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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Perpisahan yang menjadi pemicu stres ini rawan di alami oleh anak-anak 

panti asuhan. Ketidak hadiran orang tua menjadikan anak kehilangan peran 

pendamping, serta pendukung dalam menyelesaikan permasalahan.  Menderita 

stres berkepanjangan juga berdampak pada penurunan harga diri. (Frey & Curlock 

bagian dalam Emanza, 2008) harga diri merupakan evaluasi terhadap diri dan 

perasaan berharga terkait dengan konsep diri. Meyakini dirinya mampu, penting, 

berhasil, dan berharga serta sikap setuju atau tidak setuju. Anak-anak yang tinggal 

di panti asuhan umumnya memiliki potensi harga diri yang rendah. Rendahnya 

harga diri menjadi akar dari berbagai masalah sosial. (Katz, 995 dalam De Bord, 

2012). Salah satunya memicu rendahnya rasa kepercayaan diri.  

Di panti asuhan tidak semua anak dirawat sejak bayi, melainkan dari 

berbagai rentang usia. Perubahan dari kehidupan sebelumnya ke kehidupan di 

panti asuhan menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi baik secara lingkungan 

maupun psikologi. Melalui hasil observasi di panti asuhan Al Misykah juga di 

panti asuhan lain Asrama yatim putri Fadhilah, dan Yayasan Yatim Piatu & Fakir 

Miskin Khairun Nisa’ penulis mendapati kasus yang serupa. Anak-anak 

membutuhkan binaan dengan awal mula yang beragam. Ada yang memang 

dititipkan keluarganya karena kondisi ekonomi kurang stabil, ada yang dititipkan 

tetangga atau orang lain karena sudah tidak punya keluarga yang mengurus, ada 

anak-anak yang terlantar, ada juga anak-anak dengan kebutuhan istimewa yang 

keluarganya tidak sanggup merawatnya. Di panti asuhan, tidak semua anak 

bersekolah karena terbatasnya pendapatan finansial untuk operasional panti.  

Di samping berbagai kesulitan yang dihadapi anak ketika tinggal di panti 

asuhan, sebanarnya banyak  juga sisi positifnya. Dengan tinggal dipanti anak-anak 

hidup lebih teratur mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Mereka bisa lagi 

menikmati hidup nyaman bersama keluarga pengganti keluarga aslinya. Mereka 

bisa mendapatkan perhatian, kasih sayang, pendidikan, tempat tinggal yang layak,  

saudara, teman, keamanan, dan kenyamanan. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengajukan perancangan media buku 

cerita bergambar yang berjudul “Aku Kupu-Kupu Tak Bersayap” sebagai media 
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motivasi untuk meningkatkan percaya diri anak panti asuhan. Buku dirancang 

dengan mengambil sisi positif kehidupan panti asuhan sehingga menumbuhkan 

rasa bangga dan syukur telah tinggal di panti asuhan. Media buku cerita 

bergambar dirancang untuk memberikan dukungan motivasi kepercayaan diri 

pada anak-anak umur 9-12 tahun yang tinggal di panti asuhan dalam bentuk yang 

berbeda pada umumnya, dengan harapan anak-anak bisa membangun kembali 

kepercayaan diri dengan rasa syukur dan bahagia selalu ketika menjalani hari-

harinya di panti asuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan di 3 panti asuhan di Kabupaten Gresik untuk 

dijadikan studi kasus.  

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditemukan rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana cara untuk meningkatkan rasa percaya diri anak yang tinggal di 

panti asuhan di Kabupaten Gresik? 

2. Bagaimana rancangan buku cerita bergambar sebagai media motivasi untuk 

meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak panti asuhan di Kabupaten 

Gresik? 

1. 3 Tujuan Perancangan  

Tujuan   perancangan   merupakan   patokan   atau   sasaran   yang   ingin   

dicapai penulis  dalam  sebuah  penelitian.  Oleh  sebab itu,  tujuan  perancangan  

ini  adalah:  

Untuk merancang buku cerita bergambar sebagai media motivasi untuk 

meningkatkan rasa percaya diri anak yang tinggal di panti asuhan di kabupaten 

Gresik. 

1. 4 Manfaat Perancangan 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

 Sebagai informasi, sumber referensi, dan sumber ilmu mengenai perjalanan 

hidup, cara meyikapi suatu kejadian dan mengambil hikmahnya untuk bisa 

dituangkan dalam sebuah karya yang bermanfaat. 

2. Bagi Instansi Panti Asuhan 

 Sebagai media motivasi dan hiburan anak-anak yang tinggal di panti asuhan. 
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3. Bagi Objek Penelitian 

 Sebagai media motivasi, hiburan serta dukungan moral untuk anak-anak yang 

tinggal di panti asuhan bahwasannya harus tetap semangat dan percaya diri. 

1. 5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas, maka perlu di buat batasan yang 

digunakan untuk mendukung fokus penelitian dalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian berada di panti asuhan Al Misykah Gresik, Asrama yatim 

putri Fadhilah, dan Yayasan Yatim Piatu & Fakir Miskin Khairun Nisa’. 

2. Buku cerita bergambar ditujukan untuk anak usia 9-12 tahun yang tinggal di 

panti asuhan. Namun tidak menutup kemungkinan di baca oleh usia 

berapapun dan tidak tinggal di panti asuhan. 

3. Wujud luaran perancangan berupa prototype dan Ebook yang di publish di 

media kanal online Issuu.com. 

4. Buku cerita bergambar di targetkan untuk anak yang tinggal di panti asuhan. 
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1. 6 Kerangka Berpikir 

Tabel 1.1 kerangka berpikir 

  
Latar Belakang 

- Pola hidup stres berkepanjangan pada anak yang tinggal di panti asuhan dapat 

meyebabkan rendahnya rasa percaya diri yang dapat mempengaruhi proses 

kelangsungan hidup yang baik, secara internal maupun ekternal. 

- Hal tersebut juga terjadi di panti asuhan yang ada di Kabupaten Gresik. 

Tujuan 

Merancang cerita yang dapat membangun motivasi untuk meningkatkan rasa percaya diri 

anak yang tinggal di Panti Asuhan di Kabupaten Gresik. 

Metode pengumpulan 

data 

Observasi, Wawancara, 

Studi literatur 

(Ridwan, 2010) 

Tahap 1: Pra Desain 

Pengumpulan dan 

analisis data 

Tahap 2: Desain 

Perancangan buku cerita 

bergambar “Aku Kupu-

Kupu Tak Bersayap 

“sebagai media motivasi  

visual untuk 

meningkatkan percaya 

diri anak di panti asuhan 

Tahap 3: Post Desain 

Pembuatan prototype 

Metode perancangan 

buku cerita 

bergambar  

Alur cerita > narasi > 

visual > gaya desain > 

storyboard > coloring > 

hasil akhir  

(Marludzy, 2016) 

 

Teori yang digunakan: 

- Buku cerita 

bergambar 

Ajidarma, 

(2011) 

- Media Motivasi 

(Uno, 2007) 

- Psikologi anak 

(Sundari dan 

Herdjani, 2013) 

- Self Esteem 

(Johnson dan 

Sveningson, 

2012) 

- Panti asuhan 

(Depsos RI, 

2004) 

- Narasi Visual 

(semi, 2000) 

Metode analisis data 

Reduksi data > 

Penyajian data 

>Penarikan kesimpulan 

(Sugiyono, 2018) 

Hasil akhir 

Tabel 1.1 Kerangka berpikir 


