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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut riset dari hasil kuisioner yang telah dilakukan di wilayah kota 

Bandung, disimpulkan bahwa pada jaman sekarang para remaja di Indonesia 

sering kali melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat dalam mengisi waktu 

luangnya, padahal usia remaja merupakan usia produktif. Kesibukan para remaja 

setiap harinya seperti kegiatan kuliah, dengan padatnya tugas-tugas yang 

diberikan ataupun permasalahan dalam pencarian identitas diri dapat 

menimbulkan tingkat stress yang dialami anak remaja pada masa kini. Hal itu 

berakibat para remaja jaman sekarang sering melampiaskan tingkat stressnya 

terhadap kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Misalnya seperti menonton 

tv, bermain game, “bergadget ria” dengan waktu yang berlebihan yang membuat 

para remaja kurang aktif dalam beraktifitas. 

Para remaja masa kini sangat suka dengan mencoba hal-hal baru, 

bereksperimen serta berkreatifitas, remaja yang harus aktif untuk menyalurkan 

tenaga aktifnya untuk hal-hal yang bermanfaat misalnya berkreatifitas dengan  

tanaman/bercocok tanaman, karena kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan 

yang dapat menyeimbangkan antara kegiatan para remaja yang biasa 

menggunakan teknologi dengan kegiatan yang alami yang dapat membawa 
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manfaat bagi para remaja serta dapat melatih para remaja untuk lebih sabar, 

terampil dan membuat para remaja untuk dapat mencintai alam sekitar. 

 Salah satu dari kegiatan bercocok tanam tersebut adalah membudidayakan 

tanaman hias kaktus. Tanaman kaktus merupakan tanaman hias yang memiliki 

berbagai macam jenis yang dapat menarik perhatian orang melalui bentuk dan 

manfaatnya, mudah perawatan, mudah dalam proses budidayanya, serta tanaman 

kaktus diyakini memiliki banyak manfaat dari bentuknya yang kecil.  

Rumah Bunga Rizal merupakan sebuah kebun produksi sekaligus kebun 

wisata yang menyediakan berbagai macam tanaman hias seperti anggrek dan 

kaktus. Kaktus merupakan tanaman hias yang menjadi favorit bagi para 

pengunjung di Rumah Bunga Rizal. Kaktus juga dapat dibeli dengan harga yang 

terjangkau bagi para pengunjung yang datang dan ingin memiliki tanaman 

tersebut. Rumah Bunga Rizal tidak hanya menjual tanaman saja, namun pak Rizal 

selaku pemilik rumah bunga tersebut juga membuka pelatihan budidaya tanaman 

kaktus. Pelatihan - pelatihan tersebut tidak semestinya ditujukan untuk karyawan 

yang pensiun saja, namun pelatihan budidaya kaktus dapat diterapkan kepada para 

remaja akhir untuk memperluas pasar dan memperkenalkan tanaman kaktus. 

Namun banyak yang belum mengetahui tentang Rumah Bunga Rizal  

dengan fasilitas yang telah disediakan, oleh karena itu diadakan adanya 

pengenalan lebih lagi tentang rumah bunga tersebut kepada para remaja akhir. 
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1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Permasalahan 

1. Bagaimana cara memperkenalkan tanaman kaktus sebagai salah satu 

kegiatan positif bagi para remaja akhir ? 

2. Bagaimana cara mempromosikan Rumah Bunga Rizal sebagai sumber 

informasi tentang budidaya tanaman kaktus untuk para remaja akhir ?  

1.2.2 Ruang Lingkup 

Perancangan hasil karya berupa promosi tanaman kaktus di Rumah 

Bunga Rizal yang ditujukan kepada para remaja akhir berusia 17-20 tahun 

(mahasiswa) kelas menengah di kota Bandung yang akan dilakukan selama 

6 bulan. 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah; 

1. Agar para remaja mengetahui dan mengenal tentang tanaman kaktus dan cara 

membudidayakannya sebagai kegiatan positif bagi  para remaja. 

2. Agar  para remaja mengetahui dan tertarik untuk datang ke Rumah Bunga 

Rizal sebagai tahap awal untuk mengenal dan belajar membudidayakan  

tanaman kaktus. 

 

1.4 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab setiap permasalahan yang 

telah dirumuskan, berikut akan dipaparkan berbagai macam jenis penelitian, cara 

pengumpulan data dan cara analisisnya. 

1.4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode deskriptif, 

yang merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk 

menyajikan gambaran serta informasi yang lengkap mengenai keunikan 

tanaman kaktus dan proses budidaya tanaman melalui kekreatifan para 

remaja. 
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1.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data yang akan dilakukan yakni dengan melakukan ; 

1. Studi Pustaka  

Proses pencarian data yang dilakukan penulis yakni melalui keterangan – 

keterangan yang berasal dari buku, internet, serta majalah yang berkaitan 

dengan tanaman kaktus, budidaya kaktus, serta cara promosi. 

2. Wawancara 

Proses pencarian data yang dilakukan penulis adalah dengan cara  bertanya 

jawab kepada orang yang bersangkutan dengan permasalahan, seperti 

Bapak Rizal Djafarer selaku pemilik Rumah Bunga Rizal, dan petugas atau 

pelatih budidaya tanaman kaktus di rumah bunga ini. 

3. Kuisioner 

Kuisioner yang dilakukan oleh penulis dengan  menyebarkan pertanyaan –  

pertanyaan kepada para masyarakat (khususnya para remaja akhir) untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan responden tentang tanaman kaktus 

dan Rumah Bunga Rizal. 
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1.5 Skema perancangan  
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB 1 Pendahuluan 

Membahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, 

tujuan penulisan, metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data, skema 

perancangan, sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Membahas mengenai teori promosi, teori pemasaran, teori SWOT dan STP. 

BAB III Data dan Analisis 

Membahas mengenai data dan fakta Rumah Bunga Rizal, promosi Rumah Bunga 

Rizal, sejarah kaktus, pemanfaatan dan budidaya tanaman kaktus, hasil observasi, 

hasil wawancara, hasil kuisioner, STP, SWOT. 

BAB IV Pemecahan Masalah 

Membahas mengenai konsep komunikasi, konsep kreatif, konsep media, hasil karya, 

timeline,rancangan anggaran biaya. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


