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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 
Pendidikan sejak dini pastilah amat penting, karena pada usia awal 
pertumbuhan akan lebih mudah menyerap semua pengetahuan yang 
diberikan. Dan dalam agama Kristen, pendidikan iman  terjadi dalam 
kehidupan penting dimulai dari usia anak-anak dengan agar anak tersebut 
dapat menerima kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh orangtuanya, 
misalnya belajar bertindak baik, bertumbuh secara wajar dalam iman Kristen.  

Dan juga menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 
1990  pendidikan prasekolah mempunyai tujuan untuk meletakan dasar 
perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta anak didik 
didalam menyesuaikan dirinya dengan ligkungan. Dalam buku Psikologi 
Perkembangan Anak karya Rena Akbar.H menjelaskan bahwa pada usia 
kanak-kanak merupakan usia yang temperamental bagi anak. Rasa takut, 
marah, iri seringkali timbul pada usia tersebut. Untuk itu penting adanya 
penanaman nilai-nilai yang baik pada usia tersebut. Kepercayaan dan nilai-
nilai  yang ditanamkan ke anak-anak akan lebih mudah dengan menggunakan 
cerita atau dongeng. Kisah-kisah yang ada dalam Alkitab merupakan salah 
satu cara untuk menanamkan nilai-nilai positif bagi anak. 
 

Anak-anak yang cinta Kitab suci atau Alkitab pastinya merupakan harapan 
setiap orang tua atau siapa saja yang peduli pada pendidikan dan 
pengembangan iman anak kristiani. Dan di dalam buku Personality 
development: From Infancy to Adulthood, Profesor Charles Wenar dari Ohio 
State University menjelaskan bahwa dalam ketrampilan membaca, sebaiknya 
yang ditekankan adalah permainan drama. Jadi penting adanya orangtua atau 
pendamping untuk menarik minat anak untuk membaca dan juga untuk 
mengetahui benar salahnya nilai yang diambil oleh si anak.  

 
Anak-anak dalam usia pra sekolah belajar melalui visual yang dianggapnya 
menarik. Dan buku Pop-Up merupakan salah satu media yang cocok 
diberikan kepada anak-anak. Anak-anak banyak belajar dari buku yang 
bergerak, Pop-Up, dapat digeser dan  juga tiga dimensi. Oleh karena itu, perlu 
adanya suatu buku Pop -up mengenai kisah-kisah alkitab untuk dikenal sejak 
usia kanak-kanak dengan didampingi orang tua. 
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1.2 Lingkup Tugas 
 

Dalam kaitannya dengan bidang studi Desain  Komunikasi Visual, maka 
lingkup proyek tugas akhir kali ini adalah mendesain sebuah buku Pop-Up 
mengenai kisah-kisah yang terkenal di dalam alkitab. Banyak kisah kisah dan 
tokoh-tokoh yang menarik dan menjadi pembelajaran yang baik buat anak-
anak dalam alkitab. Maka dari itu proyek ini bertujuan untuk media 
pembelajaran yang menarik khususnya bagi anak-anak. 

 


