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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.     Latar Belakang Masalah 

     Setiap orang terlahir dengan adanya sebuah emosi. Emosi adalah luapan perasaan yang 

memiliki peranan khusus dalam perkembangan anak menuju jati dirinya sebagai manusia 

dewasa yang bahagia dan berhasil. Emosi – emosi beragam yang dirasakan orang – orang 

ditimbulkan akibat dari perpaduan emosi dasar dan pengalaman yang dialami selama anak – 

anak. Emosi – emosi dasar tersebut yaitu cinta, benci, sedih, rasa bersalah dan salah satunya 

adalah rasa takut (Seto, 2006: 10). 

     Menurut Hellen Ross, Perasaan takut adalah suatu perasaan pokok yang begitu erat 

hubungannya dengan harkat mempertahankan diri (Simanjuntak, 1984). Oleh karena itu, 

perasaan takut sebenarnya dibutuhkan oleh seorang anak untuk membedakan hal – hal yang 

berbahaya dengan yang tidak berbahaya. Menurut Elizabeth Hurlock (1991: 215), anak pada 

usia 2 – 6 tahun merupakan masa – masa ketakutan anak yang paling tinggi, karena anak 

pada usia 2 – 6 tahun mulai mampu untuk mengenali bahaya – bahaya dibandingkan saat 

mereka bayi. 

     Akan tetapi, karena kurangnya pengalaman kognitif, anak – anak banyak mengalami 

ketakutan – ketakutan akan hal – hal yang seharusnya tidak perlu mereka takutkan, seperti 

ketakutan akan imajinasi (con: badut dll), hewan (con: serangga dll), sekolah, gelap, air atau 

ketinggian (Seto, 2006: 32). Hal tersebut terjadi dikarenakan anak pada usia 2 – 6 tahun belum 

mampu untuk membedakan antara hal – hal yang berbahaya dengan hal – hal yang 

seharusnya tidak berbahaya. Tidak hanya itu, ketakutan pada anak juga bersumber dari daya 

imajinasi anak yang tinggi, dan anak pada usia 2 – 6 tahun belum mampu untuk memisahkan 

antara imajinasinya dengan kenyataannya (Seto, 2006: 12). 

     Banyak dari orang – orang memiliki keyakinan lama atau keyakinan tradisional yang tidak 

disertai dengan informasi yang tepat mengenai rasa takut, yaitu: keyakinan bahwa sebagian 

anak dilahirkan dengan kadar ketakutan yang berbeda – beda. Selain itu, orang juga 

berkeyakinan bahwa ketakutan anak yang berbeda – berbeda dikarenakan adanya perbedaan 

pada keadaan jasmani, kelenjar endokrin, bahkan warna rambut dari setiap anak. Sehingga 

banyak dari orang – orang yang menyimpulkan bahwa ketakutan pada anak yang berbeda – 

berbeda dikarenakan faktor keturunan atau genetic, yang dengan kata lain ketakutan tersebut 

tidak dapat dirubah atau diatasi (Hurlock, 1991: 210). 
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     Akan tetapi dengan berkembangnya jaman, berbagai bukti menunjukan bahwa kondisi 

lingkungan memberikan pengaruh terhadap perbedaan rasa takut setiap anak. Dengan kata 

lain, perasaan takut pada anak – anak tidak bersifat genetic atau turunan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perasaan takut tersebut dapat diatasi atau dapat dirubah (Hurlock, 1991: 

210). Kedua pemahaman mengenai perasaan takut tersebut mempengaruhi cara orang tua 

atau orang dewasa lainnya mengatasi atau bereaksi terhadap rasa takut pada anak.  

     Keyakinan bahwa perasaan takut merupakan sebuah faktor genetik, membuat para orang 

tua lebih memilih untuk membiarkan ketakutan yang dirasakan anak terus berada di diri anak 

tersebut. Akan tetapi, sebenarnya ketakutan pada anak yang dibiarkan begitu saja dapat 

melekat hingga anak tersebut dewasa, bahkan ketakutan tersebut dapat berkembang menjadi 

suatu fobia (Seto, 2006: 36). 

     Menurut Martin & Pear (2003), fobia adalah ketakutan dan kecemasan pada sesuatu yang 

tidak rasional, yang berlebihan dan intens, yang dapat membuat seseorang menjadi tidak 

mampu melakukan apa – apa. Anak – anak mengalami banyak ketakuan – ketakutan yang 

seharusnya tidak perlu mereka takutkan. Pada beberapa anak, ketakutan – ketakutan tersebut 

dapat berlalu berdasarkan pengalaman atau lingkungan yang mendukung anak untuk menjadi 

lebih berani. Akan tetapi, pada beberapa anak juga ketakutan – ketakutan tersebut dapat 

berlanjut hingga menjadi fobia kronis yang signifikan (Nevid, 2005). 

     Sebagai contoh, sebuah riset yang dilakukan oleh Warwick Castle, puri abad pertengahan 

di Warwickshire, Inggris, menunjukan bahwa 10% dari orang – orang dewasa di Inggris 

(Jumlah diperkirakan 5 juta orang) tidak mau ditinggalkan sendiri di tempat gelap, dan 25% 

responden mengaku mulai mengalami takut akan gelap sejak mereka masih anak – anak, dan 

setelah mereka dewasa, mereka tetap tidak mampu untuk tidur dengan lelap kecuali ditemani 

dengan lampu meja sepanjang malam. Selain itu, 60% responden juga mengaku bahwa 

mereka tidak mematikan lampu ketika sedang keluar rumah, karena takut ketika mereka 

pulang nanti rumahnya terlihat gelap dan sunyi. Bahkan melalui riset tersebut dikatakan bahwa 

20% dari responden tersebut mengalami panik yang luar biasa ketika lampu tiba – tiba mati 

(Willian L, 1985). 

     Contoh lain, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rini (2006) di tiga 

sekolah dasar yang berada di Surakarta, 65% anak yang ingin memasuki usia sekolah lebih 

banyak mengalami sikap penolakan terhadap sekolah yang berlangsung selama 2 minggu. 

Selain itu, 35% anak lainnya mengalami sikap penolakan terhadap sekolah yang berlangsung 

selama lebih dari 2 minggu hingga mencapai 1 tahun, dan selama itu anak - anak tersebut 

selalu mengalami masalah setiap kali pergi ke sekolah. 
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     Keyakinan bahwa ketakutan pada anak bukanlah sebuah faktor genetik, membuat para 

orang tua mulai mengatasi ketakutkan pada anak – anak mereka. Akan tetapi, mayoritas para 

orang tua dan para orang dewasa lainnya mengatasi ketakutan pada anak tersebut dengan 

menunjukan perasaan tidak senang, mencemoohnya, dan bahkan memarahinya. Hal – hal 

seperti itu tidak akan membuat anak tersebut menjadi tidak takut, akan tetapi hal seperti itu 

akan menjadikan anak merasa diabaikan dan menyebabkan anak menjadi seorang yang 

menutup diri bahkan dari orang tua mereka sendiri (Seto, 2006: 13 – 14). 

     Oleh karena itu, diperlukannya sebuah pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi rasa 

takut yang dialami oleh anak. Menurut Soetomo (1993: 68), pembelajaran adalah suatu proses 

pengolahan lingkungan seseorang yang dengan sengaja dilakukan sehingga memungkinkan 

dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukan tingkah laku tertentu dalam kondisi – 

kondisi tertentu dan sebagai responnya terhadap situasi – situasi tertentu. Sedangkan 

pengertian belajar menurut Chaplin (1972) adalah perolehan perubahan tingkah laku yang 

relatif menetap sebagai akibat dari latihan dan pengalaman. Pembelajaran yang sesuai untuk 

anak – anak adalah pembelajaran dengan menggunakan prinsip belajar dan bermain 

(Hildayani, 2008). Sehingga pembelajaran yang efektif untuk mengatasi ketakutan pada anak 

adalah pembelajaran dengan menggunakan media board game. 

     Board game adalah sebuah permainan di mana alat-alat atau bagian-bagian permainan 

ditempatkan, dipindahkan, atau digerakan pada permukaan yang telah ditandai atau dibagi-

bagi menurut seperangkat aturan (Scorviano, 2010). Board game juga merupakan sebuah 

permainan yang melatih kehidupan bermasyarakat dengan memberikan latihan simulasi 

situasi kepada pemainnya (Gustav, 2011).  

     Oleh karena itu, dilakukanlah perancangan sebuah board game dalam mengatasi 

ketakutan pada anak, karena penggunaan board game sebagai media pembelajaran dalam 

mengatasi ketakutan pada anak dianggap dapat memberikan latihan simulasi ketakutan – 

ketakutan yang biasa dialami oleh anak – anak. Sehingga diharapkan pembelajaran melalui 

board game dapat membuat anak lebih mengerti mengenai hal yang ditakutinya, dan dengan 

semakin dewasanya anak, anak tersebut dapat menjadi lebih berani menghadapi 

ketakutannya dan belajar untuk mengatasi ketakutannya daripada berusaha untuk menahan, 

menyembunyikan, dan bahkan menghindari hal – hal yang dianggap dapat menimbulkan 

ketakutannya tersebut (Hurlock, 1991: 218). 

 

 

 

 



4 
 

I.2.     Identifikasi Masalah 

     Melalui latar belakang permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Anak pada usia dini mengalami banyak ketakutan akan hal – hal yang seharusnya tidak 

perlu mereka takutkan, seperti ketakutan akan imajinasi (con: badut dll), hewan (con: 

serangga dll), sekolah, gelap, air atau ketinggian (Seto, 2006: 32). Hal tersebut terjadi 

dikarenakan anak pada usia 2 – 6 tahun belum mampu untuk membedakan antara hal 

– hal yang berbahaya dengan hal – hal yang seharusnya tidak berbahaya. Tidak hanya 

itu, ketakutan pada anak juga bersumber dari daya imajinasi anak yang tinggi, dan 

anak pada usia 2 – 6 tahun belum mampu untuk memisahkan antara imajinasinya 

dengan kenyataannya (Seto, 2006: 12). 

b. Keyakinan bahwa perasaan takut merupakan sebuah faktor genetik, membuat para 

orang tua lebih memilih untuk membiarkan ketakutan yang dirasakan anak terus 

berada didiri anak tersebut. Akan tetapi, sebenarnya ketakutan pada anak yang 

dibiarkan begitu saja dapat melekat hingga anak tersebut dewasa, bahkan ketakutan 

tersebut dapat berkembang menjadi suatu fobia (Seto, 2006: 36). 

c. Sedangkan keyakinan bahwa ketakutan pada anak bukanlah sebuah faktor genetik, 

membuat para orang tua mulai mengatasi ketakutkan pada anak – anak mereka. Akan 

tetapi, mayoritas para orang tua dan para orang dewasa lainnya mengatasi ketakutan 

pada anak tersebut dengan menunjukan perasaan tidak senang, mencemoohnya, dan 

bahkan memarahinya. Hal – hal seperti itu tidak akan membuat anak tersebut menjadi 

tidak takut, akan tetapi hal seperti itu akan menjadikan anak merasa diabaikan dan 

menyebabkan anak menjadi seorang yang menutup diri bahkan dari orang tua mereka 

sendiri (Seto, 2006: 13 – 14). 

 

I.3.     Pembatasan Masalah 

     Masalah yang dibahas berfokus pada : 

a. Ketakutan pada anak akan hal – hal yang seharusnya tidak perlu mereka takutkan, 

seperti ketakutan akan imajinasi (con: badut dll), hewan (con: serangga dll), sekolah, 

gelap, air atau ketinggian (Seto, 2006: 32). 

b. Penggunaan dan perancangan board game sebagai media pembelajaran dalam 

mengatasi ketakutan pada anak dengan memberikan latihan simulasi ketakutan – 

ketakutan yang biasa dialami oleh anak – anak. Sehingga diharapkan pembelajaran 

melalui board game dapat membuat anak lebih mengerti mengenai hal yang 

ditakutinya, dan dengan semakin dewasanya anak, anak tersebut dapat menjadi lebih 

berani menghadapi ketakutannya dan belajar untuk mengatasi ketakutannya daripada 
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berusaha untuk menahan, menyembunyikan, dan bahkan menghindari hal – hal yang 

dianggap dapat menimbulkan ketakutannya tersebut (Hurlock, 1991: 218). 

c. Perancangan yang ditujukan kepada anak – anak usia 4 – 6 tahun, karena anak pada 

usia 4 – 6 tahun merupakan perkembangan yang membawa pengaruh besar terhadap 

perkembangan anak selanjutnya hingga anak tersebut menjadi tumbuh dewasa 

(Golden Age) (Sujiono, 2009: 7). Selain itu, anak dengan usia 0 – 6 tahun, merupakan 

usia – usia yang sangat menentukan dalam pembentukan sebuah karakter (sikap, 

perilaku dan kepribadian) seorang anak di masa depan (Dorlina, 2011).  

 

I.4.     Perumusan Masalah 

     Melalui indentifikasi – identifikasi yang telah dilakukan, dapat dirumuskan suatu masalah 

yaitu: bagaimana cara mengatasi ketakutan anak akan hal – hal yang seharusnya tidak 

berbahaya dengan menggunakan media board game ? 

 

I.5.     Tujuan Perancangan 

     Tujuan dari perancangan board game mengatasi ketakutan pada anak adalah : 

a. Membantu anak dalam mengetasi ketakutan yang mereka alami 

b. Memberikan pengetahuan akan hal – hal yang seharusnya tidak berbahaya dan yang 

seharusnya tidak perlu ditakutkan oleh anak 

c. Memberikan pembelajaran mengatasi ketakutan pada anak dengan cara yang 

menyenangkan dan mudah diterima oleh anak 

d. Menghindari terjadinya kelekatan ketakutan hingga mereka dewasa dan menghindari 

timbulnya fobia 

e. Menghindari rasa tertekan dan ketertutupan anak pada orang – orang terutama pada 

orang tua mereka 

 

I.6.     Manfaat Perancangan 

     Manfaat – manfaat dari perancangan board game mengatasi ketakutan pada anak, yaitu : 

     I.6.1.     Segi Teoritis : 

     Perancangan board game mengatasi ketakutan pada anak diharapkan dapat 

menjadi masukan atau sumber informasi dalam hal emosi dan psikologi anak, 

khususnya dalam hal ketakutan pada anak – anak, bagi orang – orang yang akan 

melakukan penelitian yang sejenis atau menyerupai perancangan board game 

tersebut. 
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     I.6.2.     Segi Metodologis : 

     Perancangan board game tersebut dapat membantu dalam memahami emosi 

dan psikologi anak, khususnya dalam hal ketakutan – ketakutan pada anak usia 4 

– 6 tahun (usia pra – sekolah / TK). 

 

     I.6.3.     Segi Praktis : 

     Perancangan board game tersebut diharapkan dapat membantu anak dalam 

mengatasi ketakutan – ketakutan yang mereka rasakan dengan cara yang lebih 

menyenangkan. Selain itu, perancangan tersebut diharapkan dapat membantu 

anak – anak dalam mengerti dan memahami mengenai hal – hal yang seharusnya 

tidak perlu mereka takutkan, sehingga ketakutan yang mereka rasakan tidak akan 

berlanjut hingga mereka dewasa. 

     Tidak hanya itu, diharapkan perancangan board game tersebut dapat 

membantu para guru dan orang tua dalam menyampaikan pembelajaran yang 

tepat dalam melatih emosi takut pada anak, atau dalam mengatasi ketakutan yang 

sedang dialami oleh anak saat itu. 

 

I.7.     Metode Pengumpulan Data 

     Metode – metode yang digunakan dalam perancangan tersebut adalah : 

a. Metode Kepustakaan :  

     Metode kepustakaan akan digunakan dalam mengumpulkan data – data yang 

diperlukan dalam perancangan board game tersebut, seperti data mengenai ketakutan 

– ketakutan anak, karakteristik dari anak dan target sasaran dari perancangan board 

game tersebut, serta data – data mengenai board game itu sendiri. 

b. Media Massa :  

     Metode media massa akan digunakan dalam mengumpulkan data – data yang 

diperlukan atau data – data yang tidak dapat ditemukan melalui metode kepustakaan, 

baik berupa data dalam berita, ebook, maupun jurnal – jurnal online. Metode ini juga 

digunakan untuk mencari perancangan – perancangan yang serupa dengan 

perancangan yang akan dilakukan sebagai refrensi atau pembeda dari perancangan 

yang akan dilakukan melalui jurnal online. 

c. Kuisioner :  

 Orang tua dari anak – anak TK (SES A – B) 
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     Metode ini dilakukan untuk mencari tahu hal – hal ketakutan yang biasanya 

dirasakan oleh anak – anak mereka. Metode ini digunakan untuk menentukan 

hal – hal ketakutan yang paling banyak dirasakan oleh anak – anak mereka, 

dan hal – hal tersebut yang nantinya akan diletakan pada board game 

pembelajaran mengatasi ketakutan. 

     Para orang tua yang akan dijadikan sebagai sample dari kuisioner ini adalah 

para orang tua yang anak – anaknya bersekolah di 2 TK swasta, yaitu TK 

Karangturi, TK Tritunggal dan anak – anak yang bersekolah di 2 TK negri, yaitu 

TK Al – Azhar, serta TK Bosowa Bina Insani. Kuisioner ini akan diberikan 

secara acak, sehingga tidak menuntut kepada jumlah tertentu baik dari jenis 

kelamin, maupun usia (antara 4 – 6 tahun) dari anak – anak tersebut. 

d. Wawancara : 

 Anak – anak TK (SES A – B) 

     Metode ini digunakan untuk mencari tahu gambaran dari anak – anak 

mengenai ketakutan mereka akan imajinasi, seperti monster, setan dan badut. 

Gambaran – gambaran tersebut nantinya akan digunakan sebagai refrensi 

dalam pembuatan ketakutan imajinasi pada board game pembelajaran 

mengatasi ketakutan. 

     Metode ini juga akan digunakan untuk mencari tahu gambaran – gambaran 

ketakutan yang lainnya. Sehingga gambaran – gambaran tersebut yang 

nantinya juga akan digunakan sebagai refrensi dalam pembuatan ketakutan – 

ketakutan yang lainnya pada board game pembelajaran mengatasi ketakutan. 

 

I.8.     Sistematika Penulisan 

     Penulisan perancangan ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu : 

     BAB I   : PENDAHULUAN 

     Bab ini membahas mengenai latar belakang dari masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, tujuan perancangan, manfaat perancangan dari 

berbagai segi, metode yang digunakan, dan sistematika penulisan. 

     BAB II  : TINJAUAN UMUM 

     Bab ini membahas mengenai kerangka berpikir dari perancangan, teori – 

teori yang digunakan sebagai landasan dalam perancangan tersebut, kajian 

pustaka, dan studi komparasi dengan board game atau inti pembelajaran yang 

menyerupai perancangan tersebut. 

 



8 
 

     BAB III : STRATEGI KOMUNIKASI 

     Bab ini membahas mengenai analisis – analisis dari penggunaan board 

game sebagai media pembelajaran, sasaran khalayak (target audience) dari 

perancangan board game, dan strategi komunikasi yang akan digunakan dalam 

menyampaikan perancangan board game tersebut. 

     BAB IV : STRATEGI KREATIF 

     Bab ini membahas mengenai konsep visual dan konsep verbal yang 

digunakan dalam perancangan board game pembelajaran tersebut, serta 

visualisasi dari desain board game itu sendiri. 

     BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

     Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil perancangan yang telah 

dilakukan, dan saran – saran untuk kedepannya yang sesuai dengan hasil 

kesimpulan perancangan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


