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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Masa pertumbuhan pada anak merupakan hal yang sangat penting, baik pertumbuhan fisik 

maupun mental. Karena masa pertumbuhan pada anak merupakan pembentukan fisik yang 

prima dan mental yang baik. Salah satu pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang 

penting adalah fisik. Jika anak memiliki perkembangan fisik yang baik juga akan 

mempengaruhi perkembangan mental yang juga akan baik. 

Kemudian masalah yang terjadi pada saat ini adalah mengenai pola hidup anak 

yang cenderung kurang teratur. Sebagai contoh nyata adalah diera sekarang gadget menjadi 

pengaruh yang sangat besar sehingga hal tersebut juga berdampak kepada kurangnya 

aktivitas gerak pada anak. Kebiasaan ini juga menjadi masalah yang terjadi pada anak diera 

sekarang ini. Aktivitas gerak menjadi salah satu pengaruh dimana perbedaan zaman dulu 

yang cenderung aktivitas permainan fisik dan secara langsung itu merupakan olahraga, 

dengan zaman sekarang yang sudah tergantikan dengan era digital yang secara langsung 

mengakibatkan kurangnya aktivitas gerak yang dialami oleh anak, terutama pada anak 

yang sudah berinteraksi dengan era digital. Steve  Stork  dan  Stephen  W.  Sanders dalam 

Erick (2017) mengemukakan bahwa aktivitas fisik sangat penting untuk  pertumbuhan  

perkembangan  secara keseluruhan  pada  anak. Kecenderungan anak diera sekarang ini 

secara waktu, intensitasnya cukup tinggi dalam menggunakan alat teknologi seperti 

gadget/handphone, game konsol, dan teknologi lainya seperti televisi, komputer, dan 

lainya. Dibawah adalah sampel survey yang dilakukan oleh lembaga yang memperhatikan 

perkembangan anak mengenai jumlah waktu yang dihabiskan oleh anak ketika bermain 

gadget. 
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Gambar 1.1 

sumber: theasianparent.com 

 Hal yang dapat mempengaruhi anak sebagai dampak dari kurang 

gerak/kurang olahraga adalah: 

 Masalah kesehatan 

Kurang gerak bisa mengakibatkan obesitas pada anak lalu berkaitan dengan 

penyakit degenerative diantaranya; gejala prediabetes atau peningkatan 

glukosa pada darah, sindrom metabolic atau menumpuknya lemak, 

gangguan tidur, gejala asma, dan  liver berlemak atau hepatic steatosis. 

 Gangguan psikologis dan masalah motorik 

Masalah interaksi sosial akan berpengaruh kepada psikologis anak tersebut, 

seperti anak yang sudah kecanduan terhadap ‘gadget’ seperti handphone, 

game konsol (playstation), komputer, tayangan televisi yang kurang 

memberikan stimulan pada anak untuk melakukan aktivitas gerak. 

Kemudian memiliki masalah perilaku sosial seperti menjadi pasif ketika 

melakukan interaksi sosial, dan yang paling mendesak adalah prestasi 

belajar yang menurun akibat dari kurang gerak dan aktivitas sehingga juga 

ikut menurunkan energi dan semangat belajar yang dipengaruhi oleh 
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kecanduan anak pada era digital yang kontennya pun juga kurang 

memberikan manfaat bagi perkembangan anak. Alsey dalam Muftichatul, 

Thoha, Maman (2018 hal 7) mengemukakan jika latihan motorik menjadi 

penting bagi anak-anak apabila mereka dilatih dengan gerakan-gerakan 

yang bermanfaat yang sesuai dengan taraf usianya maka organ-organ tubuh 

akan berfungsi dan berkembang secara sempurna. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Setelah melihat latar belakang yang terjadi akibat kurangnya aktivitas gerak pada 

anak karena perkembangan teknologi, ditemukan beberapa identifikasi masalah; 

- Anak yang saat ini tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi digital yang menyebabkan 

mereka mengalami kecanduan 

- Kurangnya aktivitas gerak yang memberi pengaruh kepada kesehatan fisik dan motorik 

serta psikologis 

- Muatan teknologi didalamnya yang merupakan salah satu penyebab utama masalah 

tersebut tidak memberikan stimulan atau membuat anak melakukan aktivitas gerak, dan 

kontenya cenderung kurang bermanfaat. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 -Fokus untuk melihat masalah kurangnya aktivitas gerak yang dialami oleh anak. 

-Penelitian dilakukan terhadap anak dengan melihat kepada SES A dan SES B, dimana 

anak yang memiliki kecenderungan kurang aktivitas gerak yang sering dialami oleh anak, 

terutama mereka yang hidup di perkotaan. 

-Anak dengan usia 6-7 tahun usia dimana anak mengalami fase perkembangan motorik dan 

fisik yang signifikan. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang berkaitan dengan latar belakang di atas adalah “Bagaimana 

meningkatkan minat dan motivasi anak agar untuk melakukan aktivitas gerak, melalui 

desain komunikasi visual”. 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

 1.5.1 Tujuan 

Untuk membentuk minat anak dalam meningkatkan aktivitas gerak yang merupakan 

bentuk dari kondisi sekarang dimana gadget menjadi penyebab utama kurangnya aktivitas 

gerak pada anak. 

1.5.2 Manfaat 

 1.5.2.1  Masyarakat 

Perancangan komunikasi visual yang dapat menjadi acuan dalam 

meningkatkan minat anak dalam meningkatkan aktivitas gerak sebagai 

alternative solusi dalam mengatasi masalah tersebut. 

  1.5.2.2  Institusi 

Dapat digunakan oleh lembaga maupun institusi sebagai referensi 

khusunya yang berada dibidang yang berkaitan dengan anak dan 

pendidikan untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam mengatasi 

masalah kurangnya aktivitas gerak pada anak. 

  1.5.2.3  Diri Sendiri 

Dapat digunakan sebagai cara dalam pemecahan masalah yang dapat 

diselesaikan melalui desain komunikasi visual kepada target sasaran. 
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1.6 Metodologi Perancangan 

 1.6.1 Metodologi Pengumpulan Data 

Akan dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, 

berikut data akan dilampirkan. 

 

 Data Primer 

FGD (Focus Group Discussion) 

Sebagai pengumpulan data terhadap orang tua target sasaran, yaitu anak-

anak, untuk mengetahui masalah yang berkaitan dengan anak tersebut, 

sehingga menemukan masalah yang dapat disimpulkan melalui tahap ini. 

 

 Data Sekunder 

- Kueioner 

Pengumpulan data yang akan digunakan untuk mencari permasalahan 

utama mengenai ketergantungan anak pada teknologi yang 

menyebabkan kurangnya aktivitas gerak.  

- Studi Pustaka/literatur 

Untuk melihat berbagai refrensi baik, jurnal, artikel ilmiah, maupun 

sumber lain yang valid seperti buku yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam topik ini. 

- Wawancara 

Dilakukan terhadap lembaga dan praktisi yang berkaitan dengan 

permasalahan ini sebagai data pendukung untuk melihat permasalahan 

ini. Akan lebih fokus kepada bidang tekologi dan ahli perkembangan 

anak. 
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1.6.2 Insight 

- Masalah mengenai sisi lain teknologi yang memberikan dampak kurang 

baik bagi anak, dengan ditemukanya masalah kurangnya aktivitas gerak 

pada anak akibat terlalu sering menggunakan gadget. 

- Kurangnya aktivitas gerak pada anak yang akan menimbulkan dampak-

dampak seperti kesehatan, gangguan psikologis dan motorik 

- Teknologi sebagai penyebab utama masalah tersebut yang kontennya 

kurang mendukung untuk menstimulan anak agar meningkatkan 

aktivitas gerak dan produktif. 

 

1.6.3 Background Research 

Permasalahan yang dialami oleh target adalah kurangnya aktivitas gerak 

sehingga mempengaruhi perkembangan dalam masa pertumbuhan pada anak. 

Penelitian ini menggunakan metode data kuesioner sebagai pengumpulan 

data yang ditujukan kepada orang tua target. 

Kemudian dilakukan Studi literatur sebagai refrensi untuk mencari data 

mengenai permasalahan dalam topik ini. 

Lalu melakukan FGD (Focus Group Discussion) sebagai cara untuk 

mengumpulkan data primer tentang masalah yang terjadi mengenai kebiasaan, 

perilaku target serta pengalaman target tentang permasalahan anak mereka yang 

berkaitan dengan hal ini. 

Berikutnya adalah melakukan wawancara terhadap ahli dari dua bidang yaitu 

teknologi dan perkembangan anak, sebagai bidang yang memiliki kaitan dengan 

permasalahan ini. 

 

 1.6.4 Initial Consept 

Dipermasalahan dalam topik ini adalah mengenai kurangnya aktivitas gerak 

yang mempengaruhi perkembangan mereka pada masa pertumbuhan,. Hal ini dapat 
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menyebabkan berbagai masalah seperti masalah kesehatan fisik, gangguan 

psikologis dan motorik, kemudian penyebab lain yang berpengaruh besar adalah 

ketergantungan anak terhadap teknologi dan membuat mereka seperti kencanduan 

dan menjadi lebih pasif untuk melakukan aktivitas gerak, seperti gadget, baik game, 

atau yang lainya, dan media teknologi lainya yang kurang memberikan stimulan 

bagi anak untuk memperbanyak gerak baik fisik dan motorik. 

Desain yang akan dirancang akan lebih fokus untuk meningkatkan minat 

dan motivasi anak untuk melakukan aktivitas gerak melalui pendekatan desain yang 

tidak jauh kaitanya dengan kebiasaan dan perilaku anak yang nantinya akan 

perlahan mengubah kebiasaan kurangnya aktivitas gerak. 

 

1.7 Skema Perancangan 

 

Gambar 1.2 
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1.8 Tinjauan Pustaka 

PERKEMBANGAN MEDIA TEKNOLOGI DAN INFORMASI TERHADAP ANAK 

DALAM ERA GLOBALISASI 

Syifa Ameliola & Anggara Dwiyudha Nugraha ( Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, 

2013) 

Berisi mengenai dampak kemajuan media informasi dan teknologi yang dirasakan 

oleh seluruh masyarakat baik sisi positif maupun negatifnya. Ketika sekarang ini anak-

anak diusia 5 sampai 12 tahun telah berstatus sebagai pengguna dengan banyak 

menggunakan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi pada masa ini. Maka 

menjadi hal yang lumrah ketika alat teknologi menjadi rutinitas yang mereka jalani. New 

York Times dalam Ameliola, Nugraha (2013) mengutip bahwa, suatu fenomena ketika 

anak terpengaruh terhadap iPad dan sehingga menimbulkan kecanduan. Dalam 

fenomenanya Anak bersikukuh ketika tidak dapat melewatkan gadget yang ada di 

genggamannya. Maka kesimpulanya adalah bahwa anak tersebut mengalami fase 

ketergantungan tinggi terhadap teknologi yang merupakan alternative baru dalam revolusi 

industri 4.0 ini. Pergerakan apapun, sebagai contoh ketika anak makan, kemudian, belajar, 

lalu bermain, dan bahkan ketika hendak istirahat pun tetap terpengaruh oleh gadget 

tersebut. Maka Orang tua pun juga merasa kurang maksimal untuk mengatasi dan cendrung 

membiarkan hal tersebut terhadap anaknya. Sebenarnya pada saat ini anak itu belum 

direkomendasikan untuk menggunakan gadget. Anak masih membutuhkan interaksi yang 

cukup intens terhadap teman-teman serta lingkungan bermainya. Sejalan dengan 

berkembangnya era,  pola pikir orang tua dahulu dengan orang tua diera pun tidak sama, 

yakni ketika orang tua saat ini cenderung tidak repot-repot melakukan pengadaan mainan 

ketika itu dibudayakan oleh orang tua dimasa lampau serta lebih bersifat menggunakan 

cara praktis dengan memberi anak mereka dengan gadget guna menuruti apa yang anak 

inginkan untuk bermain dari gadget itu. Teknologi khususnya gadget dapat berdampak 

positif bisa juga berdampak negatif. Kemudian dampak positif yang ditimbulkan misalnya 

gadget efektif untuk anak dalam meningkatkan keterampilan diri serta kreativitas oleh 

karena itu berpengaruh positif terhadap perkembangan pemikiran. Tetapi penggunaan 

gadget dapat pula menciptakan sesuatu yang cenderung buruk bagi anak, khususnya pola 

pikir dan perkembangan mental.  


