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BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sir Ken Robinson, seorang pakar dalam bidang pendidikan, penulis buku-

buku kreatifitas seperti Out of Our Minds: Learning to be Creative, penerima 

penghargaan Medali Benjamin Franklin dari Royal Society of Arts, dan pembicara 

dalam TED Talk, menyatakan bahwa sistem edukasi dalam era globalisasi mulai 

mengalami perubahan untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi masa 

depan yang tidak pasti. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah bagaimana 

mempersiapkan anak-anak untuk mengambil tempat dalam ekonomi abad 21 

(globalisasi), dan bagaimana memasukkan unsur identitas budaya ke dalam diri 

mereka tetapi masih menjadi bagian dari proses globalisasi.  

Akan tetapi, metode yang digunakan dalam sistem edukasi tersebut justru 

mengasingkan jutaan anak-anak kreatif. Dalam pembicaraannya di TED TALK 

2006, Ken Robinson berpendapat bahwa kreativitas sekarang sepenting 

kemampuan membaca, dan bahwa kita harus memperlakukannya dengan status 

yang sama. Ken Robinson mengatakan bahwa semua edukasi di dunia memiliki 

hierarki yang sama, dengan matematika dan bahasa pada urutan teratas, 

dengan kemanusiaan di urutan terbawah. (TED, 2007) 

Hal ini terjadi karena standar edukasi diciptakan sebelum akhir abad ke-19 

untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi, sehingga materi yang berguna untuk 

berkerja memiliki prioritas yang paling tinggi. Dampak dari sistem standar 

pendidikan ini mempengaruhi generasi-generasi muda, dimana anak-anak yang 

memiliki potensi kreatif diajarkan untuk mengikuti standar yang sudah ditentukan 

dan semua bentuk kesalahan dilihat sebagai hal yang buruk sehingga membuat 

para anak-anak kehilangan kreatifitas mereka seiring mereka beranjak dewasa. 

(The RSA, 2010) 

Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Sir Ken Robinson, hasil 

observasi peneliti yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa pada 

masa transisi dari anak-anak ke dewasa, melalui sistem pendidikan formal yang 

ada, remaja diajarkan untuk mengikuti standar yang sudah ditentukan dan tidak 

memiliki banyak kesempatan untuk dapat mengembangkan kreatifitas mereka, 
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baik dalam karya maupun dalam pemikiran. Setelah mereka lulus dari sekolah 

menengah dan sekolah tinggi, para remaja akhirnya dapat memilih pendidikan 

yang mereka inginkan, tetapi mereka masih terpengaruh oleh pendidikan yang 

membatasi mereka dalam suatu standar yang kaku. Menurut sebuah penelitian 

yang menguji kapasitas 1500 orang anak-anak dalam Divergent Thinking, nilai 

rata-rata yang didapat adalah 98%. Tes ini bersifat longitudinal, dan anak-anak 

tersebut dites lagi  5 tahun kemudian ketika mereka berumur antara 8-10 tahun, 

dan lagi ketika mereka berumur 13-15 tahun. Dari hasil tes tersebut, ditemukan 

bahwa semua orang memiliki kapasitas Divergent Thinking sejak awal, dan 

kapasitas itu menurun seiring dengan umur.  

Hasil observasi, interview, dan studi literatur ditemukan bahwa terdapat 

golongan remaja yang merasa bahwa dia memiliki cara berpikir yang berbeda 

dan kerap kali tidak dapat dimengerti oleh rekan, keluarga, dan pengajar 

sehingga mereka ingin mengerti lebih dalam mengenai cara kerja kreatifitas 

dalam diri mereka dan bahkan mengembangkannya. Golongan remaja yang lain 

adalah golongan remaja yang ingin belajar menjadi kreatif. 

1.2. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka timbul satu rumusan 

masalah yang harus dipecahkan nantinya, yaitu:  

- Bagaimana merancang dan menulis buku kreativitas untuk remaja yang 

dapat membuat mereka memahami cara berpikir kreatif dalam diri mereka dan 

mengembangkan kreatifitas tersebut untuk menghadapi masa depan yang 

dipenuhi oleh ketidakpastian (uncertainty).  

 

1.3. Batasan Perancangan 
 

• Batasan Ilmu 

Perancangan dibatasi oleh ruang lingkup ilmu desain komunikasi 

visual. 

• Batasan Waktu 

Penulis membatasi waktu selama Januari sampai dengan Juli tahun 

2016. 
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• Batasan Geografis 

Penulis membatasi penelitian dan perancangan produk di daerah 

Surabaya. 

1.4. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data primer dan studi 

literatur. 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

1.4.1.1. Data Primer: 
 

• Metode pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan 

interview dengan narasumber (expert user) yaitu konsultan 

psikologi, interview dengan desainer buku, dan interview 

dengan penulis buku.  

• Metode pengumpulan data kuantitatif adalah dengan 

melakukan observasi terhadap para reviewer buku kreatifitas 

(extreme user) didukung dengan studi literatur mengenai 

desain buku dan kreatifitas. 

1.4.1.2. Data Sekunder 

• Studi Literatur dari buku-buku teori desain grafis dan buku 

referensi mengenai kreatifitas untuk dasar gaya desain dan isi 

konten buku.  
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1.4.2. Profil Responden / Narasumber 

Expert User 

 Gambar 1.1. Foto Profil Bapak Welly Welliam 

- Welly Welliam Polly, umur 50 tahun, Capacity Building Center Staff, dosen 

konsultasi Universitas Ciputra. Lulusan S1 Psikologi Universitas Indonesia dan 

S2 Magister Counseling Singapore Bible College dengan fokus pada Konseling 

dan Psikotest (Psychometry). Memiliki wawasan dan pengalaman 

mengidentifikasi berbagai tipe kecerdasan remaja dan mengukur IQ calon 

mahasiswa dan mahasiswa. Latar belakang tersebut akan berguna untuk 

menentukan konten buku.  

 Gambar 1.2. Foto Profil Bapak Michael Nathaniel 

- Michael Nathaniel Kurniawan, Dosen Desain sejak 2008, alumni Kauffman 

Global Faculty Program 2011. Beliau mengajar seni dan budaya dunia dan 

keterkaitannya dengan cara berpikir generasi z, mengajarkan design thinking dan 

kreatifitas sebagai bagian dari pembentukan identitas diri dan kemampuan untuk 

memecahkan masalah sebagai hasil dari mengikuti pendidikan Kauffman Global 

Faculty tersebut. Beliau juga memiliki latar belakang sebagai desainer termasuk 

dalam mendesain buku.  
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 Gambar 1.3. Foto Profil Dominic Brian 

- Dominic Brian, CBC (Certified Behavior Consultant), umur 19 tahun, penulis 

komik, inspirator, konsultan karakter. Memiliki pengalaman dalam menulis buku.   

- Andi Tarigan, Editor dari Gramedia.  

Extreme User 

- Goodreads.com adalah website online dimana pengguna dapat mencari, 

merekomendasikan, dan mereview berbagai judul buku. Peneliti melakukan 

observasi sebagai pengganti interview terhadap tanggapan dan pendapat para 

pembaca buku-buku kreatifitas dari review-review yang mereka paparkan.  

1.4.3. Pelaksanaan Penelitian 
 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Januari hingga bulan Juli, 

yang dilakukan di Surabaya pada tahun 2016.  

 

1.4.4. Fokus Pertanyaan 

1. Apakah kreativitas itu? 

2. Hal apa yang dapat mempengaruhi atau mengembangkan 

pemikiran kreatif? 

3. Desain buku apakah yang menarik perhatian pembaca? 

4. Teknis desain untuk menantang pemikiran kreatifitas dalam buku?   

 

 


