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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 

Anak-anak merupakan cermin dari masa depan sebuah bangsa, karena 

merekalah yang menjadi generasi penerus bangsa. Merekalah yang akan 

memimpin dan menjalankan segala aspek kehidupan dalam sebuah bangsa, 

menggantikan generasi sebelumnya, sehingga secara langsung maupun tidak 

langsung, pendidikan dan edukasi pada anak sejak dini sangat diperlukan dalam 

membentuk karakter seseorang yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan 

dan masa depan sebuah bangsa. 

David McClelland, seorang psikolog dari Universitas Harvard, 

mengungkapkan bahwa cerita anak-anak dapat mempengaruhi karakter dari 

sebuah bangsa. Dalam penelitiannya, seperti dikutip dari Morgan (1986, p.348), 

McClelland menemukan bahwa cerita anak Inggris pada abad ke-16 menyebabkan 

perkembangan pesat di negara tersebut, yang disebabkan oleh timbulnya sebuah 

Kebutuhan Berprestasi atau dikenal dengan nama The need for Achievement (n-

Ach) yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara tersebut dalam 

kurun waktu 25 tahun kemudian. Hal ini membuktikan bahwa edukasi pada anak-

anak, baik secara formal maupun informal, berdampak besar bagi perkembangan 

karakter anak, dan juga bagi perkembangan mental dan karakter sebuah bangsa. 
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Edukasi sangat penting untuk dilakukan sejak dini. Seperti dikutip oleh Hall 

dan Lindsey (1978, p. 237), Harlow, seorang psikolog Amerika Serikat, 

melakukan sebuah eksperimen untuk membuktikan hal tersebut, yang dikenal 

dengan nama Eksperimen Harlow. Dari eksperimen tersebut disimpulkan bahwa 

masa pada saat anak berusia 0-6 tahun adalah masa Golden Age, dimana anak 

memiliki kemampuan otak yang berkembang pesat dan mampu menyerap hal-hal 

di sekitarnya dengan cepat melalui berbagai stimulasi. Pada Eksperimen Harlow 

dijelaskan bahwa anak yang kurang mendapatkan sentuhan, pelukan atau 

gendongan dari ibunya cenderung tumbuh menjadi seorang yang agresif dan 

mudah melakukan kekerasan. Dari eksperimen tersebut dapat disimpulkan bahwa 

edukasi, khususnya pada karakter anak secara kognitif dan biologis, yang paling 

efektif dan penting dalam masa kehidupan seseorang terletak pada masa anak-

anak, ketika panca indera berfungsi secara maksimal (Piaget, 1974).  

Edukasi bukan hanya berbicara mengenai edukasi formal maupun secara 

akademis. Edukasi pada anak-anak, khususnya pada anak usia pra-sekolah, 

sebaiknya lebih mengarah pada edukasi karakter anak melalui berbagai jenis 

permainan yang merangsang panca indera anak. Dalam buku Childhood (1994, p. 

248), Roberta Meyer dan Laurence Steinberg membahas mengenai pemberian 

pendidikan akademis yang terlalu dini pada anak dapat menurunkan kebebasan 

anak dalam menemukan kesenangannya untuk belajar sambil bermain. 

Pengetahuan akademis yang terlalu dini juga dapat menimbulkan kehilangan 

identitas (personal losses). Montessori pernah berkata bahwa ketika anak bermain, 

mereka juga mempelajari dan menyerap segala sesuatu yang terjadi di lingkunan 
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sekitarnya. Sehingga pada anak usia pra-sekolah, edukasi yang seharusnya 

diberikan ialah melalui berbagai permainan dan pengalaman untuk membentuk 

karakter anak melalui media yang sekaligus mengasah imajinasi dan 

kreatifitasnya. 

Karena anak terlahir dalam sebuah keluarga, maka edukasi pertama adalah 

dari keluarga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dra. Kartini Kartono, bahwa 

keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar 

dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga umumnya anak ada 

dalam hubungan interaksi yang intim, sehingga keluarga memberikan dasar 

pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. Bronfenbenner 

dalam Model Ekologi Perkembangan Anak (Ecological Model of Child 

Development), mengemukakan bahwa tatanan terpenting bagi anak adalah 

keluarga, karena keluarga ialah tempat dimana ia paling banyak menghabiskan 

waktu dan karena keluarga memberi pengaruh emosional terbesar dalam 

hidupnya. 

“The most important setting for a young child is his family, because that is 
where he spends the most time and because it has the most emotional 
influence on him.” (1998, p. 996). 

 
 

Selain itu, bagi anak-anak, orang tua mereka merupakan role model atau sosok 

panutan yang sempurna di mata mereka. Sehingga anak-anak sangat menghargai 

dan menganggap orang tua sebagai sosok terpenting dan terbaik dalam hidup 

mereka (Meyer, 1994). Dengan demikian, peran orang tua sangatlah penting bagi 

perkembangan anak di masa depannya. 
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Gambar 1.1. Ecological Models of Child Development (Bronfenbenner, 1998, p. 
996) 

 

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan ialah seringkali keluarga, dalam hal 

ini orang tua, kurang memahami materi-materi yang penting dalam edukasi untuk 

membentuk karakter yang benar dalam diri anak mereka, sehingga seringkali 

banyak hal sederhana, yang sebenarnya penting, terlewatkan dalam mengedukasi 

anak. Juga, bagi sebagian orang tua, perkembangan jaman dan budaya yang juga 

berakibat pada perkembangan pola berpikir anak menjadi sebuah hambatan dalam 

mengedukasi anak. Hal-hal tersebut membuat orang tua seringkali kesulitan dalam 

mengedukasi anak dengan benar. 

Menurut Bronfenbenner (1998, p. 96) karakter dibentuk dari perilaku yang 

terus diulang, yang akhirnya membentuk kebiasaan, kemudian menjadi sifat, dan 

akhirnya tertanam dalam diri anak menjadi bagian dari kepribadian atau karakter 

anak. Hal ini membuat peran orang tua sangatlah besar dalam mengajarkan nilai-
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nilai karakter pada anak. Sedangkan pada masa anak-anak, kemampuan panca 

indera sangat berkembang sehingga menjadi media yang sangat efektif untuk 

mengedukasi anak-anak. Menurut Dwi Putra Widodo, seorang dokter spesialis 

konsultan neurologi anak di Jakarta, pemberian stimulasi pada panca indera anak-

anak dapat secara efektif meningkatkan kecerdasan dan ikatan emosional antara 

anak dan orang tua. Oleh karena itu, orang tua sangat memerlukan media edukasi 

yang tepat untuk perkembangan anak-anak mereka di masa depan. Media edukasi 

permainan ini dirancang agar orang tua dengan sengaja menanamkan nilai-nilai 

karakter untuk anaknya, sehingga dengan adanya media ini juga akan 

mendorong/membantu anak untuk memahami nilai-nilai karakter dasar, sekaligus 

menumbuhkan relasi dan kedekatan antara orang tua dengan anak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berinisiatif untuk 

mengembangkan sebuah visualisasi dari metode pembelajaran menarik untuk 

anak dari penggabungan media interaktif dengan kemampuan panca indera anak 

khususnya pada visual, auditory & kinesthetic (penglihatan, pendengaran & 

perasa) berupa visualisasi media permainan edukasi yang bertujuan untuk 

membantu orang tua menanamkan nilai-nilai karakter sederhana bagi anak dalam 

kehidupan sehari-hari untuk membentuk & menumbuhkan karakter yang benar 

dalam diri anak melalui media permainan yang juga mengasah imajinasi dan 

kreatifitas. Diharapkan, dengan adanya media interaktif untuk edukasi anak-anak 

ini, dapat membantu pembentukan nilai-nilai karakter anak untuk bertumbuh 

dengan baik di masa mendatang. 
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1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana merancang visualisasi media edukasi interaktif untuk 

menanamkan nilai-nilai karakter pada anak-anak? 

b. Bagaimana perancangan media promosi yang sesuai untuk  produk “Little 

Dreams”? 

 

1.3. Batasan Masalah 

a. Membuat sebuah visualisasi media percontohan “Little Dreams” yang 

merupakan media edukasi non-formal untuk pengenalan karakter pada anak 

berusia 3-6 tahun dalam bentuk sebuah permainan peran. Media ini akan 

direalisasikan berupa sebuah produk percontohan untuk keperluan Tugas Akhir. 

Sebagai produk percontohan, realisasi media akan dibatasi pada contoh beberapa 

bagian produk dengan skala 1:1, dengan kelengkapan minimum yang dibutuhkan 

beserta buku panduannya. Bahan dan kelengkapan dalam produk dapat berupa 

bahan pengganti sementara yang dapat mendukung pembuatan produk. 

b. Pada perkembangannya, diharapkan produk percontohan ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk kemudian dipasarkan kepada masyarakat. Oleh 

karena itu penulis membuat media promosi yang disesuaikan untuk membantu 

pengenalan produk pada masyarakat. 
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1.4. Tujuan Perancangan 

a. Merancang media edukasi interaktif yang terintegrasi untuk anak-anak untuk 

menanamkan nilai-nilai edukasi karakter pada anak berusia 3-6 tahun sebagai 

landasan bagi perkembangan karakter anak di masa mendatang, melalui sebuah 

media permainan yang menarik & bermanfaat bagi anak. 

b. Membuat media promosi yang tepat bagi produk percontohan “Little 

Dreams” melalui pengaplikasian IMC (Integrated Marketing Communication), 

untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap media edukasi karakter yang 

interaktif & integratif bagi anak-anak. 

 

1.5. Manfaat Perancangan 

a. Bagi penulis dan rekan-rekan seprofesi: 

Sebagai ilmu yang berguna dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh rekan-

rekan dalam bidang desain & edukasi. 

b. Bagi konsumen: 

 Sebagai produk permainan anak yang memenuhi kebutuhan konsumen dalam 

mengedukasi karakter anak. 

c. Bagi orang tua: 

 Sebagai media untuk mengedukasi anak mengenai karakter. 

d. Bagi lembaga pendidikan, khususnya Universitas Ciputra: 

 Sebagai referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

bidang desain media pembelajaran untuk anak-anak. 
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1.6. Metode Perancangan 

1.6.1. Data Yang Dibutuhkan 

Data primer berupa hasil observasi mengenai jenis-jenis media permainan dan 

pembelajaran untuk anak-anak yang sudah tersedia di pasaran, serta wawancara 

dengan pihak yang berhubungan dengan topik permasalahan perancangan penulis. 

Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan berupa materi dan teori lisan 

maupun tertulis yang berkaitan dengan topik penulis. 

 

1.6.2. Metode Pengumpulan Data 

1.6.2.1. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui metode pengumpulan data primer secara aktif 

& pasif. Pengumpulan data primer secara aktif dilakukan dengan cara wawancara 

dengan pihak-pihak yang berhubungan dalam bidang permasalahan perancangan 

penulis. 

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan menggunakan 

teknik wawancara secara mendalam (depth interview), yaitu teknik yang 

digunakan untuk menanyai responden secara perseorangan dan dilakukan secara 

intensif dan mendalam dalam menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya. 

Wawancara akan dilakukan secara terstruktur, yaitu dengan pertanyaan-

pertanyaan yang sudah disiapkan secara sistematis, untuk menunjang 

pengumpulan data-data yang diperlukan. 
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Metode pengumpulan data primer juga dilakukan secara pasif melalui 

observasi. Observasi yang dilakukan ialah observasi tidak terstruktur dan bersifat 

rahasia, dimana pengumpulan dilakukan secara tidak terstruktur atau kurang resmi 

dan responden tidak diberi informasi mengenai tujuan penelitian yang dilakukan. 

 

1.6.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui media cetak (buku, jurnal, karya ilmiah, dll.) 

dan media lainnya yang berkaitan dengan tujuan pengumpulan data. 

 

1.6.3. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dan menggunakan analisis 

SWOT. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial & masalah 

manusia (Creswell, 1998:15). Sedangkan Bogdan & Taylor (Moleong, 2007:3) 

mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. 

Analisis data dilakukan secara induktif, dengan arti analisis data dilakukan 

sejak awal masa pengumpulan data, sehingga pada saat pengumpulan data 

berakhir, data yang dihasilkan juga telah melalui proses analisis. Menurut 

Spradley, seperti dikutip dalam Moleong (2007), dalam metode kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, 

wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi 
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banyak. 

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data memiliki tiga komponen 

utama. Yang pertama adalah reduksi data, yaitu ringkasan dan kesimpulan tentang 

apa yang telah ditemukan dalam proses pengumpulan data. Yang kedua adalah 

sajian data dalam bentuk narasi mengenai apa yang menjadi sajian data dalam 

laporan. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang menjadi 

rangkuman dari kesimpulan pokok. 

Analisis data dalam permasalahan perancangan juga akan menggunakan 

analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategi yang digunakan 

untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, lawan dan ancaman dalam sebuah 

perancangan. 

 

1.6.4. Instrumen Penelitian 

Berupa alat tulis, daftar pertanyaan wawancara, perekam suara, jadwal 

pelaksanaan kegiatan, notes, buku, perangkat komputer, koneksi internet, kamera, 

dll. 
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1.7. Konsep Perancangan 

Dalam perancangan ini, visualisasi media yang akan dibuat merupakan media 

edukasi interaktif yang dikemas dalam bentuk permainan & buku panduannya, 

untuk meningkatkan tingkat interaktivitas dan agar lebih menarik bagi anak-anak. 

Media ini diberi nama “Little Dreams” dan bermuatan materi-materi untuk 

menanamkan nilai-nilai karakter dasar bagi anak berusia 3-6 tahun melalui 

permainan dan panduannya. Media ini akan memiliki bagian-bagian yang 

mendukung proses edukasi dan permainan anak (edutainment), seperti: 

a. 5 permainan dengan tema-tema tertentu 

b. Buku panduan untuk setiap permainan, termasuk uji kompetensi. 

 

 Karakteristik target audience untuk perancangan media edukasi “Little 

Dreams” dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: 

a. Segi Demografis 

 Anak berusia 3-6 tahun 

b. Segi Geografis 

 Bertempat tinggal di kota besar 

c. Segi Psikologis 

 Memiliki ketertarikan pada kegiatan-kegiatan permainan, baik secara 

berkelompok maupun individu, memiliki rasa ingin tahu, senang untuk 

mempelajari berbagai hal di sekitarnya. 
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c. Segi Behavioral 

 Memiliki waktu khusus untuk bermain dan belajar melalui media edukasi non-

formal, terbuka pada media-media yang bersifat interaktif. 

 


