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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.! Terminologi Judul 
Judul dari makalah ini adalah “Perancangan Coffee Table Dengan 

Penerapan Mainan Edukasi Montessori Untuk Anak Usia 3 – 6 tahun”, 

dengan keterangan sebagai berikut :  

Perancangan  : n proses, perbuatan merancang 

Coffee Table : meja kecil yang diletakan di ruang tamu atau ruang 

keluarga. 

Penerapan : n proses, cara, perbuatan menerapkan 

Mainan   : n alat untuk bermain 

Edukasi  : n pendidikan 

Montessori  : suatu pendidikan untuk anak-anak. 

Untuk     : p tujuan atau maksud, bagi 

Anak  : n generasi kedua atau turunan pertama, manusia 

yang lebih kecil. 

Usia : Umur 

3 – 6  : Bilangan yang dilambangkan dengan angka. 

Tahun : Masa yang lamanya dua belas bulan. 

 

1.2.! Latar Belakang Perancangan  
Kondisi pendidikan di Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga 

tahun 2020 terus meningkat. Mulai dari jasa penyedia pendidikan, sistem 

pendidikan hingga jumlah peserta didik terus meningkat setiap tahunnya. 

Jenis dari jasa penyedia pendidikan sudah lebih berkembang, dari hanya 

pendidikan dengan jenjang umum hingga sekarang ini terdapat pendidikan 

khusus, pendidikan ini merupakan merupakan pendidikan bagi peserta didik 

yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 

kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa. Hal ini membuat perbedaan dalam 
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pendidikan semakin kecil bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. 

Berdasarkan data statistik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Indonesia pada tahun 2015/2016 sangat disayangkan bahwa jumlah sekolah 

untuk anak berkebutuhan khusus sangat sedikit bahkan tersebar tidak merata 

di Indonesia. Selain itu pandangan orang tua Indonesia terhadap anak yang 

berkebutuhan khusus juga lebih banyak sisi negatifnya. Banyak orang tua 

yang merasa bersalah terhadap anaknya, ada yang merasa kecewa, malu, dan 

bahkan tidak terima dengan kondisi yang dialami sang anak. Hal ini membuat 

banyak orang tua tidak mengerti dengan benar apa yang dibutuhkan oleh 

anaknya.  

Namun di jaman yang sudah semakin modern ini, sekolah luar biasa 

di Indonesia semakin bervariasi dalam penggunaan kurikulum. Di Indonesia 

sudah semakin banyak bermunculan sekolah-sekolah dengan metode 

pendidikan Montessori. Metode pendidikan ini cukup berbeda dari sekolah 

luar biasa lainnya, metode pendidikan ini dapat digunakan oleh anak 

berkebutuhan khusus dan juga oleh anak normal lainnya. Bahkan metode ini 

juga dapat diterapkan oleh orang tua kepada anaknya di rumah. Sehingga 

metode ini sangat efisien digunakan oleh sekolah khusus bahkan oleh orang 

tua di rumah. 

Sekarang ini banyak orang tua yang lebih memilih agar anak mereka 

beraktivitas di dalam ruangan, hal tersebut dipicu karena kesibukan mereka, 

faktor keamanan, dan berbagai faktor lainnya. Bagi anak usia pra-sekolah, 

waktu sekolah yang umumnya hanya 2-3 jam sehari membuat sisa waktu 

mereka dihabiskan di dalam rumah. Hal ini membuat orang tua sebisa 

mungkin melengkapi rumah mereka dengan berbagai mainan untuk 

mengedukasi anak mereka, agar waktu bermain dan belajar di rumah dapat 

bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. 

Oleh karena itu penulis merancang sebuah coffee table dengan 

penerapan mainan edukasi Montessori untuk anak usia 3 – 6 tahun. Coffee 
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table dipilih oleh penulis dikarenakan penempatannya yang berada di ruang 

keluarga dan memiliki dimensi ukuran yang mendekati ukuran tinggi dari 

playtable  untuk anak. Sedangkan ruang keluarga dipilih dikarenakan 

aktivitas anggota keluarga lebih banyak dilakukan di ruang tersebut. Produk 

ini menyasar pada target market dengan pendapatan menengah. Perancangan 

ini dimaksudkan agar coffee table memiliki dua fungsi sehingga lebih efisien.  

 

1.3.   Tujuan Perancangan 

Berikut merupakan tujuan dari perancangan ini : 

1)! Membuat coffee table  yang memiliki fungsi lain yaitu sebagai tempat 

penyimpanan mainan edukasi anak sehingga area ruang keluarga 

menjadi lebih efisien. 

 

1.4.! Batasan Masalah Perancangan  

Berikut merupakan batasan masalah dari perancangan ini : 

1)! Target pengguna dari produk ini adalah keluarga yang memiliki anak 

dengan usia 3 – 6 tahun dengan penghasilan menengah. 

2)! Pembuatan prototype pada mainan anak saja. 

3)! Produk ini ditempatkan di area ruang keluarga. 
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1.5.! Metode Perancangan 

Berikut merupakan metode perancangan yang penulis gunakan. 
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  Berikut merupakan proses desain yang penulis lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.! Sistematika Penulisan 

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

produk dan penulisan makalah ini. � 
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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 kriteria desain, moodboard lifestyle, dan 

moodboard tema yang digunakan pada produk. 

4)! BAB IV: Proses Perancangan, berisi sketsa produk awal hingga studi 

material. 

5)! BAB V: Analisis Hasil Rancangan, berisi final desain, spesifikasi 

produk, gambar teknik, dan kesimpulan dari hasil perancangan produk. 
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