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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada masa sekarang, masalah dalam kehidupan sehari-hari semakin marak terjadi 

di kota-kota besar, seperti ibukota Jakarta. Dikenal sebagai kota metropolitan, 

Jakarta tidak lepas dari masalah-masalah seperti banjir, macet, kriminal, pergaulan 

bebas, lingkungan, dan lain-lain. Hal ini tentunya rawan bagi anak-anak yang 

sedang bertumbuh baik secara fisik maupun psikologisnya, karena secara 

langsung ataupun tidak hal-hal tersebut pasti akan berpengaruh pada pola hidup 

dan memicu timbulnya stres pada anak. 

Kata stres sekarang ini tidak lagi hanya untuk kalangan orang dewasa saja. 

Stres sudah menjangkau kelompok umur anak-anak pra sekolah sampai remaja. 

Gejala orang dewasa yang mengalami stress sudah umum diketahui, sedangkan 

kondisi anak-anak stres seringkali tidak diketahui gejalanya oleh orang tua dan 

guru-guru di sekolah karena memang sulit untuk dikenali dibanding gejala stres 

pada orang dewasa. Anak seringkali tak bisa mengutarakan isi hatinya dengan 

mudah. Ada kendala komunikasi, perasaan takut, cenderung tertutup, dan yang 

sering terjadi si anak tidak menyadari dia dalam kondisi stres. Konsekuensinya, 

stres dilampiaskan dengan perilaku yang tidak menyenangkan. Sering sakit, 

mudah menangis, rewel atau kebiasaan menggigit kuku bisa jadi salah satu sinyal 

kalau anak tertekan. Jika hal ini tidak terdeteksi dan si anak terus mengalami stres 
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dapat berakibat sistem tubuh berada dalam kondisi fight or flight atau survival 

mode. Survival mode adalah kondisi dimana perubahan suasana di sekolah dan di 

rumah tidak terproses dengan baik. Akibatnya, terjadi perubahan tingkah laku, 

muncul gejala-gejala gangguan kesehatan, hingga memburuknya prestasi anak di 

sekolah. Orang tua harus mengetahui apa gejala-gejala stres pada anak (Winarno 

S.Pd, 2012:47). 

Menurut Tina Maladi, dibutuhkan suatu solusi, baik untuk mengatasi stres anak 

maupun upaya pencegahan dini di saat mereka sedang tumbuh secara psikis dan 

fisik yaitu meditasi dalam bentuk yoga khusus anak. 

Pada dasarnya jenis meditasi yogalah yang cocok untuk anak-anak karena yoga 

menyatukan aspek fisik, pikiran, jiwa melalui pose yoga, dan berbeda dengan 

yoga untuk dewasa, yoga untuk anak dibedakan sesuai kelompok umur dan 

tumbuh kembang anak.  

Profesor pendidikan dari Universitas Chicago, Benyamin S. Bloom mengatakan 

50% potensi hidup manusia terbentuk ketika masih dalam kandungan sampai usia 

4 tahun dan 30% potensi berikutnya terbentuk sejak usia 4-8 tahun. Artinya 80% 

potensi hidup manusia terbentuk dalam rumah, sebelum anak memasuki usia 

sekolah. Pentingnya stimulasi pendidikan anak sejak usia dini didukung oleh hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa pada umur 4 tahun, anak telah mencapai 

separuh dari kemampuan kecerdasannya dan pada umur 8 tahun mencapai 80%, 

setelah umur 8 tahun, tanpa melihat bentuk pendidikannya dan lingkungan yang 

diperoleh, kemampuan kecerdasan anak hanya dapat diubah sebanyak 20%. 
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Dari hasil penelitian tersebut berarti bahwa selama usia 4 tahun pertama dari 

kehidupan anak dan dari usia 4-8 tahun kecerdasan anak sudah berkembang 

sebanyak 80%. 

Menurut psikolog Gordon Stoke, 80% permasalahan di sekolah timbul karena 

stres, oleh karena itu stres harus terlebih dahulu diatasi maka kesulitan akan 

teratasi, dipercaya bahwa berlatih yoga sejak dini akan memberikan kepercayaan 

diri dan pengendalian diri yang lebih baik, juga akan memperluas kesadaran dan 

meningkatkan empati anak pada segala hal yang ada di sekitarnya. Hal ini 

menunjukkan pesatnya pertumbuhan otak anak pada tahun-tahun tersebut. 

Tumbuh pesat dan pentingnya perkembangan yang terjadi pada masa-masa awal 

kehidupan anak disebut sebagai masa emas. Masa ini hanya terjadi satu kali dalam 

kehidupan dan tidak dapat ditangguhkan pada periode berikutnya. Inilah yang 

menyebabkan masa anak sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu 

anak harus dipersiapkan  dengan cara dibina dan  dikembangkan agar berkembang 

optimal. Berdasarkan masalah ini, ditangkap kebutuhan untuk meng-

kampanyekan kesadaran meditasi yoga bagi anak, dengan Kids Yoga Jakarta 

sebagai inisiatornya. Kids Yoga juga memiliki target atau misi untuk 

memperkenalkan dan mengajarkan yoga sesuai pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Oleh karena itu, penulis mempunyai inisiatif  untuk membuat Kampanye 

Sosial Pentingnya Meditasi Yoga bagi Anak agar orang tua sadar akan pentingnya 

yoga bagi anak mereka. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya dalam 

penelitian/riset untuk Kampanye Sosial Pentingnya Meditasi Yoga bagi Anak 

sebagai berikut: 

Bagaimana perancangan Kampanye Sosial Pentingnya Meditasi Yoga bagi Anak? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Kampanye ini hanya membahas tentang bagaimana membuat meditasi yoga anak 

bisa dikenal, diterima, dilakukan, dan dibutuhkan melalui perantara Kids Yoga 

yang juga berperan sebagai inisiator, dengan media visual yang akan dikemas dan 

dikampanyekan sedemikian rupa oleh penulis agar lebih menarik dengan target 

primer: orang tua yang memiliki anak usia 4-8 tahun, dan target sekunder: anak-

anak (4–8 tahun), Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar kelas satu sampai tiga, 

khususnya di kota Jakarta. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

- Memperkenalkan apa itu meditasi yoga untuk anak. 

- Memperkenalkan bagaimana cara melakukan yoga anak, dengan harapan 

dapat menjadi kebiasaan yang dimulai dari dini. 
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1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Adapun manfaat dari tugas akhir ini yaitu: 

- Mengedukasi orang tua agar tahu apa saja gejala stres pada anak, menjadi 

lebih tahu bagaimana perkembangan anaknya, dan merasakan perubahan 

positif pada anak setelah berlatih yoga. 

- Membantu mengatasi dan mencegah stres pada anak. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 
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BAB III HASIL PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian dan Gambaran Umum Objek Penelitian 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

3.3. Hasil Penelitian 

3.4. Alternatif Desain (Perancangan Media) 

BAB IV ANALISIS 

4.1. Analisis Perancangan 

4.2. Konsep Visual 

BAB V PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

5.2. Saran 
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