
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah individu kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. 

Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, mereka 

selalu, aktif, dinamis, antusias, dan ingin tau terhadap apa yang dilihat, didengar, dan 

dirasakan. Sejak dini anak harus sudah dikenalkan pada kemampuan mengenali, mengolah, 

dan mengontrol emosi dan sosial yang muncul dihadapannya. 

Perkembangan sosial emosional anak berkaitan dengan kemampuan untuk 

memahami perasaan orang lain, mengendalikan perasaan dan perilaku, bergaul dengan 

teman sebaya, juga berinteraksi dengan orang dewasa. Kemampuan sosial emosional 

anak yang berengaruh pada kesuksesan akademis dan kelancaran fungsi berbagai area 

kehidupan. (U.S Department of Mental Health & Human Services) 

Perkembangan sosial emosional yang terjadi pada usia 6-9 tahun, Contohnya, keadaan 

emosi anak dikendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan dan anak sulit 

mengungkapkan emosi secara verbal dan emosi mudah dikenali melalui tingkah laku yang 

ditunjukkan (Hurlock; 1993) Atau pada lingkungan sekitar, contohnya disebuah sekolah anak 

usia dini mau bergantian atau bisa dibilang antri dengan teman sebayanya dan anak-anak mau 

untuk menghargai perbedaan diri dengan temennya dan tentunya anak-anak mampu 

menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar. 

Sejak dini anak harus sudah dikenalkan pada kemampuan pola pikir yang baik dimana 

kualitas-kualitas dasar yang dimilikinya, seperti kecerdasan ialah hal yang dapat diubah 

dengan cara atau upaya tertentu. Dimana menunjukan anak dengan growth mindset. Dimana 

orang percaya bahwa setiap orang dapat berhasil dan menjadi apa yang mereka inginkan. 
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Tidak ada pembagian-pembagian kategori “pinta” vs “ bodoh”, “berbakat” atau “tidak 

berbakat” tetapi mereka percaya dengan usaha dan kerja keras kemampuan mereka dapat 

ditingkatkan ke tingkat yang lebih baik. 

Menurut Carol Dweck seorang professor psikologi dari Stanford University menyatakan 

bahwa pola pikir anak, terbagi menjadi 2 jenis yaitu: 

1. Growth mindset (pola pikir berkembang): Anak mengerti bahwa ia dapat meningkatkan 

kemampuannya dengan usaha dan ketekunan. Anak dapat menerima kegagalan, kritik dan 

saran sebagai pelajaran. Secara keseluruhan anak yakin dengan metode baru, usaha dan 

kerja keras kemampuannya dapat ditingkatkan. Disini anak lebih mau terbuka terhadap 

tantangan baru dan menerapkan kata “belum bisa” dibanding “tidak bisa” pada sesuatu 

yang sulit.  

2. Fixed mindset (pola pikir tetap): Anak percaya bahwa kemampuan yang ia punya saat ini 

bersifat tetap dan sulit/tidak dapat diubah. Anak mungkin menolak untuk terus belajar dan 

meningkatkan kemampuannya. Selain itu anak dengan fixed mindset juga lebih bersikap 

pasrah dengan keadaan yang ada hingga nantinya, ia hanya akan merasa malu jika tidak 

mengerti sesuatu dan merasa hal itu adalah bawaan dari lahir. (Dweck,2006:20) 

Board game adalah suatu jenis permainan yang salah satu komponennya adalah 

lembaran persegi seperti papan yang bahannya bisa bermacam-macam, tapi umumnya dari 

karton tebal. Monopoli, Catur, Ludo, Halma, Ular Tangga adalah beberapa contoh board 

game yang sudah lama dikenal. Manfaat Board game : 

1. Melatih Fokus untuk mencapai tujuan permainan. 

2. Mengendalikan Emosi 

3. Menumbuhkan jiwa berkompetesi 

4. Media belajar yang menyenangkan 
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Board game salah satu media yang dapat membantu perkembangan sosial emosial anak. 

Board games dapat  memudahkan interaksi orang tua dengan anak karena metode bermain ini 

secara tidak langsung melatih perkembangan sosial emosional anak. Yang dimana orang tua 

tidak akan bingung untuk membantu anak menjadi lebih cerdas secara emosi sosial. 

Bersama dengan Kata Kecil Kana yang merupakan platform edukasi literasi dan aspek 

social emosional anak yang berdiri pada tahun 2020. Dimana merupakan platform untuk 

menjadi rekan orang tua dan media edukasi masyarakat luas dalam memfasilitasi tumbuh 

kembang anak. Literasi anak  adalah segala hal yang memperkenalkan anak terhadap cara 

bertahan hidup, karena literasi itu sendiri sebenarnya luar dan lebih dari kemampuan baca dan 

tulis. Dengan adanya ini, katakecilkana ingin mengangkat literasi anak-anak. Dimana setiap 

anak memiliki pengalaman literasi yang dialami berbeda-beda dengan lingkungan dan budaya 

yang berbeda. Sebagai Platform edukasi anak Katakecilkana menawarkan edukasi kepada 

anak lewat orang tua.  

Atas dasar konsep tersebut, Dengan kerjasama bersama Kata Kecil Kana  Board game ini 

dapat direalisasikan sebagai media perkembangan sosial emosional anak dengan tema 

“Growth Mindset”. Dengan demikian, projek Tugas Akhir berjudul “Perancangan Board 

Game sebagai Media Perkembangan Sosial Emosional Anak” ini akan menjadi salah satu 

media games anak. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Merancang Board Game dan Elemen Desain Board Game yang  membantu 

tubuh kembang sosisal emosional anak 6-9 tahun? 
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2. Bagaimana membuat media pendukung Board Game sebagai perkembangan sosial 

emosional anak 5-9 tahun? 

 

C. Tujuan Perancangan 

1. Merancang Board Game dan Elemen Desain Board Game yang membantu tumbuh 

kembang sosial emosional anak 6-9 tahun. 

2. Membuat media pendukung Board Game sebagai perkembangan sosial emosional anak 

6-9 tahun. 
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