
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Setiap anak membutuhkan asupan pendidikan sejak dini, setiap orang tua 

wajib untuk menanamkan ilmu pengetahuan kepada anaknya, baik dirumah 

maupun lewat proses belajar-mengajar disekolah. Yunanto Muhadi (2016) 

mengatakan kebersamaan anak bersama guru tidak lebih dari setengah hari. Hal 

ini menunjukkan bahwa orangtua mempunyai pengaruh lebih besar terhadap anak 

daripada guru. 

Disamping pengaruh orangtua, kemampuan seorang anak menangkap 

informasipun berbeda-beda, karena tidak semua anak memiliki gaya belajar yang 

sama. Hamzah Uno (2004) mengatakan bahwa, untuk mendapatkan hasil belajar 

yang maksimal, seseorang harus tahu terlabih dahulu gaya belajar yang 

dimilikinya, karena setiap orang memiliki gaya belajar yang menunjukkan cara 

tercepat dan terbaik bagi dirinya untuk bisa menyerap informasi. 

Penulis melakukan penyebaran angket guna mengetahui sejauh mana 

orangtua mengetahui perbedaan gaya belajar anak. Hasilnya, dari 46 responden, 

hanya sekitar 14,3% yang mengatakan kalau mereka paham tentang perbedaan 

gaya belajar tersebut, sedangkan sisanya mengaku hanya pernah mendengar dan 

sebagian lagi sama sekali tidak tahu. 83,3% mengeluh mengalami kesulitan dalam 

mengajar anak, dan 69,1% adalah orangtua yang memiliki anak yang sedang 
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duduk dalam pendidikan sekolah dasar, hal ini menjadi ukuran bagi penulis untuk 

menentukan demografi usia yaitu 6-12 tahun. 

DePorter B. & Hernacki M. (2000) mengatakan setidaknya ada 3 

modalitas / gaya belajar dengan karatkteristiknya masing-masing. yaitu visual, 

auditori dan kinestetik. Hal ini menjadi permasalahan karena masih banyak orang 

tua yang belum mengetahui akan adanya perbedaan gaya belajar ini, sedangkan 

pengetahuan mengenai gaya belajar ini adalah kunci untuk orangtua dapat 

memberikan pengajaran yang efektif kepada anaknya. 

Karena pengetahuan mengenai gaya belajar ini merupakan sesuatu yang penting 

untuk diketahui, dan rendahnya awareness para orangtua mengenai gaya belajar 

anak ini, maka penulis melakukan perancangan kampanye sosial mendidik sesuai 

gaya belajar anak usia 6-12 tahun. Kampanye sosial dipilih guna meningkatkan 

awareness / kesadaran orangtua mengenai perbedaan gaya belajar yang juga 

diikuti dengan penerapannya dalam mendidik anak. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perancangan kampanye sosial mendidik sesuai gaya belajar anak? 

1.3. Batasan Masalah 

Demografi : Orangtua yang memiliki anak usia 6-12 tahun 

Psikografi : Orangtua yang merasa kesulitan mengajar anak. 

Geaografi : Orangtua yang tinggal dikota-kota besar 
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Gaya belajar yang dimaksud, terfokus pada gaya belajar visual, auditori dan 

kinestetik  

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Perancangan kampanye sosial mendidik sesuai gaya belajar anak. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat bagi penulis 

 Merupakan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu, tentang 

bagaimana merancang sebuah kampanye sosial yang mampu menarik 

perhatian masyarakat. 

 Sebagai sarana bagi penulis untuk memperoleh gelar S1. 

Manfaat bagi orang lain 

 Bagi orangtua, mempermudah orangtua dalam memahami dan 

memberikan pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar si anak, sehingga 

mengurangi tingkat stres orangtua. 

 Bagi anak, mempermudah si anak dalam menangkap ilmu, sekaligus 

mengurangi tingkat stres anak. 

Manfaat bagi universitas 

 Sebagai referensi bagi mahasiswa calon peserta tugas akhir yang hendak 

mengangkat topik seputar gaya belajar.. 
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