
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Terminologi Judul 

 Judul dari perncangan ini adalah ‘Perancangan Alat Permainan Edukasi 

untuk Anak-anak yang Terinspirasi dari Cerita Wayang Potehi’. Setiap kata 

memiliki ati yang berbeda-beda, dan diartikan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tahun 1990 sebagai berikut: 

• Perancangan : Proses, cara, perbuatan merancang  

• Alat               : Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu;  

                         perkakas; perabot(an) 

• Permainan : Sesuatu yang digunakan untuk bermain; barang atau     

                         sessuatu untuk dipermainkan; mainan 

• Edukasi : (perihal) Pendidikan 

• Anak-anak : Keturunan yang kedua, manusia yang masi kecil,  

• Terinspiraasi : Ilham 

• Cerita  : Tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya  

                         suatu hal 

• Wayang : Boneka tiruan orang yang tebuat dari pahatan kulit  

                         atau kayu, dsb yang dapat dimanfaatkan untuk 

                         memerankan tokoh di pertunjukan drama tradisional,     

                         biasanya dimainkan oleh seseorang yang disebut    

                         dalang 



• Potehi  : Wayang golek Cina 

 

1.2  Latar Belakang Perancangan 

 Pada jaman sekarang ini, teknologi sangat berkembang pesat terutama di negara 

berkembang seperti Indonesia. Kemajuan teknologi yang sangat cepat 

mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan sehingga, dengan 

majunya teknologi yang pesat, dampak negatif lebih banyak diterima oleh anak-anak 

dibandingkan dengan dampak postif. Dampak negatif yang paling tinggi menurut 

Kast dan Rosenweig seorang ahli teknologi, yang  mempengaruhi anak-anak adalah 

anak-anak menjadi malas belajar dan menjadi pribadi yang individualis. 

Berkembangnya teknologi mengakibatkan kurangnya penanaman moral untuk anak-

anak sejak dini.   

Wayang potehi yang berumur ribuan tahun yang sudah menjadi salah satu 

kesenian trasisional Indonesia terancam punah. Wayang potehi pernah mengalami 

masa suram dimana pada jaman reformasi dimana wayang potehi dilarang 

dipentaskan seiring dengan kondisi politik nasional saat itu.  Namun pada saat ini, 

wayang potehi kembali dipentaskan lagi meski jarang ditemui. Selain mengalami 

masa reformasi yang merupakan salah satu faktor penyebab hampir punahnya 

wayang potehi, susahnya mencari pengganti yang setara dengan dalang-dalang senior 

Potehi menyebabkan Potehi mengalami krisis regenerasi.  

Penulis ingin menanamkan pendidikan moral untuk anak-anak dengan cara 

mengedukasi anak-anak agar lebih mengetahui moralitas. Salah satunya adalah 

dengan merancang sebuah permainan edukasi agar anak-anak lebih  senang dalam 



proses pembelajaran tersebut. Selain itu, untuk mempertahankan budaya indonesia 

Wayang Potehi , penulis ingin mempopulerkan wayang potehi ke dalam masyarakat 

melalui sarana edukasi untuk anak-anak karena, anak-anak merupakan generasi 

penerus yang akan melestarikan wayang potehi. yang merupakan salah satu budaya 

yang hampir punah di Indonesia baik itu melalui warna dan bentuk, intisari cerita dan 

makna moril yang terdapat pada wayang potehi maupun karakter-karakter wayang 

yang dirancang secara menarik sehingga dapat ditanamkan kepada anak-anak. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari perancangan produk ini adalah untuk mengedukasi moral anak-anak 

agar lebih mendidik dan menjadikan pribadi anak yang dapat bersosialisasi dan 

mengurangi pribadi yang bersifat individualis. Selain itu, permainan edukasi juga 

dapat meningkatkan rasa empati terhadap lingkungan sekitar agar anak-anak menjadi 

lebih peduli.  Selain itu, permainan yang terinspirasi dari carita wayang potehi juga 

dapat mempopulerkan wayang potehi melalui sarana edukasi untuk anak-anak yang 

dapat digunakan sebagai pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Selain 

itu, sebagai penerus generasi bangsa sehingga, wayang potehi dapat dikenal oleh 

masyarakat dan terlepas dari ambang kepunahan. Selain itu, tujuan merancang sarana 

edukasi wayang potehi adalah untuk menanamkan moril cerita yang terdapat pada 

wayang potehi ke dalam karakter anak-anak agar anak-anak tidak hanya sekedar 

menonton tetapi, dapat mengetahui makna dibalik cerita wayang potehi.  

 

 



1.4 Batasan masalah perancang 

Batasan masalah perancang dalam merancang sarana edukasi wayang potehi 

untuk anak-anak antara lain: 

• Mempopulerkan wayang potehi melalui perancangan alat permainan 

edukasi anak-anak yang berusia 7-11 tahun  

• Menjadikan anak yang tidak memiliki pribadi yang individualis dan 

menambah rasa sosialitas dan empati pada diri anak 

• Sarana edukasi berupa sebuah produk permainan yang mengambil tema 

cerita moril wayang potehi 

• Mengambil satu cerita dari berbagai macam cerita dari wayang potehi 

yang sesuai dengan anak-anak  

 

1.5 Metode Perancangan 

 Metode yang digunakan dalam perancangan ini adalah metode observasi. Metode 

observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati pola tingkah laku dan 

sosial masyarakat. Metode lainnya adalah mencari data sekunder di Internet serta 

buku-buku mengenai alur pemakaian, cara penggunaan, system ergonomi yang 

sesuai dan mindmapping. Produk ini juga menggunakan metode pengujian yakni 

melalui mock up. 

 

 

 

 



1.6 Sistematika Penulisan 

§ Bab 1 

Terminologi judul, latar belakang, konsep awal, tujuan perancangan, batasan 

konsep, sistematika penulisan, dan metode pengumpulan data. 

§ Bab 2 

Data primer dan data sekunder, analisa permasalahan, batasan masalah, Quality 

Function Deployment I. 

§ Bab 3 

Konsep desain, kriteria desain, basic structure, quantified structure, tema dan 

studi lifestyle 

§ Bab 4 

Proses perancangan, sketsa ide, alternatif desain, sketsa detail, studi ergonomi, 

studi bahan, studi warna, studi konstruksi, studi biaya. 

§ Bab 5 

Analisa hasil rancangan, final desain, spesifikasi, gambar teknik, masalah yang 

belum terpecahkan, kesimpulan, kritik, dan saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


