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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi multimedia telah menjanjikan potensi besar dalam 

mengubah cara seseorang untuk belajar dan untuk memperoleh informasi. 

Multimedia juga memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan 

teknik belajar pribadinya. Orangtua dapat memanfaatkan multimedia interaktif 

sebagai cara belajar bagi anaknya. Interaktivitas dapat memudahkan anak untuk 

menyerap informasi secara cepat dan efisien. Dyah Indah Noviyani, Mpsi, 

seorang psikologi anak menyatakan bahwa cara belajar anak usia 3-6 tahun masih 

melalui kegiatan meniru dan pengalaman konkret, sehingga pemilihan media 

interaktif sebagai sarana belajar tepat. Sumber informasi tidak lagi terfokus pada 

teks dari buku saja tetapi lebih luas dari itu. 

  Saat ini sudah banyak media yang bisa dimanfaatkan untuk mendidik atau 

membimbing anak usia dini dalam masa perkembangannya. Salah satunya adalah 

Centrinova, e-Learning untuk anak usia dini. E-Learning tersebut berisi tentang 

ilmu pengetahuan dengan unsur gambar, audio, dan teks yang di desain secara 

sederhana agar anak tidak bosan dalam kegiatan belajarnya. Informasi menjadi 

lebih mudah dipahami dengan cara memvisualisasikannya menjadi simbol atau 

gambar.  

Perangkat media ini khusus digunakan di tablet, komputer, bahkan telepon 

seluler dengan sistem navigasi yang sangat baik sehingga anak pun bisa dengan 
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mudah dalam pengaplikasiannya. Republika mengutip pertanyaan guru di SD Al-

Azhar bahwa melalui metode media interaktif, pembelajaran menjadi optimal dan 

nilai siswa menjadi sesuai target (2012, diakses pada 22 Maret 2013).  Sistem 

media interaktif yang bersifat edukatif sangat cocok untuk memberi bimbingan 

lebih kepada anak, karena pada tahap ini anak cenderung belajar melalui 

pengalaman konkret. Selain itu aplikasi dengan konsep belajar sambil bermain 

membantu para orangtua memilih permainan tepat untuk anak.  

Salah satu hal yang perlu diajarkan pada anak adalah perawatan tubuh. 

Anak-anak dalam masa pra-sekolah kali perlu dibekali pendidikan perawatan 

tubuh guna mempersiapkan anak mandiri ketika memasuki bangku sekolah dasar. 

Menurut dr. Christina Martana Sp.A, anak usia dini sedang dalam masa golden 

age, sehingga anak sangat cepat dalam menyerap ilmu terutama pengetahuan 

penting mengenal anggota tubuhnya terutama merawat kebersihan tubuhnya. 

Maka dari itu pengetahuan dalam merawat kesehatan tubuh anak sebaiknya 

diajarkan sejak usia dini.  

Beberapa contoh aplikasi media interaktif yang berkaitan dengan 

pendidikan dasar perawatan tubuh adalah Dr.Panda’s Hospital, Pepi Bath Lite, 

My Healthy Little Baby, dan lainnya. Dari beberapa contoh aplikasi tersebut masih 

ditemukan kekurangan antara lain kurang menekankan pada perawatan tubuh 

dasar.  Sebagai contoh, scene di Pepy Bath Lite terlalu luas pembahasan 

kebersihan tubuh. Sementara pada My Healthy Little Baby menggunakan 

pendekatan karakter hewan dalam semua scene kebersihan diri. Selain itu, semua 
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aplikasi tidak ada yang berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan 

merancang media interaktif perawatan dasar tubuh untuk anak. 

   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang harus 

dijawab : 

1. Bagaimana strategi penyampaian materi perawatan kebersihan tubuh melalui 

media interaktif bagi anak-anak umur 3-6 tahun?  

2. Bagaimana perancangan visual media interaktif perawatan kebersihan tubuh 

yang menarik perhatian bagi anak-anak umur 3-6 tahun? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dibatasi pada judul tugas akhir, yakni Perancangan Media 

Interaktif Aku Bisa Sendiri Seri Kebersihan Tubuh Untuk Anak dengan tujuan 

utama menunjang kegiatan belajar sambil bermain agar lebih menarik untuk anak-

anak. Batasan masalah dalam pembuatan media edukasi interaktif ini meliputi : 

1. Target Pengguna 

- Target primer pengguna adalah anak-anak yang secara demografis berusia 3 

sampai 6 tahun, anak-anak pra-sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, 

berstrata ekonomi sosial menengah keatas, dan mendapat akses tablet. Target 

secara tidak langsung juga ditujukan kepada para orangtua yang memiliki 

anak-anak usia 3 - 6 tahun dalam memilih permainan edukasi yang tepat untuk 

anaknya. 
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- Target sekunder pengguna adalah seluruh masyarakat kota-kota besar 

lainnya di Indonesia. 

 

2. Pilihan Edukasi 

Jenis - jenis perawatan kesehatan tubuh bagi anak sangatlah luas. Maka dari itu, 

penulis membatasi isi konten sebagai pokok bahasan dalam perancangan media 

interaktif. Penulis memilih pemahaman tentang pemeliharaan anggota tubuh 

manusia dasar untuk anak-anak, antara lain : cara menggosok gigi, 

menggunting kuku, mencuci tangan dan kaki, serta kegiatan mandi. 

 

3. Gaya Bahasa 

Tata bahasa yang digunakan dalam media edukasi interaktif ini menggunakan 

Bahasa Indonesia yang sederhana yang digunakan sehari-hari. Pemilihan 

Bahasa Indonesia karena media interaktif ini ditujukan langsung kepada anak-

anak Indonesia. Sehingga materi yang akan disampaikan mudah dipahami oleh 

anak-anak Indonesia. 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan utama dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Membuat rancangan media interaktif melalui visualisasi yang menarik 

perhatian mengenai pengetahuan dasar tentang perawatan anggota tubuh untuk 

anak usia 3 - 6 tahun 
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2. Membantu anak-anak memahami dan memelihara kesehatan tubuhnya melalui 

media interaktif 

 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Tugas akhir ini memiliki konsep perancangan media interaktif pemahaman dasar 

perawatan dasar tubuh untuk anak. Selain itu tugas akhir ini bermanfaat sebagai 

sarana bermain dan belajar yang menarik dan interaktif untuk anak-anak dalam 

mengembangkan teknik belajarnya. 

 

1.6 Metodologi Tugas Akhir 

Metode pengumpulan data dalam penyusunan Tugas Akhir Perancangan Media 

Interaktif Aku Bisa Sendiri seri Kebersihan Tubuh antara lain : 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau 

peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam 

metode observasi, penulis mengamati langsung kondisi lapangan. Pada tanggal 

15-17 April 2013, penulis melakukan observasi di sejumlah tempat berbeda, antar 

lain : TK St. Aurelia Jakarta, TKK Penabur Gading Serpong, English First, dan 

Mal Summarecon Serpong. Observasi ini dilakukan untuk mengamati kemahiran 

anak dalam mengoperasian perangkat tablet dan peran orangtua dalam memilih 

aplikasi bagi anak-anaknya. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data aplikasi 

favorit pada anak usia 3-6 tahun untuk mengetahui cara pendekatan aplikasi dan 

interaktivitas yang cocok bagi anak-anak di perangkat tablet. 
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2. Kuesioner 

Penulis juga melakukan penyebaran 50 lembar kuesioner terhadap para orangtua 

yang memiliki anak usia antara 3-6 tahun. Penyebaran kuesioner dilaksanakan 

pada 15-17 April 2013. Lokasi penyebaran kuesioner dilakukan di beberapa 

tempat, antara lain TK St. Aurelia Jakarta, TKK Penabur Gading Serpong, 

English First, dan Mal Summarecon Serpong. Kuesioner dibagikan langsung 

kepada target orangtua yang memiliki anak usia 3-6 tahun.  

 Penyebaran di lokasi tersebut dimaksudkan guna mendapatkan target 

orangtua yang berstatus sosial menengah keatas. Metode ini dilakukan guna 

mengetahui kesulitan orangtua dalam mengajari anaknya, tergolong kedua 

orangtua bekerja atau tidak, sejauh mana kemandirian anak usia 3-6 tahun dalam 

mengurus dirinya sendiri, media pilihan orangtua yang digunakan anak pra 

sekolah dalam belajar, sejauh mana orang tua tertarik mengajari anak melalui 

aplikasi edukatif dan jenis aplikasi favorit anak. 

 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode untuk mendapatkan informasi. Oleh 

karena itu, penulis mewawancarai narasumber yang berkaitan dan menguasai 

informasi yang sesuai dengan topik tugas akhir penulis. Penulis mendapatkan 

hasil informasi yang aktual dan konkret melalui metode wawancara. Metode ini 

dilakukan dengan interview dengan beberapa anak umur 3-6 tahun dalam 
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mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam mengoperasikan aplikasi 

edukatif, tipe visual karakter yang disukai, dan penerapan dalam kehidupan nyata. 

 Selain itu, Penulis juga melakukan tanya jawab dengan seorang dokter anak 

yaitu dr. Christina Martana, Sp.A seputar sejak umur berapa anak mulai belajar 

pentingnya pengenalan anggota tubuh serta cara merawatnya. Penulis juga 

melakukan wawancara online dengan seorang psikolog anak bernama Dyah Indah 

Noviyani, Mpsi. Penulis berdiskusi mengenai media belajar anak melalui 

interaktif sebagai strategi menarik dalam mengajari anak. 
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