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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Byrnes (Peraih gelar Woman of the Year dari 

Vitasoy di Australia), pendidikan anak usia dini mampu memberikan kesiapan bagi anak untuk 

menghadapi masa depannya. Kesiapan dalam hal bersosialisasi dan memecahkan masalah 

sudah bisa dibentuk sejak usia dini, sehingga ke depannya mampu menjadikan anak sebagai 

pribadi yang mandiri, punya rasa ingin tahu yang besar, mampu mengambil dan 

mengembangkan ide, kuat bersosialisasi, percaya diri,  pergi ke sekolah dan siap belajar, 

cepat beradaptasi serta memiliki semangat untuk belajar. Berdasarkan hasil penelitian, 

perkembangan kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun sebesar 

50%, sedangkan perkembangan pesat mengenai jaringan otak ketika anak berumur 8 tahun 

sebesar 80% dan mencapai puncaknya ketika anak berumur 18 tahun. Dari sini pendidikan 

usia dini bisa dimulai dari umur 4 tahun karena perkembangan otak yang sudah mampu 

menerima rangsangan atau pembelajaran sebesar 50%. Pada masa anak-anak daya tangkap 

yang dimiliki sangat tinggi, mulai dari mampu mengingat sebanyak 20% dari yang dilihat dan 

30% dari yang didengar. Serta mampu mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar dan 

lebih akan meningkat menjadi 80% dari yang dilihat, didengar dan dilakukan. Sehingga dari 

sini keterlibatan sebuah media yang diciptakan untuk edukatif anak dibutuhkan hal yang 

mampu menarik secara penglihatan, pendengaran dan bahkan interaksi langsung dari anak. 

Menurut Robert Havighurst, perkembangan pada anak dipengaruhi oleh faktor penting 

yaitu lingkungan dan juga peran dari orang tuanya. Oleh sebab itu, disini kebersihan 

lingkungan dalam halnya kebersihan kamar tidur sangat penting bagi perkembangan pada 

anak terutama usia dini, serta edukasi yang di berikan membutuhkan bimbingan dari orang 

tua sendiri. 

Menurut Urie Bronfen Brenner menyebutkan tahapan perkembangan anak melalui 

lingkungan dibagi menjadi dua : 

 Mikrosistem: hubungan orang tua, sekolah dan komponen kehidupan yang terdekat dengan 

anak dalam kehidupan sehari hari. 

 Mesosistem: hubungan anak dengan orang tua, anak dengan sekolah dan anak dengan 

lingkungan rumah. 

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/
http://belajarpsikologi.com/cara-belajar-yang-baik/
http://belajarpsikologi.com/
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Maka ketika lingkungan yang ditinggali atau digunakan anak untuk beraktifitas terasa 

nyaman maka akan berpengaruh pada perkembangan individu si anak tersebut, peran serta 

orang tua untuk selalu mendukung anaknya juga sangat penting untuk sang anak mampu 

melakukan tindakan yang merangsang atau melatih kebiasaannya dalam hal disiplin sehingga 

mampu mempengaruhi perkembangan otaknya untuk merekam dan melakukan tindakan yang 

positif tersebut terus menerus. 

Menjaga rumah dan daerah sekitarnya tetap bersih adalah kebiasaan sehat yang harus 

dilakukan semua orang, termasuk anak-anak. Kamar Tidur merupakan ruang untuk istirahat 

serta ruang pribadi yang digunakan untuk melepas lelah atau tidur di siang dan malam hari. 

Maka, kamar tidur perlu ditata dan dibersihkan agar nyaman, dan memiliki udara segar. 

Kesadaran para orang tua untuk mengajak anaknya membersihkan kamar tidur sudah cukup 

baik, namun seorang anak tidak bisa jika hanya di suruh dan di beritau melalui perkataan yang 

diulang-ulang karena itu akan mengakibatkan sang anak jenuh dan tidak peduli. Maka disini 

perlunya meningkatkan kesadaran si anak mulai usia dini yaitu 4-6 tahun untuk mengedukasi 

dan memberitahu serta mengajak untuk lebih paham dan mau memperhatikan kebersihan 

lingkungan rumahnya terutama di kamar tidur dimana menjadi tempat istirahat ternyaman di 

rumah. 

Berikut bahaya jika kamar tidur kotor ataupun berantakan bagi kesehatan jasmani dan psikis 

anak :  

A. Dalam jurnal Experimental & Applied Acarology tahun 2006 menyebutkan bahwa 

tempat tidur menjadi tempat yang nyaman bagi kumpulan debu. Dalam setiap tempat 

tidur mengandung lebih dari satu juta Dermatophagoides pteronyssinus, atau nama 

ilmiah untuk tungau debu. Dimana kotoran tungau dapat mengakibatkan alergi pada 

anak meskipun tidak memiliki riwayat keturunan alergi cotohnya : 

1. Asma merupakan suatu kondisi gangguan pernapasan yang dapat berakibat 

fatal hingga mengakibatkan kematian. 

2. Rinitis alergika merupakan kondisi alergi pada hidung yang menyebabkan anak 

rewel dan sulit tidur. 

3. Urtikaria merupakan jenis alergi yang berbentuk bentol kemerahan dan gatal 

pada kulit anak. 

B. Banyaknya nyamuk dan semut yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada 

anak, seperti demam berdarah yang disebabkan ole virus yang dibawa nyamuk 

aedes aegypti dan kelompok umur yang sering terkena penyakit demam berdarah 

adalah usia 4-10 tahun. 
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C. Gangguan pencernaan 

Menurut dr. Inge Kurniawati Adipratama ketika kamar tidur anak yang kotor, dan 

anak-anak bermain di kamar yang kotor dan tidak mencuci tangan langsung 

menyentuh makanan maka akan menyebabkan diare.  

D. Mainan atau benda yang berserakan di lantai kamar tidur dapat terinjak dan melukai 

kaki anak sehingga menyebabkan luka. 

 

Dengan dampak atau bahayanya jika memiliki kamar yang kotor, maka orang tua perlu 

mengajarkan anaknya tentang kebersihan pada kamar tidurnya sehingga anak bisa mulai 

belajar membersihkan kamar tidurnya dengan bantuan orang tua. 

 

1.2 Identifikasi  Masalah  

1.2.1 Adanya bahaya kesehatan dan juga dampak terhadap kondisi psikis anak jika 

tidur atau beraktifitas di kamar tidur yang berantakan serta kotor. 

1.2.2 Kurangnya kesadaran anak untuk membersihkan barangnya setelah bermain 

dan belajar di kamar tidur karena meskipun sudah diajarkan orang tuanya tetap 

saja Ibu lah yang masih harus membereskan barang anaknya setelah beraktifitas 

di kamar tidur. 

1.2.3 Kebiasaan menimbun barang di kamar tidur sehingga menyebabkan kamar tidur 

terasa sesak dan tidak enak dipandang. 

1.2.4 Menganggap kamar tidur sebagai ruangan yang tidak hanya untuk tidur 

melainkan untuk bermain, belajar bahkan makan  

1.2.5 Tidak adanya media komunikasi dalam bentuk visual yang menarik si anak untuk 

melakukan hal yang di ajarkan orang tuanya khususnya untuk membersihkan 

kamar tidur. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1.3.1 Mencari informasi mengenai kebiasaan anak usia 4-6 tahun selama di kamar 

tidurnya dan perlu di edukasi untuk membiasakan membersihkan kamar tidur 

1.3.2 Meninjau jenis permainan sederhana apa saja yang dapat dimainkan dan diberikan 

nilai edukasi pada anak usia 4-6 tahun 

1.3.3 Bimbingan orang tua dengan SES B yang mendampingi anaknya dalam 

kegiatannya sehari-hari. 
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1.3.4 Pihak yang membantu untuk mencapai data seperti konesling anak, guru TK, orang 

tua. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Bagaimana upaya untuk mengedukasi anak usia 4-6 tahun agar memiliki kemauan untuk 

membersihkan barangnya sehabis bermain dan belajar di kamar tidur dengan perancangan 

game edukatif melalui desain komunikasi visual ? 

 

1.5    Tujuan dan Manfaat Perancangan 

1.5.1 Tujuan Perancangan  

Tujuan dilakukannya perancangan ini adalah agar anak usia dini mampu memahami 

mengenai kebersihan kamar tidurnya melalui media visual yang akan dibuat dengan 

bantuan orang tuanya untuk menjelaskan barang-barang yang ada di kamarnya yang 

harus dibereskan dan dirapikan bahkan dibersihkan dengan keterlibatan langsung sang 

anak dalam menggunakan media visual yang akan dibuat. 

1.5.2  Manfaat Perancangan  

A. Bagi anak 4-6 tahun 

Mengenalkan permainan dengan visual yang menarik untuk membantu mengajarkan 

nilai-nilai tentang kebersihan kamar tidurnya yang kelak akan berguna sampai mereka 

dewasa. 

B. Bagi Orang Tua 

Membantu mengedukasi anaknya melalui media visual yang mempermudah anak 

mengingat dan mau melakukan sesuai kemampuannya dengan dorongan orang tuanya, 

mempererat komunikasi antara orang tua dengan sang anak sehingga anak lebih 

mampu memahami hal positif yang diajarkan. 

C. Bagi Masyarakat 

Menciptakan media visual untuk memberikan nilai edukatif pada anak usia 4-6 tahun, 

serta meningkatkan kesadaran orang tua serta mempersuasi orang tua untuk melatih 

anaknya sejak usia dini untuk mau dan mampu membereskan serta membersihkan 

kamar tidurnya setelah beraktifitas di kamar tdiur supaya anak mampu menerapkannya 

hingga usia dewasa nantinya. 

D. Bagi Institusi  

Memberikan refrensi tentang edukasi terhadap anak sejak usia dini melalui media visual 

agar mau dan mampu membersihkan kamar tidurnya dengan perancangan media 

komunikasi visual 
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1.6    Metode Penelitian 

A. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan menanyakan pertanyaan dan mencari pernyataan dari 

beberapa ahli seperti seorang konseling anak dan guru TK. 

Wawancara bertujuan untuk mendapat informasi mengenai karakter anak usia 4-6 tahun 

yang digunakan sebagai panduan dalam membuat media visual yang dapat dipahami 

anak usia 4-6 tahun, serta memahami jenis permainan sederhana yang biasa dimainkan 

atau digunakan untuk memberikan edukasi pada anak usia 4-6 tahun. 

B. Angket 

Angket di berikan kepada 40 orang tua sebagai target sekunder yang sifatnya 

memahami kebiasaan atau perilaku anak-anaknya.  

Angket bertujuan untuk menjawab kebiasaan sang anak serta mengetahui tingkat 

kesadaran orang tua dalam mengajarkan anaknya mengenai kebersihan kamar tidur, 

serta pemahaman orang tua menggunakan media yang dapat di gunakan untuk 

mengajarkan anaknya tentang sesuatu yang sangat penting. 

C. Studi Pustaka 

Studi Pustaka membutuhkan beberapa jurnal dan buku yang sudah ada, untuk 

membahas atau mengetahui tentang dampak atau bahaya kamar kotor bagi sang anak, 

media yang dibutuhkan anak usia 4-6 tahun, permainan yang mampu menarik pehatian 

sekaligus untuk pembelajaran anak usia 4-6 tahun dan mendapatkan teori-teori yang 

berhubungan dengan perancangan yang dibuat. 

D. Internet 

Melalui website untuk mendapatkan beberapa jurnal dan mengambil teori-teori yang 

berhubungan dengan perancangan yang dibuat. 

melalui studi pustaka yaitu buku, jurnal, web 
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1.7    Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema perancangan permasalahan dan penyelesaian masalah 

 

1.8   Sistematika Penulisan 

 1.8.1 BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, skema 

perancangan dan sistematika penulisan.   

1.8.2 BAB II TINJAUAN UMUM  

Pada bab ini berisikan landasan teori, kajian pustaka dan studi komparasi.  
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1.8.3 BAB III STRATEGI KOMUNIKASI  

Pada bab ini berisikan analisa, khalayak sasaran dan strategi komunikasi.  

1.8.4 BAB IV STRATEGI KREATIF   

Pada bab ini berisikan konsep visual, konsep verbal dan visualisasi desain rancangan 

kampanye dan media interaktif.   

1.8.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


