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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk 

terbanyak, dimana Indonesia berada pada peringkat 4 dunia setelah Cina, India, dan 

Amerika Serikat (Aziza, 2017), namun kesehatan gizi penduduk Indonesia berada pada 

peringkat 80 terbawah dari 188 negara di dunia (Permana, 2017). Banyaknya 

persentase dan jumlah anak balita yang mengalami kekurangan gizi melebihi dari angka 

batas yang telah ditentukan WHO, sebagai badan kesehatan dunia, menjadi penyebab 

Indonesia berada pada peringkat bawah, dimana menurut Kementrian Kesehatan atau 

Kemenkes, terdapat 3 kategori kekurangan gizi, yaitu yang pertama wasting atau kondisi 

balita di Indonesia yang memiliki berat badan kurang dari usianya mencapai 17% dari 

batas yang ditentukan, yaitu 10%, kedua stunting atau kondisi tinggi badan kurang dari 

usianya sebanyak 27.5% dari batas maksimal 20%, dimana kondisi stunting dapat 

berdampak negatif bagi anak, baik dalam jangka waktu dekat ataupun dalam jangka 

waktu panjang, karena stunting bukan hanya akan berdampak pada pertumbuhan tinggi 

badan anak yang pendek secara fisik, namun juga akan berdampak pada 

perkembangan kognitif anak, seperti kecerdasan, sehingga memungkinkan terjadinya 

ketidakoptimalan anak dalam belajar, menurunnya ketangkasan anak dalam berpikir, 

dan menurunnya produktivitas kerja, selain itu dalam jangka panjang anak dapat rawan 

terkena penyakit berbahaya saat beranjak dewasa, seperti hipertensi, jantung, diabetes, 

kegemukan, dll, dan kategori ketiga yaitu over/underweight atau kondisi anak yang 

memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan tinggi badan anak mencapai 11% dari 

batas 5% (Darmayana, 2017). 

ASUPAN MAKANAN SEHAT BAGI ANAK 

Pemberian gizi seimbang pada anak sangat diperlukan, sehingga permasalahan gizi 

seperti wasting, stunting, dan over/underweight dapat terhindarkan dari pertumbuhan 

dan perkembangan anak. Yang dimaksudkan dengan gizi seimbang yaitu dengan 

mengkonsumsi pangan yang memiliki kandungan gizi dalam jumlah dan jenis yang 

sesuai dengan kebutuhan tubuh anak pada usianya, dimana saat ini terdapat pedoman 

yang dapat digunakan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang 

bagi tubuh setiap harinya, yaitu Pedoman Gizi Seimbang (PGS). Konsep PGS mengacu 

pada prinsip mengkonsumsi beraneka ragam makanan setiap hari, yaitu dengan  



2 

 

mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung protein nabati, protein hewani, 

sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan pokok, dimana jumlah atau porsi dari 

masing-masing kelompok makanan sudah ditentukan sebagai acuan pemenuhan gizi 

seimbang, selain dari jenis makanan yang dikonsumsi, PGS juga berpedoman pada pola 

hidup sehat, yang disertai dengan hidup aktif dan berolah raga, serta pemantauan berat 

badan, sehingga pertumbuhan dapat terpantau melalui pemenuhan asupan gizi 

seimbang dan kekurangan gizi dapat terhindarkan (Dinkes, 2017). 

Untuk memenuhi kebutuhan protein yang dibutuhkan tubuh dapat berasal dari nabati 

dan hewani, dimana protein hewani dapat diperoleh dengan mengkonsumi daging-

dagingan, telur, atau ikan, sedangkan protein nabati dapat terpenuhi dengan 

mengkonsumsi kacang-kacangan atau serealia. Sebagian besar masyarakat Indonesia 

memenuhi kebutuhan protein yang dibutuhkan tubuh dengan mengkonsumsi daging, 

dimana mengkonsumsi bahan pangan tersebut juga dapat memenuhi lemak yang 

dibutuhkan tubuh, namun sebenarnya terdapat bahan pangan lain untuk memenuhi 

protein dan lemak, dimana keduanya tersebut merupakan gizi yang baik untuk tubuh, 

yaitu ikan, karena ikan memiliki lemak baik yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh, 

dimana lemak yang berasal dari ikan merupakan lemak esensial yang dibutuhkan tubuh 

tetapi tubuh tidak dapat memproduksinya sehingga hanya dapat diperoleh dengan 

mengkonsumsi makanan tertentu (Landson, 2016). 

MANFAAT KONSUMSI IKAN BAGI ANAK BALITA 

Selain kandungan protein tinggi dan lemak baik untuk tubuh, omega 3 atau lemak 

ikan memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia, terutama bagi anak-anak yang 

berada pada usia balita, yang pertama untuk otak manusia, omega 3 dapat membantu 

meningkatkan perkembangan otak anak, dimana masa-masa 1000 hari pertama setelah 

anak lahir atau hingga anak berusia 2 tahun merupakan masa pembentukan otak anak, 

yang kemudian akan terus berkembang hingga anak berusia 5 tahun, oleh karena itu 

masa-masa balita merupakan masa terpenting untuk pemenuhan omega 3, selain itu 

omega 3 pada ikan juga dapat meningkatkan IQ, meningkatkan kualitas tidur anak saat 

malam hari, serta dapat menurunkan risiko terkena alzheimer. Selain bermanfaat untuk 

otak, lemak yang terkandung dalam minyak ikan juga bermanfaat untuk kesehatan 

tulang, jantung, mata, serta kulit dan rambut. 

PRODUKSI IKAN DI INDONESIA 

Berdasarkan dari letak geografisnya, Indonesia merupakan negara maritim, yang 

letaknya diapit oleh 2 samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, oleh 
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karena itu, Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih mendominasi sehingga 

Indonesia memiliki potensi besar untuk kekayaan laut, seperti misalnya dalam 

memproduksi ikan untuk dikonsumsi, hal ini berbeda dengan pemenuhan kebutuhan 

pangan berupa daging, dimana dalam memenuhi kebutuhan pangan berupa daging, 

pemerintahan Indonesia masih bergantung pada negara lain, sehingga dibutuhkan 

pengimporan daging. Berdasarkan data dari Kementrian Kelautan dan Perikanan 

Indonesia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berada pada posisi 

kedua tingkat ASEAN yang memiliki jumlah produksi ikan terbesar, dimana jumlah 

produksi ikan tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, Indonesia 

memproduksi ikan sebanyak 5,86 juta ton, 2014 meningkat menjadi 6,21 juta ton, 2015 

menjadi 6,52 juta ton, hingga pada tahun 2016 mencapai 6,83 juta ton, dan diperkirakan 

Indonesia mampu memproduksi ikan hingga 9,93 juta ton per tahunnya (Sukmana, 

2017). Peningkatan produksi ikan tidak menutup kemungkinan akan terus meningkat 

jumlahnya seiring dengan berjalannya waktu, dimana hal ini didukung dengan kebijakan 

pemerintah untuk meningkatkan jumlah produksi ikan dalam negeri, yaitu dengan 

pengadaan moratorium kapal asing, hingga pengadaan peraturan mengenai 

penangkapan ikan yang tidak lagi diperbolehkan menggunakan alat penangkap ikan 

pukat hela ataupun pukat tarik (Rahmatika, 2017), selain itu Kementrian Kelautan dan 

Perikanan atau KKP memberlakukan sistem pembatasan jumlah penangkapan, dimana 

dari keseluruhan jumlah ikan yang dimiliki Indonesai hanya diperbolehkan mengambil 

80%-nya sehingga diperairan Indonesia masih tersisa ikan-ikan untuk berkembang biak 

(Azzura, 2016). 

KONSUMSI IKAN DI JAWA TENGAH 

Walaupun Indonesia memiliki jumlah produksi ikan cukup melimpah, seperti di 

Provinsi Jawa Tengah, yaitu 400 ribu ton, namun konsumsi ikan masyarakatnya hanya 

26 kilogram per tahunnya (Antoni, 2017), padahal kandungan gizi dalam ikan sangat 

baik dan diperlukan untuk tubuh, terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak 

balita, dimana usia balita merupakan usia puncak kebutuhan gizi sehingga apabila 

pemberian asupan gizi kurang dalam kurun waktu yang lama, ketidaksesuaian 

pemberian gizi sesuai dengan pertumbuhan anak, serta cara hidup yang tidak seimbang 

dapat menjadi faktor penyebab terjadinya masalah kurang gizi (mca-indonesia), seperti 

hingga saat ini di Jawa Tengah masih terdapat 922 balita yang menderita kekurangan 

gizi, dimana apabila kondisi ini tidak mengalami perubahan, maka dapat memberikan 

dampak buruk bagi perkembangan Provinsi Jawa Tengah, karena menurut Nadia dalam 

buletin Suara (2017) pada tahun 2020-2030 mendatang merupakan tahun dengan 

jumlah usia produktif paling banyak dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, 
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sehingga apabila terjadi kekurangan gizi sejak masa balita, yang dapat berakibat pada 

menurunnya kecerdasan dan prestasi, akan berdampak pada sulitnya mendapatkan 

pekerjaan di usia produktifnya sehingga dapat menjadi beban bagi kemajuan dan 

perkembangan Provinsi Jawa Tengah. 

TARGET PERANCANGAN 

Upaya meningkatkan konsumsi ikan di Jawa Tengah perlu digalakkan, dimana 

upaya tersebut dapat dilakukan sedini mungkin dalam setiap keluarga di Jawa Tengah. 

Peran orang tua dalam penyediaan pangan dan pilihan menu ikan dalam keluarga 

menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membiasakan konsumsi ikan 

dalam keluarganya, terutama bagi anak-anak yang masih berada dalam usia balita, 

dimana menurut Sutomo dan Anggraini (2010), orang tua memegang peranan penting 

dalam pembentukan pola makan anak pada masa mendatang. Namun kurangnya 

ketersediaan media atau sarana yang menarik untuk membantu orang tua membujuk 

dan mengajak anak-anak, terutama anak balita di Provinsi Jawa Tengah dalam 

mengkonsumsi ikan sejak dini menjadi salah satu penyebab minimnya konsumsi ikan, 

dimana pada usia balita (0-5 tahun), anak cenderung memiliki ketakutan akan suatu hal 

baru yang belum pernah dikenal sebelumnnya, sehingga diperlukan pengenalan terlebih 

dahulu kepada anak dengan cara menyentuh atau berinteraksi dengan hal-hal yang 

bersangkutan untuk menimbulkan kepercayaan pada anak bahwa hal tersebut aman 

untuk anak (Supartini, 2004). Selain itu, secara psokologis, emosi anak mudah 

meningkat sehingga anak cenderung mudah marah karena adanya peraturan yang 

mengakibatkan terbatasnya kebebasan anak, sehingga anak cenderung sulit ditangani 

atau menurut pada perintah orang tua, sedangkan pada sisi lain, pada usia balita, anak 

akan mulai bersosialisasi dengan teman seusianya (Akbar dan Hawadi,  2001), dimana 

menurut Hogg dan Blau (2004) interaksi bersama anak-anak lain dapat bermanfaat, 

karena dalam interaksi tersebut anak-anak akan saling meniru dan mempengaruhi, 

belajar serta mempelajarinya, sehingga memudahkan untuk mengajak anak untuk 

mencoba mengkonsumsi ikan. Maka dibutuhkan suatu perancangan eksibisi yang 

menarik, untuk dapat membujuk dan mengajak anak balita mencoba dan mengkonsumsi 

ikan, selain itu juga dapat mempertemukan beberapa anak-anak balita untuk saling 

berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam hal meningkatkan minat konsumsi ikan, 

sehingga pada akhirnya jumlah konsumsi ikan di Jawa Tengah dapat meningkat dan 

jumlah balita yang menderita kekurangan gizi dapat berkurang. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, 

yaitu: 

- Masalah kekurangan gizi di Indonesia masih terbilang tinggi, dimana Indonesia 

berada pada posisi 108 dari 188 negara. 

- Kurangnya pemberian asupan gizi dalam waktu lama, ketidaksesuaian pemenuhan 

gizi, serta cara hidup yang salah menjadi faktor penyebab terjadinya kekurangan 

gizi. 

- Pemberian gizi yang tidak seimbang atau tidak terpenuhi dapat memberikan dampak 

negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga memungkinkan 

terjadinya hambatan atau gangguan dalam pertumbuhan fisik dan kognitif anak, 

serta dalam jangka panjang akan rawan terkena penyakit kronis, seperti jantung, 

diabetes, hipertensi, dll. 

- Kurangnya minat masyarakat Indonesia, terutama anak balita, dalam 

mengkonsumsi ikan menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakseimbangan 

gizi, dimana pada usia balita (0-5 tahun) merupakan masa emas pertumbuhan dan 

perkembangan otak anak, padahal di Indonesia, seperti di Jawa Tengah, memiliki 

kelimpahan ikan untuk dikonsumsi, yang akaya akan protein dan omega 3, yang baik 

untuk perkembangan otak. 

- Kurangnya media atau sarana yang menarik untuk anak balita menjadi penyebab 

kurangnya ketertarikan anak dalam mengkonsumsi ikan sejak dini, sehingga dalam 

pertumbuhannya anak tidak terbiasa mengkonsumsi ikan dan mengakibatkan 

rendahnya konsumsi ikan di Jawa Tengah. 

1.3 Batasan Masalah 

Perancangan ini akan dibatasi pada target audience orang tua berusia 25-35 tahun 

dan memiliki anak usia balita, dimana materi eksibisi akan dibatasi pada jenis-jenis ikan 

hasil produksi Indonesia, terutama di Jawa Tengah, yang mengandung omega 3, aman 

dikonsumsi oleh anak balita, dan sesuai dengan kondisi perekonomian orang tua 

kelompok A-C. 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan dengan pertanyaan berikut: 

- Bagaimana perancangan desain eksibisi yang menarik untuk meningkatkan 

konsumsi ikan pada anak balita? 
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1.5 Tujuan dan Manfaat 

Berikut ini merupakan tujuan dan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari 

perancangan yang akan dilakukan, yaitu: 

1.5.1 Tujuan 

Meningkatkan jumlah konsumsi ikan di Provinsi Jawa Tengah dengan 

mengajak anak-anak usia balita membiasakan mengkonsumsi makanan yang 

berasal dari olahan ikan beromega 3 sejak dini. 

1.5.2 Manfaat 

1.5.2.1 Bagi Masyarakat 

- Menjadi media atau sarana yang menarik bagi anak-anak usia 

balita dalam mengenal makanan yang berasal dari olahan ikan. 

- Menjadi sarana yang membantu memudahkan bagi orang tua untuk 

dapat mengajak anak mengkonsumsi ikan sedini mungkin. 

1.5.2.2 Bagi Institusi 

Bahan referensi untuk menjadi solusi atas suatu permasalahan yang 

sama atau menyerupai dengan masalah yang diangkat pada 

perancangan ini. 

1.5.2.3 Bagi Diri Sendiri 

Membuka wawasan dan pengalaman dalam berpikir hingga pada 

penemuan solusi dan perancangan solusi atas suatu permasalahan 

yang sedang dihadapi lingkungan sekitar. 

1.6 Metode Perancangan 

Proses awal yang dilakukan dalam pembuatan perancangan ini dengan melakukan 

riset dasar untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan sekitar, 

dimana permasalahan dalam perancangan ini berupa masalah kurang gizi di Indonesia, 

kemudian dilakukan riset berupa studi pustaka mengenai hal yang berkaitan dengan 

permasalahan, mulai dari gizi seimbang hingga produksi dan konsumsi ikan di 

Indonesia, dimana dari hasil analisis data tersebut diketahui bahwa Provinsi Jawa 

Tengah memiliki konsumsi ikan terendah di Indonesia. Selain dengan studi pustaka, 

penulis juga menyebarkan kuisioner yang bersifat campuran, kualitatif dan kuantitatif, 

dimana kuisioner ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan target perancangan, dan 

dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada 43 orang dari segala golongan usia, 

terkecuali usia anak balita, dimana anak balita belum memungkinkan untuk menjadi 
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Sresponden dari kuisioner, yang merupakan masyarakat Provinsi Jawa Tengah, 

diketahui bahwa sebagian besar, yaitu 74% mengetahui bahwa ikan merupakan bahan 

pangan yang memiliki kandungan protein tertinggi jika dibandingkan dengan bahan 

pangan berprotein lain, seperti daging, telur, dan kacang-kacangan, namun hanya 4 dari 

10 responden yang memilih ikan untuk dikonsumsi sebagai lauk, dimana rata-rata 

responden yang tidak memilih ikan sebagai lauk memberikan alasan ketidak-

terbiasaannya mengkonsumsi ikan menjadi penyebab responden tidak mau 

mengkonsumsi ikan, oleh karena itu dalam perancangan ini bertujuan untuk 

membiasakan sejak dini kepada masyarakat Provinsi Jawa Tengah, yaitu sejak anak 

berusia balita, dalam mengkonsumsi ikan, dimana target dari perancangan ini akan 

ditujukan kepada orang tua yang memiliki anak usia balita. Dan setelah mengetahui 

tujuan dan target perancangan, maka diperlukan data lanjutan, berupa studi pustaka 

dan wawancara, dimana wawancara ini dilakukan dengan menanyai seorang psikolog 

untuk mengetahui psikologis balita, baik dalam hal berkomunikasi maupun hal-hal yang 

disukai oleh anak balita, wawancara juga dilakukan dengan menanyai ibu-ibu secara 

acak untuk mengetahui kebiasaan makan pada anak, termasuk hal-hal yang dapat 

meningkatkan keinginan atau napsu makan anak. Setelah semua data-data didapatkan 

maka konsep dapat dilakukan hingga pada pembuatan desain akhir, sebagai solusi dari 

permasalahan yang telah ditemukan pada tahap pertama. 

1.7 Skema Perancangan 
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1.8 TTinjauan Pustaka 

Menurut Adriani dan Wirjatmadi (2012) dalam bukunya yang berjudul “Peranan Gizi 

dalam Siklus Kehidupan” mengatakan bahwa gizi memiliki peranan penting bagi 

pertumbuhan anak-anak, karena apabila dalam tumbuh kembang anak, terutama dalam 

usia balita, gizi yang diperlukan tubuh tidak terpenuhi secara seimbang maka akan 

mempengaruhi pertumbuhan fisik dan tingkat kecerdasan anak dikemudian hari, dimana 

menurut Prof. dr Darwin Karyadi dalam jurnal Muchlis, dkk yang berjudul “Hubungan 

Status Gizi dengan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar Negeri 063 di Pesisir Sungai 

Siak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru” mengatakan bahwa kekurangan gizi, 

salah satunya kurangnya konsumsi ikan, sebagai sumber protein dan omega 3, dalam 

tumbuh kembang anak, terutama dalam perkembangan otak, dapat menurunkan IQ 

hingga 10-15 point jika dibandingkan dengan anak yang mengkonsumsi ikan minimal 

satu kali dalam seminggu, sehingga anak yang jarang makan ikan akan memiliki 

kemampuan daya pikir rendah sehingga kemampuannya untuk menyerap ilmu rendah, 

selain itu kekurangan gizi pada anak juga dapat berdampak pada menurunnya jumlah 

sel otak hingga 15-20%. Oleh karena itu, mengajak anak sedini mungkin, sejak usia 

balita, mengkonsumsi ikan sangat diperlukan, untuk menghindari risiko atau bahaya 

kekurangan gizi, terutama pemenuhan omega 3 dalam pertumbuhan dan 

perkembangan otak pada periode emas, sehingga tidak menghambat tumbuh kembang 

anak pada periode mendatang. 

Menurut Supartini (2004) dalam bukunya berjudul “Konsep Dasar Keperawatan 

Anak” mengatakan bahwa anak-anak yang berada pada masa balita, yaitu umur 1-5 

tahun, memiliki karakteristik memiliki ketakutan pada suatu hal yang belum mereka 

ketahui sebelumnya, oleh karena itu pengenalan anak mengenai hal baru, dalam kasus 

ini yaitu mengkonsumsi ikan, perlu dilakukan sedini mungkin. Dengan adanya eksibisi, 

anak diberikan kebebasan untuk melihat, mengenal, berinteraksi, dan bereksplorasi 

secara langsung dengan ikan yang menjadi materi eksibisi hingga pada mencoba 

mengkonsumsi olahan pangan berbahan dasar ikan, merupakan suatu cara yang dapat 

dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah konsumsi ikan di Provinsi Jawa Tengah. 

Selain itu, dengan adanya eksibisi, anak dapat melakukan sosialisasi dengan teman-

teman sebayanya dan sekaligus dapat mendorong anak untuk mengkonsumsi ikan pada 

eksibisi tersebut, karena menurut Adriani dan Wirjatmadi, anak-anak akan mencoba dan 

menyukai suatu makanan apabila dilakukan bersama teman-teman seumurannya, 

dimana menurut Akbar dan Hawadi (2001) dalam “Psikologi Perkembangan Anak, 

mengenai Sifat, Bakat, dan Kemampuan Anak” mengatakan bahwa masa kanak-kanak 
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awal, yang dimulai sejak usia 3 tahun sampai 13 tahun, memiliki kemampuan 

bersosialisasi bersama teman lain dalam suatu kelompok. 

Untuk meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat Indonesia sudah mulai 

digencarkan sejak tahun 2015 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi 

Pudjiastuti, dimana kampanye tersebut dilakukan secara verbal dengan jargonnya 

“Yang tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan”, selain itu perancangan kampanye serupa 

untuk meningkatkan konsumsi ikan juga telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa, 

seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Desain Komunikasi Visual di ITB, yaitu 

Putri dan Mutikadara dalam “Kampanye Makan Ikan ‘Cerdaskan!’ bagi Ibu dengan Anak 

Usia Dini untuk Meningkatkan Kesehatan dan Kecerdasan Anak”, dimana perancangan 

tersebut diperuntukkan bagi ibu-ibu muda yang telah memiliki anak usia dini, dengan 

golongan ekonomi B, dan diperuntukkan untuk masyarakat di perkotaan Jakarta dan 

Bandung, dimana perancangan tersebut menggunakan pendekatan AISAS. Walaupun 

target yang dituju hampir sama, yang membedakan perancangan Putri dan Mutikadara 

dengan perancangan penulis, yaitu pada perancangan yang telah dibuat tersebut hanya 

mengarahkan tujuan pada ibu, dimana segala media yang digunakan untuk melakukan 

pendekatan kepada ibu untuk memberikan informasi pentingnya konsumsi ikan untuk 

anak dan manfaat ikan bagi pertumbuhan anak, sedangkan perancangan penulis akan 

ditujukan kepada orang tua dan sebagai target sekundernya anak balita, dimana dengan 

media eksibisi, orang tua dan anak diajak bersama-sama untuk mencicipi dan 

mengkonsumsi ikan untuk menimbulkan kebiasaan konsumsi ikan pada lingkungan 

keluarga, terutama bagi anak-anak. 

Selain perancangan yang telah dilakukan mahasiswa ITB, mahasiswa Universitas 

Kristen Petra juga telah melakukan upaya peningkatan konsumsi ikan yang 

diperuntukkan untuk anak-anak usia 6-10 tahun, dimana dalam meningkatkan konsumsi 

ikan tersebut mereka merancang sebuah board game yang kemudian telah diujicobakan 

kepada anak-anak Sekolah Dasar di Surabaya yang sedang duduk di bangku kelas 4, 

dimana dari hasil uji coba tersebut anak-anak berhasil diedukasi dengan perancangan 

board game tersebut. Dan dari perancangan tersebut yang membedakan dari 

perancangan penulis yaitu pada target audience yang dituju, pengalaman yang 

diperoleh target, hingga pada hasil dari perancangan tersebut. 
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