan pengembangan diri yang produktif. 

 Seminar ASEAN hubungan harga diri dan kesepian dengan depresi pada 

remaja (Yusuf, 2016), bahwa kesepian yang dialami pada fase remaja adalah 

masalah yang lebih serius  jika diandingan dengan usia lainnya. Juga disebutkan 

bahwa kesepian pada remaja muncul dalam bentuk kekosongan perasaan yang 

menimbulkan rasa sedih yang cenderung mengakibatkan depresi pada remaja itu 

sendiri. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang muncul saat remaja 

memilki waktu luang namun tidak memilikii kesibukan. Rasa bosan dan hampa yang 

muncul dari kondisi ini merupakan awal dari kesepian yang dapat beujung pada 

depresi, dimana hal – hal tersebut akan mengurangi tingkat produktifitas seseorang. 

Banyak remaja yang sudah menyadari hal ini dan akhirnya menjadikan kegiatan 

rekreasi pasif sebagai cara menyibukan diri. 

 

1.9. Studi Komparasi 

  Perancangan Film Pendek Tentang Pengelolaan Waktu Sebagai Upaya 

Membangun Kesadaran Bagi Mahasiswa (Yuliana, W.H, & Yudani, 2014). 

Perancangan ini dibuat dengan tujuan menyadarkan mahasiswa agar memiliki 

kepekaan dan tujuan dalam menggunakan waktunya. Pesan tersebut disampaikan 

melalui media film pendek berjudul “Goal” karena dianggap lebih menarik, efisien, dan 

efektif. 

  




