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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1. 1. Terminologi Judul 

Judul dari makalah ini adalah “Perancangan Mainan Edukatif 

sebagai Sarana Pengenalan Satwa Langka Indonesia”, dengan keterangan 

sebagai berikut1: 

Perancangan : n proses, cara, perbuatan merancang 

Mainan : n 1 alat untuk bermain; barang yg dipermainkan 

Edukatif : a 1 bersifat mendidik; 2 berkenaan dng pendidikan 

Sarana : n 1 segala sesuatu yg dapat dipakai sbg alat dl 

mencapai maksud atau tujuan; alat; media 

Pengenalan : n proses, cara, perbuatan mengenal atau mengenali 

Satwa : n binatang 

Langka : a jarang didapat; jarang ditemukan; jarang terjadi 

 

1. 2. Latar Belakang Perancangan 

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan berbagai 

jenis satwa, yang semakin hari keadaannya semakin memprihatinkan. 

Seiring bertambahnya jumlah manusia yang ada dan industri yang terus 

berkembang, alam Indonesia menjadi korbannya dengan semakin 

berkurang baik secara kuantitas maupun kualitas. Banyak lahan yang rusak 

atau hilang karena diubah fungsinya, sehingga turut juga mempengaruhi 

makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. 

 Kerusakan habitat asli dapat mengancam kehidupan satwanya. 

Mereka jadi kehilangan tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga 

tempat mencari makan. Tidak sedikit satwa Indonesia yang sudah punah, 

                                                
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php 
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seperti harimau Jawa dan harimau Bali. Menurut Peraturan Pemerintah 

No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, ada 

221 satwa Indonesia yang dilindungi, dikarenakan terancamnya 

keberadaan mereka sehingga jumlahnya semakin lama semakin berkurang. 

 Di sisi lain, kekayaan satwa Indonesia yang begitu beragam kurang 

dihargai oleh orang Indonesia sendiri. Kita hanya sekedar tahu bahwa 

negara kita memiliki keanekaragaman hayati yang besar, tetapi kita tidak 

mengenalnya. Banyak satwa yang sudah masuk dalam kategori punah, 

tanpa kita sendiri kenal atau bahkan sekedar tahu seperti apakah hewan-

hewan tersebut, sehingga kekayaan bangsa ini hilang begitu saja. 

Seandainya jumlah yang punah ini terus bertambah, lama kelamaan 

Indonesia bisa menjadi negara yang “miskin”, karena kita sendiri sebagai 

manusia tidak mengolah atau merawat dengan baik kekayaan Indonesia. 

Sebaliknya, seandainya kita lebih mengenal kekayaan Indonesia, kita 

dapat menjadi lebih peduli, lebih tahu, lebih peka, bahkan menjadi ingin 

terlibat langsung dalam pelestarian satwa-satwa tersebut. 

 Cara mengenal kekayaan satwa Indonesia dapat dimulai dengan 

pembelajaran sejak usia dini. Kita tahu bahwa setiap manusia mulai belajar 

dari sejak ia lahir, dan tidak berhenti sampai ia menghembuskan nafas 

yang terakhir. Karena itu, semakin awal memulai, maka akan semakin 

baik, karena akan semakin cepat mengenal dan bertindak. Tentunya hal ini 

juga dilihat dari kemampuan individu yang terlibat. Dalam hal ini, 

pengenalan satwa langka di Indonesia dapat dimulai dari anak usia sekolah 

dasar kelas 4, dimana mereka mulai belajar pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) yang memang mengajarkan tentang alam dan makhluk hidup. 

 Melihat dari sistem pendidikan yang berlaku, dimana kurikulum 

pendidikan sekolah di Indonesia tidak membahas secara rinci atau khusus 

satwa yang ada satu persatu, kita tidak dapat menuntut banyak dari lingkup 

pendidikan formal. Maka dari itu perlu dicari cara yang dapat diterapkan 

tanpa membutuhkan jam pelajaran tambahan di sekolah, salah satunya 

melalui jam bermain anak. 
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 Untuk menyatukan antara belajar dan bermain, maka didapatlah satu 

kata kunci, yaitu permainan edukatif. Melalui bermain, anak-anak dapat 

belajar, sehingga melalui kegiatan yang menyenangkan ada pesan baik 

yang dapat tersampaikan. 

 Diharapkan melalui permainan edukatif pengenalan hewan langka 

Indonesia, semakin banyak yang tahu tentang hewan-hewan ini, baik anak-

anak yang memainkannya secara langsung, maupun orangtua atau orang-

orang lain yang juga terlibat dalam kegiatan mereka. Setelah semakin tahu, 

semakin kenal, diharapkan dapat semakin peduli dengan hewan-hewan 

tersebut. Ke depannya, mereka dapat ikut melestarikan keberadaan satwa 

langka di Indonesia, baik secara tidak langsung seperti membagikan 

informasi yang mereka tahu kepada orang lain sehingga semakin banyak 

yang tahu dan kenal, ataupun secara langsung yaitu dengan terjun 

langsung ke lapangan melakukan upaya pelestarian hewan langka tersebut. 

 

1. 3. Tujuan Perancangan 

1) Menganalisa permasalahan yang ada pada kurang pedulinya 

orang-orang terhadap keberadaan satwa langka di Indonesia. 

2) Merancang produk permainan edukatif untuk mendukung 

pengenalan satwa langka Indonesia bagi anak-anak usia sekolah 

dasar. 

3) Merancang produk yang diharapkan dapat meningkatkan 

kepedulian orang-orang terhadap satwa langka Indonesia sebagai 

upaya pelestarian hewan-hewan tersebut. 

 

1. 4. Batasan Masalah Perancangan 

1) Pengenalan satwa langka Indonesia yang diaplikasikan ke dalam 

mainan edukatif. 

2) Produk mainan edukatif bagi anak usia sekolah dasar kelas 4-6. 

3) Penyebaran pengetahuan tentang satwa langka Indonesia bagi 

anak-anak dan orangtua, dengan tahap awal membahas 10 hewan. 
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1. 5. Metode Perancangan 

Perancangan diawali dengan mengangkat topik permainan edukatif 

pengenalan satwa langka Indonesia, yang kemudian ditentukan sejumlah 

satwa sebagai studi kasus, di antaranya yaitu harimau Sumatera, penyu 

belimbing, dan komodo. Penulis melakukan survei berupa group 

discussion bersama anak-anak yang sesuai dengan user target. Dari group 

discussion ini maka didapatkan poin-poin desain yang berhubungan 

dengan kegiatan bermain dan hal-hal mengenai belajar yang disukai anak-

anak. Lalu dilakukanlah analisa masalah dan kebutuhan, dengan penentuan 

tingkat urgensi masalah yang ada sehingga ada batasan masalah yang ingin 

diselesaikan. Kemudian dilanjutkan dengan proses brainstorming, 

pencarian data-data yang mendukung proses perancangan, pengembangan 

konsep, pengerjaan studi-studi yang berhubungan seperti studi warna, 

material, konstruksi, dan lain-lain. Lalu berlanjut pada pengerjaan gambar 

kerja dari produk final serta analisis akhir dan kesimpulannya. 

 

1. 6. Sistematika Penulisan 

1) BAB I: Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, cara-cara 

perancangan produk dan penulisan makalah ini. 

2) BAB II: Data dan Analisa, berisi data yang didapat dari cara-cara 

perancangan produk yang telah dijelaskan di BAB I, serta 

analisanya. 

3) BAB III: Konsep Desain, berisi lebih kriteria konsep desain 

produk dengan mengacu pada data yang terdapat di BAB II. 

4) BAB IV: Proses Perancangan, berisi sketsa ide dan berbagai studi 

yang mendukung perancangan produk. 

5) BAB V: Analisa Hasil Rancangan, berisi desain final dari produk, 

gambar kerja serta kesimpulannya. 


