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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Perancangan 

Menurut Hasballah, usia dini merupakan tahap keemasan keseluruhan 

pendidikan setiap orang. Masa ini merupakan masa terbaik untuk mengoptimalkan 

fungsi otak anak. Oleh karena itu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan 

upaya pemberian rangsangan dengan maksud meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani anak agar siap  memasuki pendidikan dasar dan 

kehidupan berikutnya. PAUD mengembangkan potensi anak dalam hal kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik secara maksimal sesuai dengan perkembangannya,  

salah satunya yaitu bermain sambal belajar yang sesuai dengan kurikulum 2013 

DIKTI yang berbasis saintifik.  

Melihat hal tersebut, sudah seharusnya PAUD yang bersangkutan harus 

memiliki fasilitas yang memadai, menyesuaikan dengan kebutuhan anak usia dini 

demi kelancaran mereka dalam mengembangkan diri. Namun berdasarkan data dari 

Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi), banyak sekali fasilitas PAUD 

yang tidak memadai, terutama yang terletak di daerah terpencil. Studi kasus yang 

diangkat merupakan bagian dari program pembangunan Sekolah Lentera Harapan 

(SLH) Rote yang sedang berjalan dari fakultas School of Design Universitas Pelita 

Harapan  yang mencakup jurusan arsitektur, interior, desain produk, serta desain 

komunikasi visual (DKV). Penulis terlibat dalam perancangan furnitur untuk 

pendidikan anak usia dini (PAUD) SLH Rote untuk mempebaiki fasilitas yang telah 

ada, untuk membantu meningkatkan fasilitas dan kualitas sarana belajar-mengajar 

di SLH Rote. Setelah dilakukan observasi oleh mahasiswa interior di SLH Rote, 

ruang kelas murid PAUD sekarang ini yaitu berukuran 5x5m, berisi 18 orang murid 

dan 1 orang guru. Furnitur yang digunakan belum mendukung kegiatan anak yang 

sesuai dengan kurikulum 2013 DIKTI, dimana kegiatan pembelajaran berpusat 

pada anak (student centered active learning). Penulis juga melakukan observasi di 

SLH Curug untuk mengamati kegiatan anak selama pembelajaran berlangsung, 
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serta kegiatan dan perilaku anak serta interaksi dengan guru selama kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

Penulis melihat perlu adanya perancangan kembali furniture untuk pendidikan 

anak usia dini di SLH Rote, dimana nantinya disesuaikan dengan ruangan yang 

akan dibangun, yaitu berukuran (8x8)m yang dapat mencakup sampai dengan 30 

orang murid dan satu orang guru sehingga proses pendidikan anak usia dini bisa 

lebih berkualitas dan lebih baik kedepannya. Penulis juga memperhatikan susahnya 

akses transportasi menuju ke Pulau Rote. Hal ini menjadi pertimbangan dalam 

perancangan furnitur, dimana nantinya furnitur yang dirancang memiliki fitur 

hemat tempat agar biaya pengiriman dari Jakarta ke Rote masih terjangkau. 

Material sisa pembuatan produk akan dimanfaatkan untuk membuat suatu produk 

yang juga mendukung kegiatan pembelaajran di kelas. Tidak lupa penulis 

mendesain furnitur sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh anak usia dini 

saat sedang melakukan kegiatan belajar mengajar, yang juga didasarkan pada 

kurikulum 2013 yang berbasis active learning. 

 

1.2 Terminologi Judul 

Judul dari Tugas Akhir ini adalah “Perancangan Furnitur Pendidikan Anak Usia 

Dini  Berbasiskan Active Learning untuk Sekolah Lentera Harapan Rote” dengan 

keterangan sebagai berikut1: 

Perancangan : n Proses, cara, perbuatan merancang. 

Furnitur : n Mebel. 

Pendidikan : n Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; 

proses, cara, perbuatan mendidik. 

Anak : n Manusia yang masih kecil. 

Usia : n Umur. 

Dini : a Sebelum waktunya. 

 
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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Berbasiskan : v Menjadikan sesuatu sebagai basis. 

Active Learning 

- Pembelajaran 

 

- Aktif 

 

: n 

 

: a 

 

Proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau 

makhluk hidup belajar. 

Giat (bekerja, berusaha). 

Untuk : p Kata depan untuk menyatakan bagi ...; bagian. 

Sekolah : n Bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar 

serta tempat menerima dan memberi pelajaran 

(menurut tingkatannya, ada). 

Lentera   

Harapan   

Rote :n Di daerah Rote 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Perancangan produk bertujuan untuk: 

1. Merancang furnitur untuk PAUD di Sekolah Lentera Harapan (SLH) Rote yang 

mendukung pelaksanaan kegiatan anak selama pembelajaran di kelas. 

2. Meningkatkan kesadaran guru/pengajar  mengenai pentingnya pendidikan 

anak usia dini. 

3. Memberikan fasilitas yang memadai untuk PAUD yang bersangkutan, yang 

sesuai dengan ergonomi anak usia dini. 

4. Merancang furnitur yang hemat tempat dalam pengiriman dan penyimpanan. 

 

1.4 Batasan Masalah Perancangan 

Batasan masalah dari perancangan produk adalah: 

1. Perancangan produk dilakukan dengan studi kasus di Sekolah Lentera Harapan 

(SLH) Rote. 

2. Target produk adalah anak usia dini dalam jenjang pendidikan tahap awal (3-6 

tahun). 

3. Produk yang dibuat mengikuti standar ergonomis anak usia dini serta 

memperhatikan segi keamanan dan kenyamanan pengguna. 
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4. Produk dirancang di dalam ruangan berukuran (8x8)m yang memuat sampai 

dengan 30 orang siswa dan satu orang guru. 

5. Produk yang dirancang ditujukan untuk mengatasi masalah yang timbul selama 

aktivitas belajar mengajar di ruangan kelas SLH Rote. 

 

1.5 Metode Perancangan 

 

Gambar 1. 1 Bagan Metode Perancangan 
Sumber: Data Pribadi, 2019 

 

Pengumpulan data primer dan data sekunder merupakan tahap awal dari 

perancangan. Pendekatan langsung dilakukan untuk mengumpulkan data primer, 

dimana penulis melakukan observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh 

melalui internet maupun buku. Setelah data primer dan data sekunder didapat, 

penulis kemudian melakukan analisa untuk menentukan solusi dari permasalahan 

dalam perancangan. 
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Berikut merupakan pengumpulan data primer: 

1. Observasi fasilitas PAUD di SLH Curug 

2. Observasi kegiatan belajar mengajar PAUD di SLH Curug 

3. Wawancara dengan dosen interior 

4. Wawancara dengan guru PAUD di SLH Curug 

5. Wawancara dengan guru PAUD di SLH Rote 

6. Wawancara dengan mahasiswi desain interior Universitas Pelita Harapan 

7. Wawancara dengan mahasiswi teacher college Universitas Pelita Harapan 

8. Studi etnografi kegiatan belajar mengajar PAUD di SLH Curug tingkat K1, 

K2, dan K3 

Berikut merupakan pengumpulan sekunder: 

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

2. Metode Pembelajaran Active Learning 

3. Anak usia dini 

4. Mebel belajar anak usia dini 

5. Budaya Rote 

6. Furnitur knockdown 

7. Material 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan karya tulis ini berdasarkan sistematika penulisan makalah tugas 

akhir serta menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. BAB 1 PENDAHULUAN: bab ini berisi tentang latar belakang perancangan, 

tujuan perancangan, batasan masalah perancangan, dan metode perancangan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI: bab ini berisikan data primer dan sekunder, 

analisa permasalahan, alternative pemecahan masalah, dan QFD. 

3. BAB III KONSEP DESAIN: bab ini berisikan tentang kriteria desain serta 

struktur produk yang akan dirancang. 
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4. BAB IV PROSES PERANCANGAN: bab ini berisikan tentang sketsa desain, 

alternative ide, dan studi selama proses perancangan produk 

5. BAB V ANALISA HASIL RANCANGAN: bab ini berisikan tentang desain 

final serra kesimpulan penulis dan saran untuk desain yang lebih baik 

kedepannya 

  


