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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perubahan iklim yang terjadi tahun-tahun belakangan ini merupakan 

ancaman serius bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Dampak dari perubahan 

iklim sudah sangat dirasakan oleh makhluk hidup, terutama manusia diberbagai 

sektor kehidupan, misalnya : kebakaran hutan, gagal panen, pemutihan karang, 

kemarau berkepanjangan, kanker kulit, sampai dengan punahnya spesies. 

Serentetan peristiwa-peristiwa yang mengkhawatirkan tersebut, merupakan salah 

satu efek yang diakibatkan emisi gas rumah kaca yang dikenal dengan nama 

global warming.  

 Pada dasarnya, efek dari rumah kaca menyebabkan atmosfir bumi menjadi 

hangat dan membuat bumi dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Tanpa efek 

rumah kaca, bumi akan menjadi planet yang amat dingin. Sayangnya, efek rumah 

kaca tersebut mengalami peningkatan beberapa dekade belakangan ini. Aktifitas-

aktifitas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca berasal dari kegiatan 

perindustrian, penyediaan energi listrik, transportasi dan hal lain yang bersifat 
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membakar suatu bahan. Sedangkan dari peristiwa alam, gas rumah kaca dapat 

berasal dari letusan gunung berapi, kebakaran hutan dan lain sebagaimya. Itulah 

inti permasalahan yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. 

 Memandang ancaman serius tersebut, penulis beranggapan bahwa 

masyarakat mempunyai hak untuk mendapat informasi mengenai bencana yang 

akan dihadapi beberapa tahun kedepan. Anak - anak pun dipandang sangat 

memerlukan informasi yang lebih terperinci mengenai masalah tersebut. Karena 

bumi yang kita tempati saat ini, pada akhirnya akan diwarisi oleh anak-anak. 

Mereka perlu dibina melalui hal yang paling kecil, agar lebih peduli terhadap 

lingkungan yang ada disekitar mereka. Mereka harus diajari untuk ikut menjaga 

lingkungan rumah dan sekitarnya agar tetap bersih, membuang sampah pada 

tempatnya, ikut belajar menanam pohon dan merawat tanaman. Karena melalui 

pohon yang ditanam akan mendatangkan kesejukan, dimana hal ini tentunya akan 

membantu temperatur lingkungan agar lebih segar. Tidak perlu memikirkan hal 

yang terlalu muluk, melalui langkah yang kecilpun dapat mendatangkan suatu 

perubahan.  

 Kepedulian terhadap lingkungan harus diperkenalkan kepada anak sejak 

dini. Karena apabila anak-anak memperoleh pengetahuan mulai sekarang, maka 

diharapkan dapat terbentuk budaya untuk ikut mencintai dan melestarikan 

lingkungan. Berdasarkan fakta tersebut, penulis mencoba mengangkat 

permasalahan ini dalam Tugas Akhir, dengan judul “KAMPANYE ANTISIPASI 

GLOBAL WARMING MELALUI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL BAGI 

ANAK USIA SEKOLAH” 
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Mengingat luasnya permasalahan dalam lingkup Desain Komunikasi 

Visual, penulis membatasi pada media cetak dan media luar ruangan, dan sebagai 

daerah yang akan digunakan untuk sasaran kampanye adalah wilayah Kotamadya 

Surakarta. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari kampanye ini adalah : 

1. Bagaimana merancang konsep dan desain yang tepat dan menarik untuk 

kampanye antisipasi global warming sejak dini bagi anak ? 

2. Bagaimana memilih media yang digunakan sebagai sarana kampanye sekaligus 

penempatannya (media placement) ? 

3. Bagaimana memilih strategi kampanye yang efektif, tepat sasaran dan 

memperoleh hasil yang maksimal ? 

 

C. Tujuan Perencanaan 

1. Merancang konsep dan desain kampanye antisipasi global warming yang tepat 

dan menarik dengan menggunakan warna-warna yang cerah, ilustrasi kartun 

sebagai pendukung untuk menyampaikan informasi dan maskot yang 

komunikatif. Hal ini disesuaikan dengan karakter anak yang ceria dan dinamis, 

sehingga dapat dijadikan sebagai kegiatan penyadaran dini bagi anak. 

2. Memilih media yang tepat sebagai sarana kampanye sekaligus menetapkan 

tempat yang sering dikunjungi anak-anak, seperti : sekolah, taman rekreasi, dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 4 

pusat perbelanjaan yang didalamnya terdapat kawasan  tempat bermain anak-

anak sebagai penempatan media (media placement). 

3. Memilih strategi kampanye yang efektif dan tepat sasaran dengan melakukan 

penyuluhan atau kunjungan ke sekolah-sekolah dasar dan membagikan 

merchandise, seperti : pembatas buku, kaos, stiker, pin, dan lain-lain ke 

sekolah dasar maupun sarana bimbingan belajar anak sehingga dapat 

memperoleh hasil yang maksimal. 

 

D. Target Visual / Target Karya 

Adapun target visual yang akan digunakan sebagai sarana dalam 

kampanye ini adalah sebagai berikut : 

1.  Iklan Majalah 

2.  Iklan Koran 

3.  Baliho 

4.  X-Banner 

5.  Poster indoor 

6.  Poster Peraga 

7.  Flag Chain 

8.  Hanging Mobile 

9.   Booklet 

10. Kalender Duduk 

11. Puzzle 

12. Basket Ring Advertisement 
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13. Tas 

14. Mug 

15. Merchandise (T-shirt, Stiker, Pin, Hang Note, Pembatas Buku, dan Jadwal 

Pelajaran) 

 

E. Target Audience 

Target Audience merupakan kelompok orang yang menjadi sasaran dari 

kampanye ini. Target audience terbagi menjadi dua, yaitu Target Primer dan 

Target Sekunder. Target primer adalah kelompok yang menjadi sasaran utama 

dari kampanye, dalam kampanye ini yang menjadi target primer adalah anak-anak 

kelas 4-6 SD. Sedangkan, target sekunder dari kampanye ini adalah anak dengan 

kelas 1-3 SD. Untuk lebih detailnya, segmentasi dari target audience adalah 

sebagai berikut : 

1.  Target Primer 

a. Demografi 

- Usia  : 10–12 tahun (kelas 4-6 SD) 

- Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan 

- Pendidikan : SD (Sekolah Dasar) 

 - Kelas Sosial : semua kelas sosial 

 - Agama  : semua agama  

b. Geografi : masyarakat, khususnya anak di kota, pinggiran, dan 

pedesaan di wilayah Solo 
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c. Psikografis : anak-anak yang masih kurang memahami dan kurang 

peduli dengan fenomena global warming. 

2.  Target Sekunder 

 a. Demografi 

  - Usia : 6-9 tahun (kelas 1-3 SD) 

  - Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan 

  - Pendidikan : SD (Sekolah Dasar) 

  - Kelas Sosial : semua kelas sosial 

  - Agama  : semua agama dan aliran kepercayaan 

 b. Geografi : masyarakat, khususnya anak di kota, pinggiran, dan 

pedesaan di wilayah Solo 

 c. Psikografis : anak-anak yang masih kurang memahami dan kurang 

peduli dengan fenomena global warming. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Guna mewujudkan validitas data, penulis mengambil cara sebagai 

berikut: 

1. Pengkajian bahan dokumen  dan sumber pustaka yang diperoleh lewat 

penelitian kepustakaan (library search). 

2. Penyebaran angket atau kuisioner yang ditujukan pada masyarakat, 

khususnya anak Sekolah Dasar. 

3. Survey ke tempat yang sedang dijadikan objek penelitian dalam hal ini adalah 

Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Yogyakarta. 
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Data yang diperoleh dari lokasi ataupun dari kepustakaan kemudian 

diolah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam melakukan 

proses analisis ini, penulis tetap bergerak di antara komponen analisis dengan 

pengumpulan datanya masih berlangsung. 
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