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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Cita-cita merupakan sebuah keinginan yang sempurna untuk dicapai atau 

dilaksanakan. Memiliki cita-cita dalam hidup merupakan hal yang penting bagi 

anak karena dengan memiliki cita-cita anak akan mengetahui gambaran hidup masa 

depan yang akan dijalankan. Selain itu cita-cita juga dapat melatih atau membuat 

sesorang untuk menggali potensi yang berada di dalam dirinya secara maksimal 

serta memunculkan daya juang dalam meraih sebuah harapan. Langkah awal untuk 

memunculkan cita-cita pada anak yaitu dengan cara memperkenalkan berbagai 

ragam jenis profesi. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang memiliki keahlian 

khusus tertentu yang berperan di masyarakat sebagai mata pencarian tetap 

seseorang. Anak-anak sudah mulai menunjukan minat pada pekerjaan masa 

mendatang jauh sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar atau taman kanak-

kanak. Hal ini karena faktor-faktor yang berada disekililingnya, dimulai dari orang 

yang bertanya mau jadi apa ketika sudah dewasa nanti, ditambah lagi dengan faktor 

apa yang didengar maupun yang dilihat mengenai berbagai macam pekerjaan yang 

ada disekitarnya.  

 

Terdapat puluhan jenis profesi yang dapat dipilih oleh anak sebagai bidang profesi 

yang diminati, hanya saja pengetahuan anak terhadap profesi masih sangatlah 

rendah. Pengetahuan anak terhadap profesi bisa didapatkan di sekolah atau di taman 

kanak-kanak, namun pengenalan profesi di sekolah masih terbatas hanya profesi-

profesi tertentu saja yang diperkenalkan. Berdasarkan hasil kuisioner mayoritas 

anak memiliki cita-cita di bidang ahli kesehatan yaitu dokter. Banyaknya faktor 

yang dapat mempengaruhi pengetahuan anak terhadap ragam profesi seperti 

pengenalan profesi yang dilakukan oleh orangtua, guru dan lingkungan 

disekitarnya. Pemilihan pekerjaan atau profesi pada anak didasari atas kesenangan 

atau kekagumannya terhadap pekerjaan yang ia ketahui, sehingga pilihannya tidak 

berdasarkan apa yang mampu dilakukannya melainkan hal yang lebih ingin 

dilakukan. Proses pengenalan profesi pada anak akan semakin mudah seiring 
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dengan berkembangnya teknologi yang ada. Selain itu dengan berkembangnya 

teknologi terdapat profesi-profesi baru bermunculan. 

 

Pengenalan berbagai macam profesi diharapkan dapat menambah pengetahuan 

anak-anak terhadap ragam profesi. Selain itu pengenalan profesi diharapkan dapat 

menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggapai cita-cita dan dapat 

mengembangkan diri sesuai minat dan bakat. Pengenalan profesi ini juga 

diharapkan dapat menimbulkan rasa menghargai terhadap berbagai macam profesi 

yang ada, karena anak akan sadar bahwa setiap profesi itu memiliki keahlian yang 

khusus. Dengan menghargai berbagai macam profesi, anak akan belajar untuk 

menghargai orang-orang yang berada disekitarnya.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Terdapat beberapa masalah yang ditemukan berdasarkan latar belakang yang telah 

disusun diatas, diantaranya : 

 Pengetahuan anak terhadap ragam profesi masih terbatas. 

 Perkembangan teknologi mempengaruhi profesi-profesi baru bermunculan. 

 Pengetahuan terhadap tugas dan tempat profesi bekerja yang banyak belum 

diketahui oleh anak. 

 Masih ada yang belum mengetahui bagaimana cara atau tahapan untuk 

mendapatkan sebuah profesi yang diinginkan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam perancangan ini berdasarkan identifikasi masalah yang 

telah disebutkan diatas ialah “bagaimana menginformasikan berbagai macam 

profesi dan tugas dari profesi tersebut kepada anak di usia dini.” 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah “bagaimana menginformasikan berbagai macam 

profesi dan tugas dari profesi tersebut kepada anak di usia dini”, maka batasan 

masalah perancangan informasi profesi yang akan dibahas yaitu ragam profesi yang 
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termasuk kedalam klasifikasi bidang kesehatan, hal yang akan dibahas yaitu 

mengenai tugas dari profesi yang belum diketahui anak-anak. 

1.5 Tujuan dan Manfaat  

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

 Menambah wawasan tentang berbagai macam profesi kesehatan dan tugas 

dari profesi tersebut. 

 Menumbuhkan motivasi dan cita-cita pada anak. 

 Membantu mengarahkan minat terhadap profesi anak sejak dini 

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

 Khalayak sasaran dapat mengetahui ragam profesi kesehatan beserta dengan 

tugasnya. 

 Mendapatkan informasi yang mudah. 

 Anak-anak dapat termotivasi untuk memiliki cita-cita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


