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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan seks untuk anak seringkali disalahartikan dengan anggapan tabu, jorok 

dan porno karena cenderung dikaitkan dengan memberitahu anak tentang 

hubungan seks antara perempuan dan laki-laki. Bahkan berdasarkan wawancara 

penulis pada 4 Maret 2016 dengan Michaela Keyes Sutanto, Kepala Sekolah dari 

Lady Bird Preschool Gading Serpong, beliau mengatakan bahwa orang tua di 

sekolahnya tidak akan senang bila sekolah memberikan pendidikan seks bagi 

anak-anak mereka. Hal tersebut masih tabu dan dianggap belum penting untuk 

anak usia preschool.  

 Padahal, menurut Psikolog Irma Gustiana di dalam Seminar Sex Education 

for Younger Child yang diadakan di Sun Shine Preschool pada 5 Maret 2016, 

Orang tua sudah dapat memberikan pendidikan seks sejak anak berusia tiga tahun. 

Orang tua tidak perlu ragu karena selain memenuhi hak anak untuk memperoleh 

informasi, pendidikan seksual juga memiliki tujuan yang jelas yaitu agar anak 

paham peran jenis kelaminnya, membantu anak memahami perubahan yang 

terjadi pada tubuhnya sesuai perkembangan dan mencegah anak dari perilaku 

seksual menyimpang. Namun juga dikatakan, sebaiknya orang tua memahami 

terlebih dahulu barulah menyampaikannya kepada anak. Sayangnya, berdasarkan 

angket yang penulis sebar secara online pada 14-21 Maret 2016 kepada orang tua 
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di Jakarta dan Tangerang yang memiliki anak usia 0-6 tahun, diketahui hanya 25 

dari 100 orang tua yang sudah memberikan pendidikan seks untuk anaknya. 

 Akibat jika orang tua menganggap pendidikan seks sebagai hal yang tabu 

dan tidak membuka diskusi terbuka di rumah, anak bisa memperoleh informasi 

dari sumber lain. Padahal informasi dari luar rumah belum tentu tepat baik secara 

materi, usia anak ataupun sesuai dengan nilai-nilai dalam keluarga. Lebih lagi, 

anak-anak di era digital dengan mudah terpapar informasi dari berbargai media. 

Menurut statistik (Santosa, 2015, hlm.72), anak balita menonton televisi rata-rata 

25 jam per minggu atau 3.5 jam per hari. Padahal salah satu dampak buruk 

tontonan televisi pada anak ialah memengaruhi anak tentang identitas jenis 

kelamin dan peran gender mereka. Sedangkan pada anak yang lebih besar, 

informasi terkait pornografi dapat dengan mudah diperoleh melalui internet 

ataupun teman (sexting). Ali, selaku Koordinator Koalisi Perlindungan Pendidikan 

Anak (KPPA) (republika.co.id, diakses pada 20 Februari 2016 pukul 10.00) juga 

mengungkapkan bahwa kurangnya pendidikan seks sejak dini pada anak dapat 

menjadi penyebab pelecehan seksual. Oleh sebab itu pemberian pendidikan seks 

kepada anak sebenarnya sangat penting. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, Orang tua perlu diajak untuk 

memberikan pendidikan seks pada anak sejak dini. Dengan pandangan yang baru 

mengenai pendidikan seks, diharapkan orang tua tidak ragu lagi memberikan 

pendidikan seks bagi anaknya. Atas dasar tersebut penulis berencana untuk 

melakukan penelitian dan perancangan kampanye sosial pendidikan seks dari 

orang tua kepada anak anak usia ini.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalah yang ada, rumusan masalah untuk 

penelitian dan perancangan yang akan dilakukan, yaitu: 

Bagaimana perancangan kampanye sosial pendidikan seks dari orang tua kepada 

anak usia dini? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan Masalah untuk penelitian dan perancangan ini antara lain, 

1. Target dari penelitian dan perancangan ialah orang tua di Jabodetabek usia 

24-40 tahun golongan ekonomi yang memiliki anak usia 3-6 tahun.  

2. Kampanye sosial difokuskan pada pembuatan media persuasi, media 

informasi, dan strategi komunikasi kampanye.  

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan penelitian dan perancangan ini ialah untuk merancang kampanye sosial 

pendidikan seks dari orang tua kepada anak usia dini.   

1.5. Metodologi Pengambilan Data 

Dalam melakukan penelitian dan perancangan, penulis membutuhkan berbagai 

data untuk riset pendahuluan ataupun riset perancangan. Penulis menggunakan 

ragam metode pengumpulan data yang terdapat dalam buku Panduan Praktis 

Memahami Penelitian (Abdurrahman, 2011, hlm.89).  
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1. Teknik Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan kepala sekolah Lady Bird dan 

Trainer di Sun Shine Teacher Training untuk verifikasi fenomena yang 

diperoleh dari portal-portal media. Selain itu penulis juga melakukan 

wawancara dengan spesialis perlindungan anak Wahana Visi Indonesia. 

Kemudian untuk mengenal lebih jauh target audience, penulis melakukan 

wawancara dengan target secara langsung terkait pandangan tentang 

pendidikan seks dan preferensi media informasi. 

2. Teknik Kuesioner 

Penulis menyebarkan angket online dengan target 100 sample random di 

Jabodetabek untuk mengetahui apakah orang tua sudah memberikan 

pendidikan seks pada anak.  

3. Studi Literatur 

Selain dari wawancara dan kuesioner, penulis juga memperoleh data dari 

studi literatur buku, portal berita online, video, seminar, dan jurnal/skripsi 

yang sudah ada sebelumnya.  Beberapa buku yang penulis gunakan antara 

lain There’s No Place Like Home for Sex Education karya Marry Gossart,  

Graphic Design Solution karya Robin Landa , dan Manajemen Kampanye 

oleh Antar Venus.  



 5 

1.6. Metodologi Perancangan 

Terdapat lima fase dalam proses desain yang akan penulis gunakan (Landa, 2013, 

hlm.73) yaitu Orientation, Analysis, Conception, Design, dan Implementation. 

Berikut penjabarannya, 

1. Orientation 

Perancangan dimulai dengan mengenal topik yang dipilih dengan lebih 

dalam. Terutama memahami pokok permasalahan dari topik yang penulis 

pilih. Pada tahap ini lah penulis menyerap sebanyak mungkin informasi 

dari berbagai macam sumber dan sudut pandang yang masih relevan. 

Dengan demikian penulis dapat menemukan celah untuk menghadirkan 

solusi. Dalam laporan tugas akhir ini, tahap Orientation terdapat dalam 

Bab 1 sampai Bab 3.   

2. Analysis 

Pada tahap ini, penulis menganalisis seluruh informasi yang diperoleh di 

tahap orientasi untuk dijadikan creative brief dan mulai menyusun rencana 

untuk mencapai tujuan. Pada perancangan kampanye sosial, metode 

perancangan sebuah kampanye sosial juga dapat ditambahkan. Tahap ini 

terdapat secara rinci dalam Bab 4: Perancangan.   
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3. Conception 

Setelah memperoleh pesan utama, desire response, dan mengetahui cara 

yang tepat dalam menyampaikan pesan, selanjutnya penulis menyusun 

konsep visual. Dalam tahap ini, penulis sudah memiliki pesan utama yang 

akan disampaikan (insight) tetapi belum menemukan solusi visual. Oleh 

karena itu diperlukan proses kreatif seperti jukstaposisi, brainstorming, 

mind mapping, dan lainnya.  

4. Design 

Selanjutnya penulis melakukan proses desain. Proses ini dapat berbeda-

beda tergantung dari masing-masing desainer. Ada yang memulai dengan 

thumbnail sketch, sketsa kecil, sketsa cepat ataupun sketsa hitam putih. 

Kemudian dilanjutkan dengan Rough sketch, sketsa dari ide-ide pilihan 

yang siap direalisasikan ke dalam bentuk desain sebenarnya. Tahap desain 

kemudian diakhiri dengan pembuatan mock-up atau dummy.  

5. Implementation 

Tahap terakhir ialah implementasi karya visual ke dalam bentuk yang 

sebenarnya. Biasanya melalui tahap produksi dan distribusi untuk print 

media ataupun di upload ke dunia maya untuk media digital yang siap 

untuk dipublikasikan.  
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1.7. Skematika Perancangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.2 Skematika Perancangan




