BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Siklus kehidupan, manusia mengalami beberapa tahap yang dimulai sejak
manusia dilahirkan,

masa balita, masa kanak-kanak atau anak-anak, remaja,

dewasa, hingga masa tua yang merupakan tahapan terakhir dalam siklus
kehidupan manusia. Anak usia dini adalah anak yang sedang dalam proses
tumbuh kembang. Pada usia ini segala aspek perkembangan anak mengalami
kemajuan yang sangat pesat. Aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini
meliputi aspek intelektual, fisikmotorik, sosio-emosional, bahasa, moral dan
keagamaan. Semua aspek perkembangan yang ada pada diri anak ini selayaknya
menjadi perhatian para pendidik agar aspek perkembangan ini dapat berkembang
secara optimal. Tidak berkembangnya aspek perkembangan anak ini akan
berakibat di masa yang akan datang, tidak saja anak mengalami hambatan dalam
perkembangan pada masa perkembangan di usia berikutnya, tetapi anak juga akan
mengalami kesulitan dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.
Masa anak-anak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh
ketergantungan, yakni kira-kira usia dua tahun sampai saat anak matang secara
seksual, kira-kira tiga belas tahun untuk perempuan dan empat belas tahun untuk
laki-laki. Anak taman kanak-kanak merupakan anak yang sedang berada dalam
proses perkembangan, baik perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional
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maupun bahasa. Setiap anak memiliki karakteristik tersendiri dan perkembangan
setiap anak berbeda-beda baik dalam kualitas maupun tempo perkembangannya.

B. Batasan Masalah
Penulis menampilkan tentang kenangan masa lalu baik itu dari segi fisik,
sosial, maupun emosional pada masa kanak-kanak, dan dituangkan kedalam karya
seni grafis.

C. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari masa anak-anak ?
2. Mengapa penulis tertarik menggunakan masa anak-anak sebagai sumber
ide dalam penciptaan karya seni grafis ?
3. Bagaimana menampilkan masa anak-anak ke dalam karya seni grafis
sesuai dengan karakter penulis ?

D. Tujuan Penulisan
1. Mendiskripsikan masa anak-anak ke dalam karya seni grafis.
2. Menjelaskan konsep karya dengan masa anak-anak sebagai sumber ide
dalam penciptaan karya seni grafis.
3. Menampilkan masa anak-anak ke dalam karya seni grafis.
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E. Manfaat Penulisan
1. Menjadi landasan konsep karya sebagai suatu proses kreatif dalam karya
seni grafis yang penulis ciptakan.
2. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang visualisasi
karya seni grafis penulis.
3. Dapat memberikan sumbangan data kepustakaan khususnya dalam bidang
seni grafis.

