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Abstrak 
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat. 

Teknologi diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sudah banyak sekali jenis teknologi 

yang dapat kita jumpai di zaman yang modern ini. Salah satu contoh teknologi yang sangat 

popular adalah gawai. Setiap orang menggunakan mobile device dengan teknologi yang modern 

seperti smartphone, pc tablet, laptop dan lain-lain. gawai ini dapat ditemui di mana saja dan 

penggunanya sangat beragam, baik orang dewasa maupun anak-anak. Pada saat ini anak-anak 

pun mulai menjadi target konsumen. Memang tidak selamanya dampak perkembangan teknologi 

adalah hal negatif yang dapat mengganggu perkembangan anak, akan tetapi apabila peranan 

orang tua dalam membimbing dan memberikan peraturan penggunaan gawai pada  anak kurang 

bijak, maka gawai tersebut dapat menimbulkan dampak negatif untuk perkembangan mereka.  .   

 

Kata kunci: Gawai, anak usia dini, dampak, kecanduan 

 

Abstract 

Can not be denied that at the moment is very rapid technological developments. 

Technology was created to facilitate human work. There are so many types of technology 

that we can meet in this modern era. One example of a very popular technology is the 

device. Everyone uses mobile devices with modern technology such as smartphones, 

tablet pc, laptops and others. this device can be found anywhere and its users are very 

diverse, both adults and children. At this time the children began to become the target 

consumers. It is not always the impact of technological development is a negative thing 

that can interfere with the development of children, but if the role of parents in guiding 

and giving regulations on the use of the device in children less wise, then the device can 

have a negative impact for their development. 
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1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

 

Mobile device adalah salah satu teknologi yang diciptakan dengan tujuan memudahkan pekerjaan 

manusia dan biasa digunakan untuk berkomunikasi, multimedia hiburan dan mengolah data secara 

fleksibel di manapun dan kapanpun, Penggunaan mobile device dapat berdampak baik dan buruk 

tergantung pengguna dan bagaimana tanggung jawab menggunakan mobile device tersebut. Hal 

tersebut adalah salah satu alasan, mobile device sebaiknya tidak dianjurkan untuk diberikan kepada 

anak usia dini, karena usia mereka yang masih dalam masa pertumbuhan akan terganggu baik dari 

psikologis dan fisik. 

 

Namun masih banyak anak-anak yang mendapat akses bebas bermain mobile device dari orangtua 

mereka dan tanpa pengawasan. Sesuai data yang didapat, alasan beberapa orangtua memberikan 

mobile device cukup beragam seperti untuk menunjang pembelajaran, pengenalan teknologi, hiburan 

anak dan yang paling mengakhawatirkan adalah untuk membuat anak sibuk, sementara orangtua 

mereka bisa mengerjakan pekerjaan lain. Tentu itu bukan solusi yang bijak. 

 

Paling sering dijumpai kasus anak yang lebih sering menggunakan mobile device daripada bermain 

kreatif memiliki kemungkinan lebih besar dalam keterlambatan berbahasa dan berbicara (speech 

delay). Hal ini terjadi karena komunikasi yang kurang dengan anak, karena anak lebih sering 

berinteraksi dengan mobile device mereka masing-masing dan konten yang ada pada mobile device 

kurang mengasah motorik anak, mereka hanya terbiasa menggunakan gestur slide, tap dan pinch saja. 

Biasanya, ketika anak sejak dini telah sering disuguhi permainan dalam mobile device, mereka 

menjadi anak-anak yang malas bermain di luar rumah, malas membaca dan lebih sedikit berinteraksi 

dengan orangtua atau kakak dan adiknya. 

  

Maka dari itu, penyadaran kepada para orangtua akan pentingnya bimbingan mereka dan ketegasan 

pemberian aturan dan dukungan pada perkembangan anak usia dini perlu diterapkan, karena 

perkembagnan dan pertumbuhan anak tidak dapat diulang. Oleh karena itu orangtua harus menyadari 

dan mau menerpakan hal tersebut sebelum terlambat dan menyesal di kemudian hari. 

 

Karena hampir dari semua orangtua mengerti akan dampak yang ditimbulkan mobile device terhadap 

pertumbuhan anak mereka yang berusia dini akan tetapi masih kesulitan untuk menerapkan di 

kehidupan sehari-hari karena berbagai alasan, oleh karena itu perlu adanya dukungan yang dapat 

menyentuh insight mereka dalam mengedukasi dan mengajak mereka agar lebih peka dan sadar akan 

hal ini. 

 

Keilmuan DKV yang dimiliki dapat menjadi kelebihan tersendiri untuk meningkatkan pemahaman 

dan kesadaran para orangtua muda usia 30-33 tahun dimana usia pernikahan yang masih muda dan 

meiliki anak berumur 3-6 tahun atau  golongan anak usia dini. Melalui media yang sesuai dengan 

keseharian orangtua muda yaitu motion graphic. Dengan alasan motion graphic dapat lebih menarik 

perhatian para orangtua muda, tidak menghabiskan waktu yang lama dan lebih mudah terjangkau oleh 

mereka, karena kembali lagi dengan kebiasaan mereka yang penuh dengan rutinitas setiap hari. 

Kemudian penyebaran di dunia maya diharapkan lebih mempermudah dan cepat.   

 

1.2 Identifikasi Masalah Secara Umum 

 
 Merancang media informasi yang bersifat persuasif dan iformatif karena masih cukup banyak 

orangtua yang memandang sebelah mata akan permasalahan ini. Meski sudah tahu akan dampak 

mobile device tetapi masih sering meninggalkan anak mereka bermain mobile device sendirian. 

 Beberapa orangtua terlalu menaruh pegangan kepada parental control, 

 padahal parental control hanyalah sebuah media untuk membatasi dan 

memantau anak bermain mobile device dan seharusnya orangtua tetap 
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menjadi pemegang peranan utama sebagai pembimbing anak. 

 Sifat alami anak yang belum mengerti arti menunggu ketika orangtua 

mengerjakan pekerjaan lain atau sekadar istirahat, membuat mobile device menjadi solusi termudah 

yang dapat dilakukan orangtua sebagai pengalih perhatian. 

 

1.3 Identifikasi Masalah Secara Keilmuan DKV 

 

 Media yang menyediakan informasi akan dampak penggunaan mobile device sudah cukup banyak 

akan tetapi masih banyak yang belum bisa menyentuh insight para orangtua muda 

 

 

2 ANAK USIA DINI DAN MOBILE DEVICE 

 

2.1 Anak Usia Dini 

 

Ada beberapa pengertian atau definisi sehubungan dengan anak usia dini. Berikut ini akan kami 

sajikan sejumlah pengertian anak usia dini menurut para ahli dan karakteristiknya. 

Pengertian anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun (Undang-Undang 

Sisdiknas tahun 2003) dan sejumlah ahli pendidikan anak memberikan batasan 0-8 tahun. 

 

Anak usia dini didefinisikan pula sebagai kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang 

khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya (Mansur, 2005) 

Pada masa tersebut merupakan masa emas (golden age), karena anak mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang cukup pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang. Menurut banyak 

penelitian bidang neurologi ditemukan bahwa 50% kecerdasan anak terbentuk pada kurun waktu 4 

tahun pertama. Setelah usia 8 tahun, perkembangan otaknya mencapai 80% dan pada usia 18 tahun 

mencapai 100% (Suyanto, 2005). 

 

Mengacu pada Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 14, upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak usia 0-6 tahun tersebut dilakukan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

Pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. 

Pendidikan anak usia dini jalur formal berbentuk taman kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) 

dan bentuk lain yang sederajat.  

 

2.2  Mobile Device  

 

Mobile device menurut Merriam Webster adalah sebuah perangkat mekanik atau elektronik dengan 

penggunaan praktis tetapi sering diketahui sebagai hal baru. Mobile device mempunyai banyak definisi 

yang berbeda satu dengan yang lainya, Mobile device merujuk pada suatu peranti atau instrument kecil 

yang memiliki tujuan dan fungsi praktis spesifik yang berguna.  Selain itu, dewasa ini Mobile device 

lebih merupakan suatu media (alat) yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Mobile device 

semakin mempermudah kegiatan komunikasi manusia, kini kegiatan komunikasi semakin berkembang 

semakin lebih maju dengan munculnya Mobile device. Menurut kamus Oxford kata Mobile device 

pertama kali muncul pada abad ke 19. Awalnya gadget digunakan sebagai nama tempat untuk 

menyimpan item teknis tertentu dimana orang tidak dapat mengingat nama item tersebut.7 Dengan 

demikian, gadget merupakan sebuah alat mekanis yang terus mengalami pembaruan selain untuk 

membantu memudahkan pekerjaan manusia. 

  

2.3 Korelasi Mobile Device dan Anak Usia dini Saat Ini 
 

Mobile device itu sendiri saat ini sangat banyak penggunanya mulai dari yang tua hingga balita. Bila 

dilihat dari kegunaannya memang Mobile device sangat dapat membantu kehidupan manusia 

khususnya dalam komunikasi. Tetapi akhir-akhir ini Mobile device itu sendiri kegunaannya mulai 

bergeser sebagai alat yang fungsinya hiburan karena pada mobile device yang ada saat ini hampir 
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semuanya sudah dilengkapi dengan fitur-fitur penunjang seperti kamera, Mp3 dan video games dan 

untuk bersosial media. Mobile device sendiri dapat menjadi boomerang bagi penggunanya atau bahkan 

sebaliknya sebagai alat yang sangat membantu si pengguna. Hal tersebut kembali lagi dari seberapa 

bijak kita menggunakan barang tersebut. Oleh karena cukup banyak dampak negatif yang ditimbulkan 

baik dari segi kesehatan dan psikologis. Olehkarena itu mobile device tidak dianjurkan diberikan 

kepada anak yang usianya 0-6 tahun karena dapat merusak perkembangan dan pertumbuhan mereka. 

Namun pada saat ini sangat banyak orangtua yang memberikan mobile device untuk anak-anaknya 

baik itu karena hadiah atau sekedar membuat mereka sibuk. 

 

 

3 KONSEP PEMECAHAN MASALAH 

 

3.1 Root Cause Analysis (RCA) 

 

 Masalah 

Seringnya orangtua memberikan mobile device kepada anak mereka sebagai solusi 

pengalihan perhatian sementara dan tanpa dampingan sehingga orangtua mereka dapat 

mengerjakan pekerjaan lain. 

 

 Penyebab 

Orangtua memiliki kewajiban lain yang harus dipenuhi, baik itu mengerjakan pekerjaan 

rumah maupun pekerjaan kantor yang membutuhkan konsentrasi dan sifat anak adalah 

tidak bisa menunggu. Atau bahkan sekedar ingin me time bersantai sejenak. 

 

 Dampak 

Jika hal ini sering dilakukan maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak 

mereka, contohnya seperti keterlambatan bicara, kurangnya bersosialisasi, kurangnya 

empati kepada keadaan sekitar dan mereka akan tantrum jika tidak dipenuhi 

permintaannya kemudian anak akan merasa diabaikan oleh orangtua mereka dan merasa 

tidak dekat dengan orangtua. Akhirnya peranan orangtua perlahan diabaikan pula oleh 

anak mereka. 

 

 Akar Masalah 

Lebih dari 90% responden orangtua sebenarnya sudah mengerti akan dampak yang 

ditimbulkan oleh mobile device terhadap anak mereka yang masih berusia dini, akan tetapi 

mereka masih menganggap hal ini sebelah mata karena dampaknya belum dirasakan 

langsung oleh para orangtua. Kemudian karena tuntutan pekerjaan mereka oleh karena itu 

mereka ingin mengerjakan pekerjaan mereka dengan tenang tanpa adanya distraksi dari 

luar membuat mereka menggunakan solusi yang cepat dan mudah yaitu memberikan 

mobile device agar anak mereka dapat tenang untuk sejenak. 

 

3.2 Problem Statement 

 

Cukup banyak media yang menginformasikan akan dampak penggunaan mobile device tetapi belum 

dapat menyadarkan  karena belum dapat menyentuh insight sebab sebagian orangtua seperti mereka 

yang juga disibukkan dengan pekerjaan lain walaupun di hati mereka yang terdalam juga ingin 

mendampingi anaknya tumbuh kembang. olehkarena itu perasaan ketidakberdayaan tersebut membuat 

sebagian orangtua membiarkan anaknya bermain mobile device itu sendiri tanpa dampingan walaupun 

memberi sedikit batasan 

 

3.3 Problem Solution 

 

Merancang sebuah media informasi mengenai dampak negatif penggunaan mobile device terhadap 

anak usia dini untuk para orangtua muda  sehingga mereka paham, peduli dan tidak menganggap hal 

ini sebelah mata lagi. Dengan memanfaatkan aspek target insight dari orangtua muda khususnya para 
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ibu muda, karena ibu adalah yang sangat dekat dengan keseharian anak usia dini, tentunya pesan 

dirancang tanpa kesan menghakimi dan menggurui. Diharapkan pesan ini dapat menginformasikan (to 

inform), untuk mengedukasi (to educate) dan untuk mengajak (to persuade). Sehingga dengan 

meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kepedulian para orangtua muda terhadap dampak negatif 

yang ditimbulkan ketika anak menggunakan mobile device tanpa pengawasan. maka diharapkan 

kebiasaan untuk meminjamkan mobile device sebagai alat penenang anak, akan semakin berkurang 

dan kemudian hilang. 

 

3.4 Message Planning 

 

 What to Say 

 

“Beri Dampingan dan Batasan, Agar Petualangan Masa Kecilnya tak Terlewatkan” 

Maksudnya adalah, para orangtua sebagai guru terbaik bagi anak harus memberikan 

batasan dalam menggunakan mobile device dikarenakan jika tidak diberikan batasan anak 

akan melupakan masa kecilnya yang seharusnya penuh dengan petualangan dan rasa 

penasaran seperti kita waktu kecil bermain di sawah, menaiki kerbau dan sebagainya 

seperti petualangan anak-anak pada umumnya. 

 

 How to Say 

 

Perancangan desain dikorelasikan dengan aspek target insight, problem roots & solution, 

konten dan media. Dengan berfokus pada konten yang positif, informatif dan edukatif, 

dikemas dengan bagaimana jika anak mengalami dampak mobile device, bagaimana jika 

peranan orangtua mulai tergantikan dengan mobile device, apa yang harus dilakukan agar 

terhindar dari dampak negatif mobile device pada anak usia dini dan pendapat para ahli 

tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan mobile device terhadap anak usia dini. 

Dengan membangun dorongan emosional para orangtua muda sehingga dapat menyentuh 

insight mereka, dan tidak lagi memandang sebelah mata akan kebiasaan yang kurang baik 

ini dan mulai merubah kebiasaan tersebut. 

 

3.5 Tujuan 

 

Perancangan motion graphic pada tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut: 

 

 Tujuan Jangka Pendek 

 

- Mengurangi kebiasaan meminjamkan mobile device terhadap anak usia dini 3-6 

tahun. 

- Memberikan wawasan kepada para orangtua muda tentang dampak yang ditimbulkan 

oleh mobile device terhadap anak usia dini dan mengajak untuk melakukan bersama. 

- Fungsi dan peranan motion graphic sebagai media penyalur informasi dan untuk 

menyadarkan para orangtua muda akan dampak penggunaan mobile device terhadap 

anak mereka yang berusia dini. 

 

 Tujuan Jangka Panjang 

 

- Meningkatnya kesadaran dan pemahaman orangtua muda terhadap dampak yang 

ditimbulkan dari penggunaan mobile device terhadap anak usia dini kemudian 

menerapkan informasi tersebut di kehidupan sehari-hariMemberikan wawasan kepada 

para orangtua muda tentang dampak yang ditimbulkan oleh mobile device terhadap 

anak usia dini dan mengajak untuk melakukan bersama. 

- Pudarnya kebiasaan memberikan mobile device kepada anak usia dini sebagai alat 

pengalih perhatian ketika para orangtua sibuk. 
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- Terciptanya orangtua muda yang sadar, mengerti dan paham akan pentingnya 

mendampingi pertumbuhan anak usia dini kemudian tidak lagi mengenyampingkan 

atau menganggap sebelah mata dampak penggunaan mobil device terhadap anak 

mereka kelak kemudian mampu menginspirasi dan mengajak orangtua muda lainnya 

untuk menerapkan bersama sama. 

 
 

4 KONSEP KREATIF 

 

4.1. Target Audience 

 

4.1.1. Geografis 

Di kota-kota besar di Indonesia 

 

4.1.2. Demografi  

Gender     : Wanita  

Umur                : 30-33 tahun  

Status Sosial      : Menengah dan menengah atas 

Pekerjaan           : Pegawai negeri, pemerintah daerah, pegawai swata, wanita karir, ibu rumah tangga. 

 

4.1.3. Psikografis  

Sayang kepada anak dan keluarga. Memiliki waktu yang terbatas dengan anak. Ingin cepat beres tidak 

mau pusing. Aktif di grup sosial media. Melek teknologi. Desicion maker. 

 

4.1.3. Teknografis 

Aktif di media sosial. Menggunakan media sosial sebagai media sosial dan informasi. Suka berbagi 

berita terhangat /viral dan konten yang menginspiras dengan temannya. Menonton channel tv dan 

serial drama yang up to date dan menginspirasi. 

 

4.2. Efek Komunikasi 

 

 Awareness  

Target sudah memahami akan dampak negatif yang dimbulkan oleh mobile device 

terhadap anak mereka yang masih berusia dini. Akan tetapi masih sering menganggap 

sebelah mata pada hal tersebut karena bagi mereka cara termudah untuk membuat 

anak tenang sejenak sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaan lain adalah 

dengan menggunakan mobile device. Oleh karena itu tahap pertama dalam 

meningkatkan rasa kepedulian mereka mereka dengan menggunakan media poster 

yang di tempel di media sosial, Instagram dan Facebook. Kemudian teaser motion 

graphic kurang lebih 15 detik yang ditayangkan di Instagram agar melekat di 

keseharian mereka. 

 

 Interest 

Setelah target tertarik dari melihat beberapa media pendukung yang disajikan tentang 

dampak negatif penggunaan mobile device pada anak  kemudian merasakan dan 

menyadari hal yang serupa dengan keadaan mereka saat ini, lalu tahapan selanjutnya 

adalah mengajak dan menyajikan informasi melalui motion graphic. 

Menginformasikan secara singkat mengenai dampak penggunaan mobile device 

terhadap perkembangan anak usia dini dan membangun dorongan emosional dengan 

menceritakan betapa sedihnya jika anak sudah mengabaikan orangtuanya hanya 

karena mobile device 

 

 Desire 

Setelah target menonton motion graphic tahap selanjutnya adalah target akan 

mempertimbangkan bahwa dampak mobile device terhadap anak mereka yang berusia 
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dini tidak bisa dianggap sebelah mata, karena permasalahan ini serius dan menyangkut 

bagaimana perkembangan anak mereka di masa depan nanti karena anak usia dini 

adalah usia golden age yang akan memengaruhi perkembangan mereka di masa depan 

baik itu fisik dan piskologis. Kemudian orangtua menyadari, berpikir dan mulai 

berniat untuk merubah kebiasaan mereka yang sering meminjamkan mobile device 

untuk membuat anak mereka tenang sesaat. 

 

 Action 

Setelah target memahami pesan yang disampaikan dan sudah berniat untuk mengubah 

kebiasaan memberikan mobile device kepada anak mereka. Akhirnya mereka 

melakukan dan mulai merubah kebiasaan mereka yang sering memberikan  mobile 

device  kepada anak mereka yang berusia dini. 

 

 Share 

Target merasa pesan yang disampaikan sangat berguna, lalu target menyebarkan pesan 

ini kepada orangtua lain yang memiliki kebiasan yang sama seperti sebelumnya. 

Untuk mengajak berubah bersama demi masa depan anak yang lebih baik melalui 

sosial media seperti. Whatsapp, Facebook dan instagram. 

 

4.3. Creative Approach 

 

Pendekatan kreatif menjadi landasan untuk menentukan konsep kreatif yang akan dilakukan pada 

perancangan visual. Pendekatan kreatif dipilih dengan menyesuaikan kebutuhan pesan yang ingin 

disampaikan akan seperti apa. Pada perancangan media motion graphic ini menggunakan pendekatan 

kreatif sebagai berikut. 

 

 Telling Story 

Mempresentasikan sebuah pesan visual dengan cara bercerita sehingga pesan yang 

disampaikan tidak bersifat menggurui. Metode ini dapat membantu suatu pesan 

tersimpan di ingatan target dengan waktu yang lama dan membuat target sadar bahwa 

apa yang ada di dalam visual menyerupai seperti apa yang ia lakukan sehari-hari yaitu 

memberikan mobile device kepada anak mereka yang berusia dini. Akan tetapi dalam 

visual akan digambarkan tentang seorang ibu yang menyesal karena anaknya sudah 

terkena beberapa dampak dari penggunaan mobile device. Sehingga wawasan target 

dan kepedulian target akan meningkat kemudian mulai meyakini dan menerapkan di 

kehidupan sehari hari, lalu target akan berpikir bahwa lebih baik mencegah sebelum 

terjadi dampak yang negatif terhadap anak mereka. 

 

4.4. Tone and Manner 

 

 Kebaruan/Modern 

Penggayaan visual dibuat dan diberikan kesan modern, agar sesuai dengan psikografis 

target audience yang sudah paham teknologi, dan memiliki pergaulan yang modern. 

Kemudian untuk memberikan kesan modern dan tidak monoton pada dunia parenting, 

bahwa memberikan informasi juga bisa dengan cara yang menyenangkan, tidak 

membosankan dan tidak bersifat menggurui kemudian agar lebih mudah masuk dan 

berbaur dalam kebiasaan para orangtua muda. 

 

 Simpel/Sederhana 

Penggabungan elemen lain, dalam aspek konten, warna serta elemen visual yang 

menggunakan pendekatan sederhana, agar sesuai dengan kebiasaan para orangtua 

muda masa kini yang lebih memilih untuk hidup sederhana dan lebih memikirkan 

yang terbaik untuk buah hati mereka. Kemudian agar pesan langsung tersampaikan 

dengan baik, singkat, padat dan jelas, lalu tersimpan lama di ingatan target untuk 

waktu yang lama. 
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 Dinamis 

Gerakan pada motion graphic yang dirancang dinamis, agar tidak memberikan kesan 

monoton, membosankan 

 

 

5 KONSEP VISUAL 

 

5.1 Konsep Cerita 

 

Menceritakan tentang pengalaman yang lekat dengan kehidupan sehari hari yaitu seorang ibu yang 

berjuang mengembalikan hebatnya petualangan masa kecil anaknya yang sempat direbut oleh 

kebiasaan yang kurang bijak dalam memberikan mobile device pada anaknya serta berjuang dalam 

menyempurnakan tumbuh kembang anaknya. 

 

5.2 Storyline 

 

 Dinda berumur 31 tahun dan Arman 33 tahun. Mereka memiliki putra bernama Dodi, 

4 tahun.  

 Dinda dan Arman memiliki kesibukan masing-masing di kantornya 

 Oleh karena itu Dodi selalu dititipkan di daycare dekat rumahnya. 

 Suatu hari Dinda bermain mobile device di depan Dodi dan akhirnya Dodipun 

penasaran dengan itu. 

 Dinda mulai mengajarkan menggunaakan smartphone pada Dodi. 

 Ketika sudah mulai mahir menggunakan mobile device, Dinda mulai lengah 

mengawasi Dodi saat menggunakan smartphone. karena kesibukan lainnya. Dodipun 

mulai kecanduan 

 Ketika Dinda menyimpan mobile device saat menyuapi Dodi untuk makan, Dodipun 

merengek tantrum meminta smartphone tersebut dan akhirnya Dinda meminjamkan 

kembali smartphone miliknya agar Dodi mau makan. 

 Saat kumpul keluarga Dinda bertemu dengan bibinya yang bertanya mengapa Dodi 

belum bisa berbicara? dan Dindapun menjawab dengan penuh penyesalan di 

wajahnya. 

 Dinda berumur 31 tahun dan Arman 33 tahun. Mereka memiliki putra bernama Dodi, 

4 tahun.  

 Dinda dan Arman memiliki kesibukan masing-masing di kantornya 

 Oleh karena itu Dodi selalu dititipkan di daycare dekat rumahnya. 

 Suatu hari Dinda bermain mobile device di depan Dodi dan akhirnya Dodipun 

penasaran dengan itu. 

 Dinda mulai mengajarkan menggunaakan smartphone pada Dodi. 

 Ketika sudah mulai mahir menggunakan mobile device, Dinda mulai lengah 

mengawasi Dodi saat menggunakan smartphone. karena kesibukan lainnya. Dodipun 

mulai kecanduan 

 Ketika Dinda menyimpan mobile device saat menyuapi Dodi untuk makan, Dodipun 

merengek tantrum meminta smartphone tersebut dan akhirnya Dinda meminjamkan 

kembali smartphone miliknya agar Dodi mau makan. 

 Saat kumpul keluarga Dinda bertemu dengan bibinya yang bertanya mengapa Dodi 

belum bisa berbicara? dan Dindapun menjawab dengan penuh penyesalan di 

wajahnya. 

 Dindapun membawa Dodi ke dokter anak 

 Dodi mengalami Speech Delay karena terlalu sering terpapar mobile device 

 Dinda mulai giat mencari informasi tersebut 
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 Dengan kompak Dinda dan Arman mengembalikan masa kecil Dodi yang sempat 

hilang karena terbawa oleh sifat kecanduan mobile device itu. Dan akhirnya Dodipun 

bisa bekerjasama dengan orangtuanya. 

 

5.3 Konsep Gaya Huruf 

 

DINRoundPro-Black 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 

?!,.’()”&%+=:/ 

 

DINNextW1G 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
?!,.’()”&%+=:/ 

 
5.4 Skema Warna 

 

Warna yang dipakai adalah warna-warna pastel agar penggayaan visual lebih insightfull dan sesuai 

dengan tema dari target. 

 

 
 

Gambar 1 : Skema Warna 

 
5.5 Desain Karakter 

 

Desain karakter diperlukan dan dibuat tidak semata-mata jadi begitu saja proses desain karakter 

membutuhkan proses dan setelah mendapat beberapa data dari penelitian sebelumnya desain karakter 

yang dapat mewakili orang tua muda adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 2 : Karakter Pak Arman 
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Gambar 3 : Karakter Dodi 

 

 
 

Gambar 4 : Karakter Dinda 

 

 

 

5.6 Desain Poster (Awareness) 
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Gambar 5 : Poster 1 

 
 

Gambar 6 : Poster 2 

 

 

5.7 Motion Graphic (Interest/Media Utama) 
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Gambar 7 : Motion graphic 

5.8 Media 

 

Berikut merupakan spesifikasi video motion graphic yang telah dirancang anatar lain: 

 

Judul video : Bijak Menggunakan Mobile Device demi Perkembangan Anak 

Format  : mp4. 

Dimensi  : 1280x720 (720p) 

Durasi  : 04:33 

Ukuran file : 123.446 mb 

 

 

6 KESIMPULAN 

 

1. Anak umur 0-6 tahun tidak dianjurkan untuk menggunakan mobile device karena dapat 

mengganggu perkembangan dan pertumbuhan mereka yaitu fisik dan psikologis. 

 

2. Orangtua sebaiknya lebih banyak meluangkan waktu mereka untuk mendampingi anak 

mereka tumbuh kembang sesibuk apapun itu. 

 

3. Parental control bukanlah solusi utama dalam mengawasi anak menggunakan mobile device 

melaikan orangtualah yang harusnya berperan besar mendampingi dan memberitahu kepada 

anak mereka. 

 

4. Jagalah masa kecil anak-anak agar masa kecilnya menjadi harta berharga bagi dirinya dan 

anak cucunya kelak. Serta agar mereka meniru kebaikan yang telah kita sampaikan pada 

mereka. Karena masa kecil mereka penuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtua dan 

keluarganya. 
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