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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan harus sudah dimulai sejak usia dini supaya tidak terlambat 

dalam mengenal dunia pendidikan. Sehingga penting bagi anak untuk 

mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). (Martini, 2006). Peran 

orang tuapun juga sangat penting dalam hal mendidik anak, terlebih lagi pada 

era yang sudah serba digital seperti ini orang tua justru dimudahkan dengan 

adanya media-media pembelajaran khusus bagi anak-anak usia dini yang 

dikemas dalam bentuk software atau aplikasi. 

Menurut IDC (International Data Corporation, 2012) Android 

menguasai pasar dengan jumlah penjualan mencapai 68,1%, selanjutnya Ios 

16,9%, Blackberry 4,8%, Symbian 4,4%, Windows Phone 7/Windows 

Mobile 3,5%, dan sisanya 2,4% untuk yang lainnya. Para pengguna Android 

dapat memaksimalkan fungsi dan performa dari ponsel maupun tabletnya 

dengan berbagai macam aplikasi. Pemanfaatan smartphone saat ini tidak 

hanya sebagai sarana untuk alat komunikasi saja melainkan bisa juga 

digunakan sebagai media pembelajaran. Akan tetapi kendalanya terkadang 

aplikasi yang benar – benar sesuai dengan kebutuhan kita masih jarang atau 

bahkan belum bisa kita dapatkan. Aplikasi yang banyak beredar saat ini 

didominasi oleh aplikasi yang diperuntukan kepada orang dewasa, sedangkan 
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aplikasi yang bermanfaat dan ditujukan khusus untuk anak usia dini masih 

tergolong sedikit dan materi edukasinya masih terbatas. Kenapa penulis lebih 

memilih menggunakan platform Android karena Android merupakan 

platform lengkap mulai dari Sistem Operasi, Aplikasi, Tool Developing, 

Market Aplikasi, dukungan vendor industri mobile, bahkan dukungan dari 

komunitas Open System.  

Berdasarkan masalah diatas penulis memilih menggunakan platform 

Android untuk membuat aplikasi pengenalan warna, huruf dan angka untuk 

anak usia dini dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris dan Arab, 

dengan tujuan agar anak menjadi familiar dengan ketiga bahasa tersebut, 

karena ketiga bahasa itu penting ketika melanjutkan ke pendidikan sekolah 

TK atau yang lebih tinggi. Jadi anak akan lebih mudah mengerti ketika guru 

memberikan pelajaran mengenai bahasa Indonesia, Inggris dan juga Arab, 

karena anak sudah terbiasa mendengar serta berlatih menggucapkan secara 

lisan pada usia dini. Dengan adanya menu latihan yang terdapat pada aplikasi 

ini, anak bisa langgsung latihan untuk memilih warna serta latihan untuk 

menulis huruf dan angka. Aplikasi ini juga terdapat menu kuis yang akan 

memberikan pertanyaan yang menyimpulkan pembelajaran warna, huruf dan 

angka tersebut, yang berguna untuk melatih daya ingat anak setelah 

melakukan pembelajaran. Kemudian fitur yang lain pada aplikasi ini adalah 

adanya animasi dan suara yang akan bisa didengar oleh pengguna, karena 

aplikasi ini di tunjukan untuk anak usia dini (3-5 tahun) maka penambahan 

media suara, gambar dan animasi yang dilihatnya sangat di butuhkan, karena 
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anak lebih suka belajar dengan media yang bergambar, bersuara serta yang 

dapat bergerak sehingga akan lebih mudah diingat oleh mereka. Suara dan 

gambar pada dasarnya membantu mendorong para siswa dan dapat 

membangkitkan minatnya pada pelajaran (Sudjana dan Rivai 2007). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, didapatkan 

suatu perumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sebuah aplikasi 

pembelajaran pengenalan warna, huruf dan angka untuk anak usia dini 

dengan 3 bahasa di smartphone berbasis Android. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam hal ini adalah aplikasi pembelajaran warna, 

huruf dan angka untuk anak usia dini 3-5 tahun. Materi yang disampaikan 

dalam pembelajaran ini juga disesuaikan dengan pemahaman dan 

perkembangan anak-anak pada usia tersebut. 

Aplikasi ini menyampaikan tentang pengenalan huruf alphabet yaitu 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta pengenalan huruf Arab yang 

disebut huruf hijaiyah, pengenalan angka, dan  pengenalan  berbagai  warna. 

Semua materi tersebut ditampilkan dalam tiga bahasa yakni bahasa 

Indonesia, Inggris, Arab dan dikemas dalam bentuk smartphone Android 

yang dilengkapi dengan gambar-gambar kartun yang menarik, warna-warni 

cerah dan dilengkapi dengan animasi grafis serta alunan musik pengiring 

yang menambah unsur hiburan dalam aplikasi ini. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi 

pembelajaran untuk mengetahui nama-nama warna, huruf dan angka dalam 3 

bahasa yaitu Indonesia, Inggris dan Arab untuk memudahkan orang tua 

memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya sejak dini melalui 

smartphone Android sebagai  alternatif sistem pembelajaran yang menarik 

dan mudah dipahami oleh anak-anak  dengan  konsep belajar  sambil 

bermain. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagi Pengguna 

a. Untuk pihak orang tua, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian 

yaitu memudahkan orang tua dalam mendidik menggunakan media 

pembelajaran kepada anaknya pada usia dini dan membuat orang tua 

mengerti akan kemajuan teknologi serta pembelajaran pada anak sejak 

dini. 

b. Untuk pihak anak, menumbuh kembangkan minat belajar anak agar 

semangat dalam belajar karena menggunakan media yang menarik 

sehingga anak cenderung lebih semangat dalam melakukan 

pembelajaran yang diberikan oleh orang tuanya. 
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c. Untuk masyarakat umum, sebagai panduan belajar untuk anak-anaknya 

yang masih berusia dini sebagai bahan pembelajaran sebelum beranjak 

ke tingkat Taman Kanak-kanak(TK) ataupun Sekolah Dasar(SD). 

2. Bagi Peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat mempelajari hal baru 

selain yang didapat di perkuliahan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada 

pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika 

yang merupakan kerangka dan pedoman penulis skripsi. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar 

tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan abstraksi. 

2. Bagian Utama Skripsi 

Bagian Utama terdiri dari bab dan sub bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan 

skripsi.  
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab tinjauan pustaka ini meliputi : 

A. Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil – hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

B. Landasan Teori berisi tentang teori-teori yang 

mendasari pembahasan secara mendetail. Dan berupa 

definisi atau model sistematis yang ada kaitannya 

dengan masalah yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam membuat 

sistem informasi Agar sistematis, Bab Metode Penelitian 

Meliputi : 

A. Pemilihan Lokalisasi dan Waktu Penelitian 

B. Peralatan utama dan peralatan pendukung 

C. Alur penelitian (dilengkapi dengan diagram alir) 

 

BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari gambaran dan tahapan penelitian, 

analisis dan hasilnya. Baik dari segi kualitatif, kuantitatif, 
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dan statistik, pembahasan hasil penelitian serta analisa 

perbandingan dengan program jadi yang ada di dalam 

android Market. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan 

masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari 

penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. 

Sedangkan saran berisi jalan keluar untuk mengatasi 

masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas 

ditunjukan untuk ruang lingkup penelitian. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar 

lampiran. 


