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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tidur merupakan siklus yang penting bagi tubuh manusia. Pada kenyataannya, 

manusia menghabiskan sepertiga hidupnya untuk tidur (Damien Leger, SR Pandi 

P. 2006: xi). Pola istirahat yang cukup dibutuhkan untuk tetap sehat. Begadang 

sudah menjadi masalah bagi kesehatan tubuh, pola istirahat menjadi kacau akibat 

begadang dan mengakibatkan tubuh tidak fit karena kurang tidur (Sumber: 

http://caratipskesehatan.com/11-akibat-kekurangan-tidur-bagi-kesehatan-organ/). 

Begadang sekarang ini populer di kalangan mahasiswa melihat dari hasil 

kuesioner yang menunjukkan bahwa 100 % responden mengaku pasti akan 

melakukan aktivitas begadang minimal satu kali dalam seminggu dengan alasan 

dominan, yaitu untuk mengerjakan tugas.  Hal tersebut merepresentasikan 

masyarakat yang masih menjadikan pekerjaan dan hal lainnya sebagai prioritas 

diatas kesehatan mereka sendiri. 

Begadang mempunyai dampak yang serius terhadap organ tubuh manusia. 

Begadang yang dilakukan dapat menimbulkan efek kurang tidur / sleep 

deprivation yang dapat menyebabkan lebih banyak dampak negatif terhadap 

organ tubuh manusia. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 

dokter umum dr. Robert Manafe,  aktivitas begadang mempunyai dampak yang 

buruk bagi kesehatan dan produktivitas kerja, khususnya kepada mahasiswa. Dr. 

Robert menyatakan bahwa aktivitas begadang dapat menyebabkan penambahan 

berat badan yang berujung pada obesitas, sistem penyimpanan memori kurang 
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maksimal, peningkatan sel – sel inflamasi / sel peradangan yang dapat 

menyebabkan darah tinggi dan penyakit jantung, dan penurunan kinerja otak 

sehingga tingkat konsentrasi menurun. Seperti dalam artikel kesehatan yang 

diunggah dalam website resmi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada 

bagian Radiologi yang mengatakan bahwa begadang merupakan salah satu sebab 

utama kerusakan pada fungsi hati (Sumber: http://radiologi.ugm.ac.id/berita-112-

penemuan-terbaru-mengenai-kanker-hati-jangan-tidur-terlalu-malam.html). 

National Sleep Foundation dalam Sleep.org turut menjelaskan bahwa megurangi 

waktu tidur dapat menyebabkan kurang konsentrasi dan kurang produktif yang 

dapat berlanjut kepada depresi dan masalah kejiwaan lainnya (Sumber: 

https://sleep.org/articles/what-is-delayed-sleep-phase-disorder/). 

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis kepada 205 responden, 91.2% 

responden kuisioner yang mengaku begadang adalah mahasiswa dengan jangka 

umur 21 – 25 tahun (62%), dan 15 – 20 tahun (36.6%). Penulis mendapati bahwa 

73.3% responden mahasiswa merupakan mahasiswa Desain Komunikasi Visual, 

dengan mahasiswa - mahasiswa lain yang belajar pada bidang Arsitektur (1%), 

Ilmu Komunikasi (5.1%), Psikologi (3.1%), IT (3.1%), dan Ekonomi / bisnis 

(8.7%). Sedangkan responden yang telah bekerja, terdapat 76.5% yang bekerja 

pada bidang Desain Komunikasi Visual, 4.4% yang bekerja pada bidang arsitektur, 

1.5% yang bekerja pada bidang Ilmu Komunikasi, 1.5% yang bekerja pada bidang 

psikologi, 2.9% yang bekerja pada bidang IT, dan 8.8% yang bekerja pada bidang 

Ekonomi / Bisnis. Yang menarik adalah 94% responden yang mengaku 

melakukan aktivitas begadang, tetap melakukan aktivitas begadang walaupun 
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setelah mengetahui dampaknya.  60.5%  responden tetap melakukannya dengan 

alasan untuk memenuhi tuntutan tugas dan pekerjaan, 14.2% untuk mengejar 

pekerjaan yang tertunda / SKS (Sistem Kebut Semalam), 12.7% untuk refreshing 

semata, dan 11.2% karena sudah terlanjur terjangkit gangguan tidur / Insomnia. 

Meskipun demikian, lebih dari setengah (57.6%) responden mengaku bahwa 

begadang ternyata tidak membuat pekerjaan mereka maksimal, hal ini ditunjukkan 

pada hasil riset yang menunjukkan bahwa 84.4% responden sering menunda 

pekerjaan mereka dan 79% menyelesaikannya mendekati deadline, hal ini 

mendukung asumsi bahwa pekerjaan cenderung dikerjakan secara buru – buru dan 

menyebabkan hasil yang tidak maksimal. Disamping itu penulis mendapati bahwa 

100% responden telah mengalami efek – efek buruk jangka pendek yang dapat 

berpotensi pada efek jangka panjang yang didapati dari begadang. 64.9% 

responden mengalami penurunan konsentrasi, 46.8% menjadi gampang 

melupakan sesuatu, 45.9% mengalami sakit kepala / migrain, 35.1% mengaku 

menjadi gampang depresi, dan 5.4% pernah sampai mengalami kecelakaan. 

Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa masyarakat khususnya mahasiswa 

mempunyai resiko terkena dampak jangka panjang pada kesehatan karena dampak 

begadang yang dihiraukan. Sementara kenyataan yang ada di Indonesia, 

khususnya pada media internet masih belum terdapat kampanye sosial yang 

mengangkat gawatnya dampak dari begadang. Belum adanya kampanye sosial 

yang menyatakan tentang gawatnya begadang membuat penulis merasa perlu 

untuk merancang kampanye sosial tentang bahaya begadang sebagai solusi. 

Kampanye sosial tentang bahaya begadang yang akan dirancang dapat 
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memberikan informasi – informasi seputar bahaya begadang dengan penggarapan 

visual yang menarik agar penyampaian pesan dapat efektif dan tepat sasaran. Isi 

kampanye sosial akan dibuat dengan memuat dampak-dampak negatif jangka 

panjang dan jangka pendek dari begadang dan ajakan untuk tidak melakukan 

aktivitas begadang.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat Kampanye Sosial tentang “Bahaya Begadang” yang efektif  

untuk kalangan mahasiswa?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat pembatasan masalah yaitu Kampanye 

Sosial Dengan Tema “Bahaya Begadang”  dengan batasan – batasan berikut: 

1. Kampanye dilakukan di daerah Jakarta dan sekitarnya. 

2. Masyarakat usia 15 - 25 tahun (dewasa muda). 

3. Faktor psikografis memiliki gaya hidup yang workaholic / aktif. 

 

Segmentasi umur 15 - 25 tahun (dewasa muda) dipilih karena pada usia ini, 

begadang masih sering dilakukan, berdasarkan atas pertimbangan bahwa rentang 

usia 15 – 25 tahun merupakan usia mayoritas mahasiswa yang menurut hasil 

survey, mayoritas masih melakukan tindakan. 

 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Perancangan Kampanye... Andreas Prasetio, FSD UMN, 2016



5 
 

Membuat Kampanye Sosial tentang “Bahaya Begadang” yang efektif  untuk 

kalangan mahasiswa 

 

1.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk menyusun tugas akhir ini 

dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Metode yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Penulis 

menggunakan metode penelitian kuantitatif karena sangat ketat menerapkan 

prinsip-prinsip objektivitas (Sudarwan Danim, 2002: 35). Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari fenomena subjek 

penelitian (Lexy J. Moloeng, 2004: 6). Penulis menggunakan beberapa metode, 

yaitu: 

1.  Survei Sampling 

Menutrut Fowler (2014) Survei dengan cara sampling berguna untuk 

mengetahui karakteristik suatu kelompok masyarakat yang diwakilkan 

oleh sebagian individu. Penulis melakukan survei dengan cara sampling 

pada mahasiswa mengenai aktivitas begadang dan untuk mempelajari 

media yang paling cocok untuk kampanye sosial tentang bahaya begadang 

agar dapat tepat sasaran.  

 

 

 

2. Wawancara 
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Wawancara dilakukan terhadap pihak yang mengerti tentang topik 

bahasan yang diambil. Penulis melakukan wawancara dengan ahli 

kesehatan yakni dokter umum. 

3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan menggunakan media elektronik untuk 

mendapatkan informasi – informasi terkait tentang bahaya begadang. 

4. Observasi 

Penulis melakukan observasi terhadap media internet tentang 

kampanye serupa yang mengangkat tema bahaya begadang di Indonesia. 

 

1.6. Metode Perancangan 

Proses yang dilakukan untuk merancang visual kampanye, yaitu: 

1. Riset awal 

Melakukan pengamatan terhadap fenomena para mahasiswa yang melakukan 

praktek begadang. Sumber didapat dari hasil kuisioner.  

2. Perincian masalah 

Merincikan masalah tentang para mahasiswa yang masih belum menyadari 

gawatnya bahaya dari begadang. 

3. Mindmapping  

Melakukan penjabaran terhadap permasalahan tentang mahasiswa, 

penyuluhan/kampanye. 
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4. Brainstorming 

Meringkas mindmaping untuk menemukan perancangan kampanye visual 

yang efektif sesuai target dan sasaran. 

5. Sketching 

Merancang secara kasar terhadap data brainstorming dan membuat beberapa 

alternatif desain. 

6. Visualisasi media kampanye 

Mengubah desain dalam bentuk sketch menjadi digital dengan prinsip – 

prinsip desain terapan. 

7. Aplikasi media 

Pengaplikasi visual dalam media untuk menjadikan kampanye yang efektif 

dan tepat sasaran. 

1.7. Timeline 

 Februari Maret April Mei Juni 

Riset      

sketsa      

desain      

revisi      

finalisasi      

presentasi      
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1.8. Skematika Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingginya angka mahasiswa yang 
begadang dan masih kurangnya 

kepedulian terhadap dampaknya. 

1. Bagaimana membuat Kampanye Sosial 
tentang “Bahaya Begadang” yang 
efektif  untuk kalangan mahasiswa?  
 

target kampanye yang utama adalah 
mahasiswa (15-25 tahun) semua gender 
(laki-laki dan perempuan). Geografisnya 
berada di daerah DKI Jakarta dan sekitar. 
Psikografisnya memiliki gaya hidup yang 

workaholic. 
 

Dilakukan melalui Survey, Wawancara, dan 
studi literatur. 

Target utama adalah mahasiswa semua 
gender (laki-laki dan perempuan) 

Mengurangi jumlah mahasiswa yang 
begadang. 

Membuat desain kampanye melalui media 
primer (video infografis), dan sekunder 

(poster, iklan majalah, dll) 
 

 

Bagan 1.1. Skematika Perancangan 
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