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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG. 

Periode usia satu hingga enam tahun adalah periode emas anak (golden age), masa anak 

menyerap segala macam informasi dengan sangat cepat. kapasitas kecerdasan anak 

mencapai 50% pada kurun waktu  empat tahun pertama sejak kelahirannya dan terus 

berkembang hingga 80% sampai pada usia delapan tahun. Adapun pada usia lima tahun, 

perkembangan otak anak mencapai 75% dari orang dewasa, sedangkan pada usia enam 

tahun mencapai 90%. Oleh karena itu pada periode emas ini proses pendidikan usia dini 

untuk meningkatkan moral dan sosial anak akan berjalan dengan sangat baik.1 

 Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh perlakuan dan bimbingan 

orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek sosial, atau norma-norma kehidupan 

bermasyarakat, dengan mendorong dan memberikan contoh yang benar dalam 

menerapkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari maka anak akan mengikutinya. 

Proses bimbingan orang tua ini disebut sosialisasi. 

 Sejalan dengan perkembangan sosial, perkembangan moral keagamaan mulai 

disadari bahwa terdapat aturan-aturan perilaku yang boleh, harus, atau terlarang untuk 

melakukannya. Aturan-aturan perilaku yang boleh atau tidak boleh disebut moral. 

Proses penyadaran tentang moral tersebut berangsur tumbuh melalui interaksi dari 

lingkungan dimana ia mungkin mendapat larangan, suruhan, pembenaran atau 

                                                            
1 Susanto, Ahmad, M.pd., “Perkembangan Anak Usia Dini”, Jakarta : Bumi Askara, 2011. 
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persetujuan, kecaman atau celaan, atau merasakan akibat-akibat tertentu yang mungkin 

menyenangkan atau memuaskan mungkin pula mengecewakan dari perbuatan yang 

diperbuatnya. 

Disebutkan menurut menu pembelajaran generik bahwa pada lingkup sosial 

anak dalam periode usia empat sampai dengan enam tahun seorang anak sudah telah 

mampu berbagi, berempati, menolong, menghargai orang lain, bertoleransi dan 

memahami peraturan serta kedisplinan. Anak juga sudah mampu mengenal Tuhan, 

mampu menghormati agama sendiri dan lain serta mengenal perbedaan baik dan 

buruknya suatu tindakan. Pada periode usia ini merupakan periode yang sangat penting 

untuk seorang anak untuk belajar berlaku baik dan tidak berlaku tidak baik.2 

 Selain perkembangan nilai sosial, moral dan agama, disebutkan juga bahwa, 

periode usia anak empat hingga enam tahun mencapai perkembangan kognitif berupa 

pengenalan benda, pengenalan akan sebab-akibat, pemecahan masalah yang sederhana 

dan sebagainya. 

 Membaca illustrasi gambar adalah salah satu yang dapat menjadi sarana untuk 

membantu tumbuh kembang anak usia dini dalam meningkatkan moral dan sosial anak 

itu. Anak-anak pada usia dini tanpa disadari banyak belajar dari kegiatan-kegiatan yang 

mereka lakukan dan mereka lihat. Pada saat melihat dan membaca illustrasi gambar, 

mereka akan merasa senang dengan apa yang dilihatnya dan akan mulai belajar untuk 

menirukan apa yang ada pada ilustrasi gambar tersebut. 

                                                            
2 Sugiman Singadilaga, Artikel Online, Standar pendidikan anak usia dini, http://sugiman‐

bengkulu.blogspot.com/2009/02/acuan‐menu‐pembelajaran‐pada‐pendidikan.html, 2009, Diakses pada 

tanggal 24 Maret 2012. 
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 Nilai-nilai moral untuk anak dapat diberikan melalui sebuah ilustrasi gambar 

yang memiliki gambar ilustrasi yang menarik untuk anak-anak dan menceritakan suatu 

cerita singkat yang berisikan nilai-nilai moral pada isi ceritanya itu. Karena dengan 

memberikan anak membaca illustrasi yang memiliki cerita menarik dan memiliki nilai 

moral itu secara tidak langsung akan membuat anak banyak belajar tentang nilai-nilai 

moral yang ada. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Illustrasi gambar seperti apa yang sesuai untuk anak usia empat sampai 

enam tahun? 

b. Bagaimana cara mengajarkan nilai moral dan sosial yang ada melalui sebuah 

illustrasi gambar? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Penelitian dalam pembuatan komik ini dibatasi pada hal berikut : 

a. Perkembangan anak usia empat sampai enam tahun. 

b. Sebuah illustrasi gambar. 

c. Nilai moral yang dibahas hanya moral kasih sayang dan saya mengambil 

tolong menolong. 

 

 

 

 

Ilustrasi gambar untuk..., Satria Halim, FSD UMN, 2012



1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasar dari perumusan masalah yang ada, dapat disimpulkan penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

a. Mendesain sebuah illustrasi gambar yang sesuai dengan anak usia empat 

sampai enam tahun. 

b. Membuat sebuah illustrasi gambar yang menarik untuk membantu tumbuh 

kembang anak usia empat sampai enam tahun terutama perkembangan moral 

anak. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat berguna baik secara fungsional, teoritis, maupun 

inovasi : 

a. Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi alternatif sarana membaca anak 

untuk meningkatkan nilai-nilai moral dan sosial pada anak. 

b. Illustrasi gambar ini diharapkan menjadi alternatif metode pembelajaran 

akan nilai-nilai moral dan sosial anak. 

c. Illustrasi gambar ini diharapkan dapat membentuk moral dan sosial anak 

menjadi lebih baik. 

d. Penelitian ini dilakukan untuk mengaplikasikan tentang yang sudah 

dipelajari selama perkuliahan. 

e. Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan pembaca tugas akhir ini. 

f. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan taraf nilai moral dan sosial di 

masyarakat. 
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