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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Judul Karya Desain 

Judul Tugas akhir untuk karya desain ini, adalah ; 

Perancangan Furnitur Kelas Pendidikan Anak Usia Dini untuk Mendukung 

Kegiatan Belajar Mengajar 

Adapun pengertian judul karya desain di atas adalah sebagai berikut : 

Perancangan : Proses, cara, perbuatan merancang 

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Furnitur : Mebel 

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Kelas : Ruang tempat belajar disekolah 

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Pendidikan : Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan 

  (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Anak :	  Manusia yang masih kecil 

  (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Usia :	  Umur 

  (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Dini : Belum waktunya 
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  (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Untuk : Tujuan atau maksud 

   (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Membantu : Memberi sokongan (tenaga dsb) supaya kuat (kukuh, berhasil  

  baik, dsb) 

  (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Proses : Runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu 

  (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Belajar : Berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu 

  (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Mengajar : Memberi pelajaran 

  (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

 

PAUD  : Taman Kanak-Kanak 

Taman Kanak-Kanak: Jenjang pendidikan prasekolah untuk kanak (yang berumur 

2-6 tahun)  

   (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

 

Jadi pengertian dari Perancangan Furnitur Kelas Pendidikan Anak Usia Dini untuk 

Mendukung Proses Belajar Mengajar adalah proses pembuatan mebel ruang 

tempat belajar anak usia 2-6 tahun yang bertujuan untuk memberikan dukungan 

agar runtutan perubahan perkembangan, sikap dan tata laku serta dalam usaha 

memperoleh dan memberi kepandaian atau ilmu. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 

Di Jawa Timur terutama Surabaya, Malang, dan sekitarnya, jumlah anak-

anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah anak-anak, 

juga peningkatan jumlah kelahiran juga terjadi didaerah lain, meliputi seluruh 

Indonesia. 

Sejalan dengan hal tersebut, kebutuhan pendidikan anak juga semakin 

diperhatikan. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah sarana belajar 

bagi anak-anak. Bapak Darianto, pengurus Departemen Kesenian, Olahraga dn 

Pendidikan Luar Sekolah, bagian Pendidikan Anak Usia Dini, Departemen 

Pendidikan Kota Surabaya, mengatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 

menjadi konsentrasi pemerintah saat ini. 

Proses belajar bagi anak usia dini dianggap penting karena usia tersebut 

anak mengalami masa keemasannya, yang sering disebut golden years. Masa 

golden years adalah masa dimana sel otak bekerja dan berkembang dengan sangat 

pesat. Hampir seluruh sel dalam otak terbentuk pada masa ini. Tugas orang tua 

dan pengajar adalah mengarahkan dan memaksimalkan kemampuan anak pada 

usia tersebut.  

 Di sisi lain, usia dua hingga 6 tahun merupakan masa bermain. Secara 

naluri anak lebih memilih untuk bermain ketimbang belajar. Oleh sebab itu saat 

ini banyak tempak Pendidikan Anak Usia Dini yang menggunakan metode belajar 

sambil bermain. Metode ini mengemas pelajaran secara menyenangkan sehingga 

menarik minat anak, lebih mudah diterima dan diingat, serta membuat anak 

menikmati proses belajar. 
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 Tidak terpisahnya kegiatan belajar dan bermain, terbatasnya lahan dan 

jumlah ruang, serta untuk mempermudah pengawasan; menjadikan kelas 

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai ruang untuk bermain, belajar, makan minum, 

dan sebagainya. Praktis segala peralatan dan perlengkapan bermain dan belajar 

akan terletak pada satu ruang pula. Kekurangannya, ketika kegiatan belajar dirasa 

membosankan, anak akan lebih tertarik untuk bermain, melihat mainan atau hal 

lain yang lebih menarik perhatiannya. 

 Permasalahan lain, pada fase pendidikan berikutnya proses belajar 

dilakukan secara serius, dan kegiatan bermain dilakukan pada waktu dan tempat 

yang terpisah. Oleh sebab itu anak perlu belajar untuk memisahkan saat belajar 

dan bermain. Tujuannya agar anak dapat konsentrasi dan terlatih untuk disiplin 

waktu dan tempat. 

 Jika kegiatan bermain dan belajar digabungkan dalam penyajian pelajaran, 

pemisahnya adalah sarana dan prasarana kelas tersebut. Seluruh sarana dan 

prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas pengguna dapat 

memaksimalkan hasil yang didapatkan. Kelas yang produktif membutuhkan 

furnitur yang tepat guna. Kegiatan belajar difasilitasi dengan furnitur yang 

didesain untuk belajar, dan kegiatan bermain perlu difasilitasi dengan furnitur 

yang didesain untuk meningkatkan minat anak untuk bermain. 

 Selain pelajaran yang diberikan sesuai dengan kurikulum, tempat 

Pendidikan Anak Usia Dini juga mengajarkan hal-hal positif lainnya yang 

berhubungan dengan kepribadian seperti budi pekerti, tata krama atau norma-

norma tertentu. Anak akan lebih mudah untuk mengerti dan membiasakan diri 
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dengan pelajaran kepribadian tersebut jika dilatih sejak kecil dengan praktek 

langsung. Kepribadian atau sikap diri dapat dengan mudah diajarkan, dilatihkan 

dan dievaluasi pada saat ada fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pengajaran 

tersebut. 

 Dewasa ini, kebutuhan sarana dan prasarana yang baik belum terjawab 

oleh produsen furnitur anak yang ada. Kecenderungan yang ada adalah produsen 

lokal memproduksi furnitur Pendidikan Anak Usia Dini tanpa disertai 

pengetahuan mengenai kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Hasilnya produk yag ada cenderung tidak sesuai dengan pertumbuhan anak dan 

tidak menjawab kebutuhan perkembangan anak. Positifnya, produk yang mereka 

hasilkan pada umumnya menggunakan material kayu sehingga perawatannya 

mudah dan dapat diperbaiki jika terjadi cacat pada saat penggunaan. 

 Produk dari produsen luar negeri yang masuk di Indonesia cenderung 

memperhatikan pertumbuhan anak. Namun keadaan fasilitas Pendidikan Anak 

Usia Dini di Indonesia yang cenderung menggunakan tempat yang terbatas 

mengakibatkan produk yang ada sulit diaplikasikan terhadap ruang yang ada. 

Kelemahan lain terletak pada material yang mudah rusak, warnanya mudah pudar 

dan tidak dapat diperbaiki. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari Perancangan Furnitur Kelas Pendidikan 

Anak Usia Dini untuk Mendukung Proses Belajar Mengajar, adalah sebagai 

berikut : 
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a. Bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang 

dapat dimasukan kedalam desain furnitur kelas Pendidikan Anak Usia 

Dini? 

b. Bagaimana mendesain furnitur yang dapat mendukung kegiatan belajar 

mengajar? 

c. Bagaimana mendesain furnitur yang memiliki fungsi mendidik anak? 

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari Perancangan Furnitur Kelas Pendidikan Anak Usia Dini untuk 

Mendukung Prses Belajar Mengajar, adalah: 

a. Mendesain furnitur yang disesuaikan dengan pertumbuhan anak. 

b. Mendesain furnitur yang dapat mendukung kebutuhan belajar mengajar. 

c. Mendesain furnitur yang memiliki fungsi mendidik anak. 

 

1.5 Manfaat Perancangan 

Perancangan Furnitur Kelas Pendidikan Anak Usia Dini diharapkan 

membawa manfaat: 

a. Bagi pengguna 

Mendesain sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk 

memberi rasa nyaman kepada anak, serta memperhatikan keamanan 

produk sehingga tidak membahayakan anak0anak sebagai pengguna 

utama. Dengan mendesain furnitur belajar yang mempedulikan keamanan 

dan kenyamanan pengguna, diharapkan anak-anak akan merasa lebih 
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tenang dan nyaman sehingga dapat berkonsentrasi saat pelajaran dan 

mengerjakan tugas. Pengajar pun akan lebih mudah dalam mengarahkan 

anak untuk menyerap pelajarna yang diberikan. 

b. Bagi dunia pendidikan di Indonesia 

Hingga saat ini dunia pendidikan di Indonesia belum memiliki standar 

yang pasti untuk keamanan dan kenyamanan anak sebagai pelajar. Dengan 

adanya perancangan ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 

pemerintah mengenai pentingnya keamanan dan kenyamanan anak serta 

bagaimana mewujudkannya dalam desain funitur. 

c. Bagi penulis 

Sebagai langkah awal dari berdirinya perusahaan furnitur fasilitas 

pendidikan FunLearn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


