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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Masa awal pertumbuhan hingga usia 6 tahun adalah masa “golden age”, dimana 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak dalam periode ini sangat kritis dalam 

mempengaruhi perkembangan kognitif, fisik, dan emosional anak. Sebagian besar 

waktu anak sehari-harinya dihabiskan di rumah karena menurut situs www.paud.id, 

standar lama waktu belajar dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 4 

jam per hari. Oleh karena itu, orang tua juga harus berperan aktif dalam 

memberikan stimulasi kepada anak sejak usia dini di rumah.  

Bermain adalah bentuk aktivitas sosial yang mendominasi masa anak-anak. 

Menurut Desmita (2016) dalam Psikologi Perkembangan, aktivitas bermain yang 

baik dan benar dapat membantu fungsi fisik dan kognitif anak, seperti mempelajari 

objek di sekitarnya dan memecahkan masalah. Sayangnya, masih dijumpai kasus 

anak terlambat berkembang, seperti lemah di fungsi motorik halus, sulit 

bersosialisasi, dan lain sebagainya. Dokter spesialis anak, Dr. Arauna Catalia, Sp.A. 

mengatakan bahwa dalam hal menstimulasi anak yang terpenting adalah kualitas 

dari kegiatannya, bukan kuantitasnya. Psikolog Klinis, Alvina Wong, M.Psi., 

Psikolog, juga menambahkan bahwa 70% masalah anak yang ditemuinya saat ini 

adalah kesulitan dalam berinteraksi akibat kurang stimulasi positif yang dapat 

berdampak pada keterlambatan fungsi kognitif, serta berbahasa.  

Dalam memilih aktivitas atau permainan yang tepat, orang tua sebaiknya 

memikirkan dampak jangka panjangnya untuk perkembangan anak. Fenomena 
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yang ditemui penulis saat ini adalah meningkatnya lokakarya untuk sarana bermain 

anak-anak yang mengambil tema seni dan keterampilan. Psikolog dan praktisi 

terapi seni, Adi Chandra P.P., M.Psi., Psikolog., CGI mengatakan proses 

pembuatan karya seni memang terbukti menyehatkan, menenangkan, dan menjadi 

wadah berekspresi. Seni sendiri jenisnya beragam, mulai dari seni rupa, tari, musik, 

dan lain sebagainya. Menurut beliau, aktivitas seni yang dianjurkan untuk anak di 

usia dini adalah mengajaknya menggunakan tangan untuk bersentuhan secara 

langsung dengan medianya. Hal ini akan memperkenalkannya pada sesuatu yang 

baru sekaligus mengasah koordinasi tangan dan matanya. 

Salah satu media yang dianjurkan dalam kegiatan seni anak adalah tanah 

liat. Dilansir dari ilmugeografi.com yang diakses pada tanggal 18 Februari 2019, 

tanah liat merupakan bahan yang terbentuk dari proses alami pelapukan kerak bumi 

yang mudah ditemui di seluruh wilayah Indonesia. Dalam proses pembentukan 

tanah liat hingga menjadi karya seni, fungsi otot halus dan otak anak terlatih dengan 

maksimal lewat kegiatan meremas, mengepal, dan menekan-nekan.  

Wawancara awal penulis terhadap sepuluh orang tua menunjukkan bahwa 

tujuh belum mengetahui cara melakukan dan manfaat aktivitas seni untuk anak; 

seperti membuat kreasi tanah liat dan printmaking. Ditambah hasil penyebaran 

kuesioner terhadap 65 orang tua menunjukkan bahwa 51.7% belum tahu pasti 

mengenai kegiatan yang menstimulasi anak dan 72% pernah mengikutkan anaknya 

dalam workshop seni yang menghabiskan biaya sekitar Rp. 200.000,- hingga Rp. 

300.000,-. Terakhir, sebanyak 86% responden mempunyai minat dan butuh 
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informasi untuk melakukan aktivitas seni dengan anak yang mudah diaplikasikan 

di rumah. 

Dari uraian data diatas, penulis berencana menyusun sebuah buku panduan 

berilustrasi yang memberikan informasi kepada orang tua untuk mengoptimalkan 

stimulasi pada anak usia 4-6 tahun lewat berbagai aktivitas seni sederhana namun 

bermanfaat.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah yang telah dibahas sebelumnya , penulis merumuskan 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perancangan buku panduan stimulasi lewat aktivitas seni untuk 

orang tua yang memiliki anak berusia 4-6 tahun? 

1.3. Batasan Masalah 

Pemulis akan membatasi objek agar fokus penelitian lebih mudah dianalisis dan 

pokok pembahasan bisa dipersempit. Batasan masalah dalam buku ilustrasi ini 

dibagi menjadi: 

1. Pembatasan Topik 

Buku membahas aktivitas seni untuk anak-anak dengan dampingan orang 

tua, yang dibagi menjadi beberapa bagian utama: 

a. Pendahuluan 

b. Perkenalan alat dan bahan 

c. Kumpulan kreasi printmaking 
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d. Kumpulan kreasi tanah liat 

e. Informasi tambahan untuk orang tua 

2. Target Audiens 

a. Target Utama 

i. Geografis : Jakarta 

ii. Demografis :  

Jenis Kelamin : Perempuan dan laki-laki 

Pendidikan : SMA – Perguruan tinggi 

Usia  : 25-40 tahun 

SES  : A dan B 

iii. Psikografis : Orang tua yang peduli perkembangan anak, 

mau meluangkan waktu untuk mengoptimalkan kemampuan 

dan kreativitas sang anak 

b. Target Sekunder 

i. Geografis : Jakarta 

ii. Demografis :  

Jenis Kelamin : Perempuan dan laki-laki 

Pendidikan : Preschool – Sekolah Dasar 
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Usia  : 4-6 tahun 

SES  : A dan B 

iii. Psikografis : Punya keingintahuan besar dan suka 

bermain 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Merancang media informasi yang membantu orang tua untuk bermain dan belajar 

bersama anak lewat kreasi seni dan kerajinan, memberi stimulasi motorik halus, 

dan melatih kreativitas anak. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari perancangan media informasi ini adalah: 

1. Untuk penulis, agar penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

selama perkuliahan ke sebuah karya dalam memenuhi syarat akademis 

kelulusan sarjana desain. 

2. Untuk masyarakat, agar orang lain khususnya target bertambah 

wawasannya mengenai pentingnya peran orang tua dalam mengajak anak 

melakukan aktivitas membuat karya seni sebagai stimulasi kognitif, fisik, 

dan emosional sejak usia dini, serta membuat karya-karya dari berbagai 

bahan. 

3. Untuk Universitas, agar bisa dijadikan suatu referensi bagi mahasiswa 

selanjutnya yang mengangkat tugas akhir mengenai buku ilustrasi atau  

topik yang serupa. 
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