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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Terminologi Judul 

Judul dari makalah ini adalah “Perancangan Sepeda Keseimbangan 

Untuk Melatih Unsur Motorik Kasar Anak Umur 2-3 Tahun” dengan 

keterangan sebagai berikut1 : 

Perancangan : n Proses, cara, perbuatan merancang. 

Sepeda : n Kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai 

setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh 

yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. 

Keseimbangan : n Keadaan seimbang. 

Untuk : n Kata depan untuk menyatakan bagi. 

Melatih : v Mengajar seseorang dan sebagainya agar 

terbiasa (mampu) melakukan sesuatu; 

membiasakan diri (belajar). 

Unsur : n Bagian terkecil dari suatu benda; bagian 

benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi 

dengan proses kimia; bahan asal; zat asal; 

elemen 

Motorik : a Bersangkutan dengan penggerak 

Kasar : a Agak besar; tidak halus 

Anak : n Keturunan yang kedua 

Umur : n Lama waktu hidup atau ada 

2-3 (angka)   

Tahun : n Bilangan yang menyatakan tarikh 

 

 
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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1.2 Latar Belakang Perancangan 

Pada masa usia dini, anak berada pada masa keemasannya atau sering 

disebut dengan the golden years. Pada masa tersebut, seorang manusia akan 

mengalami perkembangan yang sangat cepat selama sepanjang sejarah 

kehidupannya. Usia dini merupakan usia yang ideal untuk memberikan 

stimulisasi dengan tujuan membantu perkembangan, kemampuan dan 

memaksimalkan aspek-aspek perkembangan anak. Pada masa ini, anak akan 

sangat peka untuk menyerap berbagai rangsangan yang diterimanya. Masa ini 

adalah masa peletak dasar untuk mengembangkan kemampuan motorik, 

kognitif, Bahasa, sosio emosional, dan moral.   

Menurut penelitian Dr. Benyamin S. Bloom, Pertumbuhan sel jaringan otak 

dapat berkembang mencapai 50% pada usia anak kurang dari 4 tahun. 

Sebaliknya, jika anak tidak pernah diberi stimulasi maka jaringan otak akan 

mengecil sehingga fungsi otak menurun.  

Dr. Marlisye Marpaung mengatakan bahwa kasus keterlambatan 

perkembangan anak termasuk kasus yang vital. Sekitar 20% anak Indonesia 

mengalami keterlambatan perkembangan dari berbagai aspek. Keterlambatan 

paling banyak yaitu pada perkembangan motorik, kognitif, sosial dan Bahasa. 

Menurut Dr Marlisye, Keterlambatan motorik merupakan salah satu kasus 

yang sering terjadi di masa-masa keemasan. Hal ini dikarenakan banyak orang 

tua tidak memahami pentingnya stimulasi untuk meningkatkan kemampuan 

motorik anak, sehingga banyak anak kurang mendapatkan latihan yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasarnya. 

Perkembangan motorik merupakan salah satu keterampilan yang sangat 

penting dalam perkembangan seorang anak. Menurut buku Human Motor 

Development, perkembangan motorik dan kognitif akan saling berhubungan. 

Mereka dapat saling menghambat atau memfasilitasi satu sama lain. Motorik 

kasar terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah keseimbangan, 

koordinasi, kekuatan otot, daya tahan otot, dan kelincahan. Keberhasilan 

menjalankan unsur-unsur tersebut pada masa-masa keemasan anak akan 

menentukan keberhasilan pada masa perkembangan berikutnya.  
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Umur 2 tahun merupakan masa dimana anak menjadi sangat aktif karena 

anak mulai menguasai penggunaan kemampuan dasar gerak seperti berjalan, 

berlari, dan melompat. Maka dari itu masa ini merupakan masa paling ideal 

untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar agar anak tidak mengalami 

kesulitan dalam perkembangan dikemudian hari, serta melatih kemampuan 

tersebut dapat memberikan rasa otonomi untuk anak. Cara yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak yaitu dengan 

mengembangkan ke-empat unsur motorik kasar.  

Menurut pendapat penulis, seluruh unsur motorik kasar dapat diperoleh oleh 

anak saat mereka menggunakan mainan sepeda keseimbangan (Balance Bike). 

Sepeda keseimbangan merupakan sebuah sepeda roda dua yang tidak memiliki 

pedal. Sepeda ini dapat digunakan anak mulai umur 18 bulan - 5 tahun. Untuk 

dapat menggerakan sepeda tersebut dibutuhkan kinerja gerak kaki, 

keseimbangan, koordinasi tubuh dan kekuatan otot dari anak.  Maka dari itu, 

sepeda keseimbangan merupakan salah satu sarana yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. 

Dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak, bukan hanya sarana 

saja yang diperlukan, tetapi aspek terpentingnya yaitu memberikan mereka 

latihan dan rangsangan, karena sangat jarang seorang anak bisa langsung 

mengembangkan kemampuan motoriknya tanpa adanya latihan atau dorongan. 

Peran pendamping juga merupakan peran yang vital untuk menstimulasi 

perkembangan anak. Maka dari itu latihan serta pengalaman rangsangan dari 

kegiatan yang dilakukan anak dengan bimbingan pendamping, merupakan hal 

yang terpenting agar anak dapat meningkatkan kemampuan motorik kasarnya. 

Dalam hasil observasi yang dilakukan penulis, penulis menemukan bahwa 

ada kesulitan dalam kemampuan anak umur 2-3 tahun saat mereka mencoba 

menggunakan sepeda keseimbangan. Oleh sebab itu, Perancangan ini 

diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik kasar dan 

kognitif anak umur 2-3 tahun melalui latihan dan stimulasi dengan penggunaan 

sarana sepeda keseimbangan. 
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1.3 Tujuan 

Bedasarkan dengan latar belakang diatas, tujuan perancangan yang penulis 

lakukan adalah: 

1. Anak mendapat rangsangan untuk mengenal dan mengendarai sepeda 

keseimbangan dengan benar 

2. Merancang metode yang menerapkan sepeda keseimbangan sebagai 

stimulus untuk membantu meningkatkan kemampuan motorik kasar anak 

3. Dapat membangun interaksi pendamping dengan anak  

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan dari permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini yaitu 

melatih kemampuan motorik kasar dan kognitif pada anak umur 2-3 tahun 

 

1.5 Metode Perancangan 

Metode perancangan yang akan digunakan adalah menggunakan metode 

iterasi. Iterasi adalah metode yang dilakukan dengan proses pengulangan 

terhadap beberapa instruksi guna mencapai Analisa yang sempurna. Proses 

awal yang dilakukan yaitu dengan melakukan observasi langsung ke pengguna 

dan pendamping guna mencari permasalahan yang dialami saat mengendarai 

sepeda keseimbangan, kemudian hasil observasi tersebut akan di analisis 

dengan dukungan studi literatur. Proses selanjutnya yaitu dengan menguji 

prototype dari hasil analisa guna menemukan stimulus dan bimbingan yang 

tepat untuk meningkatkan kemampuan motorik anak tersebut. proses metode 

iterasi akan dilakukan sebanyak 3 kali. Proses tersebut yaitu:  

1. Iterasi pertama: Observasi untuk mengetahui permasalahan. 

2. Iterasi kedua: Menguji dari hasil Analisa melalui prototype 

3. Iterasi ketiga: Melakukan Analisa dari hasil uji prototype   

Adapun sistematis metode iterasi pengulangan sebagai berikut. Lihat gambar 

1.1 
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Gambar 1.1 Bagan Metode Penelitian 

Sumber: Data Pribadi, 2019 

 

Proses awal dari perancangan ini adalah berangkat dari sebuah 

permasalahan yang ada pada perkembangan motorik kasar anak usia dini, yang 

didukung dengan fakta-fakta melalui metode pengumpulan data primer dan 

sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah melalui 

observasi dan wawancara yang secara terperinci akan dituliskan di bawah ini : 

1. Wawancara dengan dokter klinik tumbuh kembang anak 

2. Observasi dengan anak umur 2 tahun 

3. Observasi dan wawancara pada acara perlombaan London Taxi Balance 

Bike Competition 

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka 

beberapa buku, jurnal dan website. berisikan beberapa hal sebagai berikut: 

 

1. Perkembangan Motorik 

2. Perkekmbangan Motorik & Kognitif 

3. Unsur Motorik Kasar 

4. Teori Peningkatan motorik kasar 

5. Karakteristik perkembangananak usia 2-3 tahun 

6. Pengertian sepeda Keseimbangan 

7. Geometri sepeda keseimbangan 

8. Karakteristik mainan anak untuk umur 2-3 tahun 
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1.6 Sistematika Penulisan 

1. BAB I: PENDAHULUAN, berisi latar belakang, tujuan perancangan, 

batasan masalah, metode perancangan, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II: DATA & ANALISA, berisi: data primer, data sekunder, berisi hasil 

wawancara, hasil observasi, studi literatur, Analisa permasalahan, dan 

alternatif pemecahan masalah, dan quality function deployment 

3. BAB III: KONSEP DESAIN, berisi: kriteria desain, struktur produk, 

lifestyle, dan tema. 

4. BAB IV: PROSES PERANCANGAN, berisi sketsa ide, alternatif desain, 

studi 

ergonomi, studi model, studi material, studi warna, studi proses produksi, 

studi produk dan lingkungan, studi biaya. 

5. BAB V: ANALISA HASIL PERANCANGAN, berisi desain final, 

spesifikasi, gambar teknik, masalah yang belum terpecahkan, dan 

kesimpulan. 

  


