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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Anak-anak usia sekolah memiliki berbagai aktivitas di dalam maupun luar rumah 

yang tidak selalu sehat. Menurut Asteria Aritonang seperti dikutip melalui 

Kompas.com (diakses pada 1 Maret 2015), kematian anak di dunia pada tahun 

2011 mencapai angka 6.9 juta dengan salah satu penyebab utamanya adalah diare. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap dokter Johannes 

Ridwan di RS Bethsaida Gading Serpong pada Sabtu, 28 Februari 2015. Menurut 

Ridwan, sakit yang sering dijumpai pada anak meliputi kasus keracunan makanan, 

mual, muntah, serta sakit pada kandung kemih, dan aktivitas jajan meningkatkan 

resiko terjadinya kasus tersebut.  

Ridwan juga menyatakan anak usia pre-school atau usia 4 hingga 5 tahun 

sebaiknya telah diperkenalkan dengan kondisi tubuh mereka dikarenakan anak-

anak usia tersebut telah sering beraktivitas secara mandiri. Selain itu, dosen sains 

di Universitas Surya, Valentine Kheng yang diwawancara pada 26 Februari 2015 

menyatakan pengetahuan mengenai sistem pencernaan tubuh penting diketahui 

oleh anak-anak dikarenakan kaitannya terhadap aktivitas tubuh manusia sehari-

hari sebagai proses dasar pembentuk energi bagi tubuh agar anak memiliki 

pengetahuan memadai dalam memilih makanan dan mengatur  pola makan yang 

baik bagi kesehatan, dan dapat mencegah sakit pencernaan.  

Perancangan Sosialisasi..., Cyntia, FSD UMN, 2015



2 
 

Dalam menyampaikan informasi tersebut pada anak-anak, psikolog Adib 

Setiawan yang diwawancara pada Jumat, 27 Februari 2015 di Bintaro menyatakan 

anak-anak berusia 6 hingga 9 tahun secara psikologis telah memiliki kemampuan 

kognitif mengenali kosakata dan melakukan pembicaraan secara lancar. Anak-

anak pada usia ini memiliki karakteristik menyukai permainan, visual, karakter 

yang bersifat lucu, serta menyenangi pemberian penghargaan, walaupun mereka 

tidak terlalu menyukai kegiatan belajar. Sehingga berdasarkan hal tersebut, perlu 

media yang dapat menarik perhatian dan tidak menggurui, dan media yang dapat 

mencapai hal tersebut secara optimal adalah media interaktif yang bersifat 

komunikatif dan menarik. Media buku yang menjadi sarana belajar anak-anak 

belum dapat dimanfaatkan secara efektif karena sering dianggap membosankan 

serta konten teks yang banyak dan sedikit ilustrasi membuat anak-anak kesulitan 

dalam mengerti. 

Dalam pemilihan platform media interaktif, diketahui bahwa pengguna 

smartphone berbasis Android di Indonesia (Detikinet, diakses pada 25 November 

2014) mencapai angka sekitar 47 juta pengguna, atau 14% dari total pengguna 

ponsel. Hal tersebut sesuai dengan hasil penyebaran kuesioner yang penulis 

lakukan melalui media online kepada 94 responden valid dari 101 responden 

orang tua yang berusia rata-rata 36 tahun sejak 28 Februari 2015 hingga 7 

Februari 2015 bahwa pengguna smartphone berplatform android (Samsung, 

Advan, Sony, dan Oppo) berjumlah 58 orang dari 94 responden. Berdasarkan 

fenomena tersebut, penulis membuat tugas akhir berjudul Perancangan 

Sosialisasi Tentang Pencernaan Manusia Melalui Media Interaktif. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dalam pembuatan tugas akhir ini penulis 

merumuskan masalah:  

1. Bagaimanakah perancangan visual desain media interaktif tentang pencernaan 

manusia bagi anak usia 6 hingga 9 tahun? 

2. Bagaimanakah interaktivitas media interaktif tentang pencernaan manusia 

bagi anak usia 6 hingga 9 tahun? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah penulis dalam membuat perancangan desain media belajar 

interaktif tentang pencernaan manusia meliputi  

1. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media tetap yang menjadi media utama 

adalah media interaktif / edutainment karena informasi yang disampaikan 

melalui sifatnya lebih konkret, komunikatif, dan menarik selain itu media ini 

menstimulasi perkembangan kognitif dan motorik pada anak-anak. 

2. Perancangan user interface meliputi logo, layout (tipografi dan warna), gaya 

ilustrasi, karakter, dan penggunaan back sound yang sesuai dengan  impresi 

tertentu.  

3. Rancangan aplikasi interaktif menggunakan satu bahasa, yakni bahasa 

indonesia dikarenakan kemampuan anak usia 6 hingga 9 tahun yang belum 

dapat memahami istilah sulit dalam bahasa inggris. 

4. Target audience:  
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a. Primer: Demografis anak-anak perempuan dan laki-laki berusia 6 hingga 

9 tahun di Indonesia yang berada di kelas 1-4 SD yang mempelajari ilmu 

pengetahuan alam dengan kondisi ekonomi kelas bawah, menengah, dan 

atas. Psikografisnya tertarik dengan teknologi, senang jajan, aktif, senang 

bermain, dan memiliki rasa penasaran yang tinggi. 

b. Sekunder: orang tua anak-anak perempuan dan laki-laki berusia 6 hingga 

9 tahun di Indonesia yang memiliki gadget, mengawasi penggunaan 

aplikasi pada smartphone/tablet oleh anak, berada di kondisi ekonomi 

kelas bawah, menengah, dan atas, memberi uang jajan pada anak, senang 

memberi anak permainan edukatif. 

5. Audio, media promosi, dan coding yang digunakan tidak akan dibahas secara 

detil karena fokus penulis dalam penelitian adalah perancangan visual.  

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Dalam merancang desain sosialisasi tentang pencernaan manusia melalui media 

interaktif, penulis memiliki tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah, yakni 

merancang visual  dan interaktivitas desain media interaktif tentang pencernaan 

manusia yang menarik anak-anak usia 6 hingga 9 tahun. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Perancangan tugas akhir akan memberikan manfaat bagi tiga pihak, yakni 

1. Manfaat bagi penulis 

Manfaat yang akan penulis dapatkan melalui tugas akhir adalah lulus dan 

mendapat gelar sarjana, mengasah kemampuan dan sense desain yang telah 
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penulis pelajari selama perkuliahan serta menambah pengetahuan sesuai topik 

yang penulis pilih serta sebagai implementasi hasil belajar. 

2. Manfaat bagi orang lain 

Tugas akhir yang penulis rancang akan memberikan manfaat bagi orang tua 

dalam mendidik anaknya dengan cara yang menarik, serta anak-anak yang 

menggunakan karya penulis menjadi tahu mengenai pencernaan mereka dan 

hubungannya terhadap makanan dan sikap/pola hidup. Selain itu, tugas akhir 

juga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pihak-pihak yang memiliki 

ketertarikan terhadap topik yang sama. 

3. Manfaat bagi universitas  

Tugas akhir penulis akan memberikan manfaat sebagai pemenuhan program 

kurikulum yang telah ditentukan serta sebagai kontribusi mengenai desain 

media interaktif terhadap fakultas seni dan desain Universitas Multimedia 

Nusantara. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Penulis akan melakukan penelitian dalam merancang media interaktif tentang 

pencernaan manusia dengan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk 

melakukan pengukuran terhadap suatu hal, dan metode kualitatif yang digunakan 

untuk mengtahui sikap manusia akan kegemaran atau minatnya pada suatu hal 

(Kothari, 2004, hlm.2-3). Untuk melakukan penelitian dengan kedua metode 

tersebut, perlu dikumpulkan data-data. Metode pengumpulan data (Kothari, 2004) 
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terbagi menjadi primer yang dilakukan secara langsung dan sekunder melalui 

literatur (hlm. 95). Metode pengumpulan data primer terdiri atas 

1. Wawancara 

Wawancara (Kothari, 2004) merupakan suatu teknik melakukan tanya jawab 

terhadap seorang atau beberapa narasumber untuk mencari suatu informasi. 

Wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka terhadap 

narasumber maupun secara tidak langsung tanpa perlu bertemu dengan 

narasumber (hlm.97-98). Penulis melakukan wawancara mengenai kondisi 

psikologi anak, keluarga, dan pendidikan pada psikolog Adib Setiawan di 

Bintaro, kasus penyakit pencernaan pada anak-anak pada dokter anak 

Johannes Ridwan di Bethsaida Gading Serpong, serta jajan dan pengetahuan 

yang dimiliki anak-anak usia 6 hingga 9 tahun di SD Ehipassiko Tangerang 

dan SD Cihuni 1 Tangerang. 

2. Observasi 

Metode observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu hal 

sehingga dikumpulkan informasi berdasarkan proses pengamatan tersebut.  

Metode observasi dapat dilakukan sebagai partisipan langsung maupun non-

partisipan (hlm.96 hingga 97). Pengumpulan data yang dilakukan adalah 

mengamati kegiatan anak-anak di depan sekolah saat waktu istirahat maupun 

waktu pulang di SD Cihuni 1 dan SD Ehipassiko. Kedua SD tersebut dipilih 

dikarenakan terdapat stall jajanan di depan sekolah yang sering didatangi 
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anak-anak dan kondisi ekonomi sosial siswa yang menengah ke atas 

memperlihatkan kemungkinan mereka diberi kesempatan untuk jajan. 

3. Kuesioner 

Menurut Kothari (2004) dan KBBI Edisi Ketiga, kuesioner adalah alat riset 

atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan 

mendapatkan tanggapan dr kelompok orang terpilih secara pribadi atau 

melalui pos daftar pertanyaan (hlm. 100-101). Penyebaran kuesioner penulis 

lakukan kepada orang tua anak-anak berusia 6 hingga 9 tahun melalui online 

dan langsung, dan anak-anak usia 6 hingga 9 tahun di SD Ehipassiko 

Tangerang dan SD Cihuni 1 Tangerang. 

1.7. Metode Perancangan 

Dalam perancangan, perlu dilakukan proses secara bertahap. Berdasarkan judul, 

proses yang dilakukan penulis antara lain: 

1. Identifikasi masalah dilakukan dengan pencarian data dan perumusan 

masalah yang telah ditemukan. 

2. Metodologi pengumpulan data primer yang digunakan penulis adalah 

wawancara terhadap ahli psikologi anak, keluarga, dan pendidikan, dokter 

anak, wawancara terhadap anak-anak berusia 6 hingga 9 tahun, melakukan 

observasi di sekolah sekitar dan melakukan penyebaran kuesioner kepada 

orang tua dan anak-anak. Selain itu, penulis juga melakukan studi literatur 

melalui media online maupun offline. 
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3. Mind mapping dilakukan setelah data dikumpulkan. Melalui mind mapping, 

dilakukan brainstorming untuk menentukan konsep. Dalam tahap ini penulis 

membuat alternatif konsep perencanaan yang memungkingkan berdasarkan 

identifikasi masalah. Konsep awal kemudian dikembangkan lebih lanjut. 

4. Proses kreatif yang digunakan penulis setelah konseptualisasi adalah 

visualisasi. Visualisasi merupaakn pengembangan konsep dengan membuat 

sketsa alternatif kemudian akan dikembangkan lebih lanjut, sehingga hasil 

akhir sketsa akan disempurnakan dalam bentuk digital. Karya digital 

kemudian diimplementasikan menjadi interaktif sesuai dengan platform akhir. 

5. Setelah proses visualisasi selesai, dilakukan refinement dari hasil visualisasi. 

6. Evaluasi dilakukan kembali setelah hasil desain telah menjadi karya media 

interaktif. Melalui evaluasi, penulis melakukan ujicoba terhadap hasil akhir 

dan melakukan revisi apabila terdapat kekurangan pada karya agar siap 

dipamerkan pada display. 
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1.8. Skematika Perancangan 

 Tabel 1.1. Skematika Perancangan 

Perancangan Sosialisasi Tentang Pencernaan Manusia Melalui Media Interaktif 

STUDI KEPUSTAKAAN 

Psikologi anak usia 6 hingga 9 tahun, 
buku cerita anak, teori desain user 
interface (logo, ilustrasi, warna, 
tipografi, layout), pencernaan manusia. 

SURVEY LAPANGAN 

Wawancara anak-anak, dokter anak, dan 
psikolog. Observasi kegiatan jajan anak-
anak di sekolah. Penyebaran kuesioner 
kepada anak-anak usia 6 hingga 9 tahun 
dan orang tua. 

LATAR BELAKANG 

Anak-anak sering jajan makanan yang belum tentu sehat. Sehingga penting untuk 
mengetahui organ, fungsi, cara bekerja, makanan yang baik bagi pencernaan, serta 
penyakit yang dapat diderita bagi anak-anak. Penggunaan buku dalam belajar masih 
kurang efektif karena dianggap membosankan oleh anak-anak, serta kurang menarik 
untuk digunakan selain saat belajar. 

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimanakah perancangan visual 
media interaktif yang menarik dan 
interaktivitas yang dapat diterapkan 
tentang pencernaan manusia bagi anak 
usia 6 hingga 9 tahun? 

TUJUAN  

Merancang visual yang menarik dan 
merancang interaktivitas yang baik pada 
media interaktif tentang pencernaan 
manusia bagi anak usia 6 hingga 9 tahun 

Demografi: 

Anak perempuan dan laki-
laki SD berusia 6 hingga 9 
tahun (primer) dan orang tua 
anak-anak berusia 6 hingga 
9 tahun (sekunder) 

Psikografi: 

Anak yang akrab  dengan 
teknologi, senang jajan, 
mempelajari IPA, aktif, 
memiliki rasa penasaran 
yang tinggi  

Geografi: 

Indonesia 

KHALAYAK SASARAN 

KONSEP PERANCANGAN 

Big Idea: 

Mengajak anak untuk belajar 
mengenai organ, fungsi 
organ, sistem pencernaan, 
penyakit, dan makanan yang 
baik bagi pencernaan. 

Visualisasi: 

Menyesuaikan visualisasi 
dengan hasil survey yang 
dilakukan terhadap target 
dan teori melalui studi 
literatur. 

Media: 

Media interaktif berplatform 
android. 
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