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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Seiring perkembangan teknologi yang pesat, telah merambah pada 

konsep ponsel cerdas atau smartphone. Semakin meningkatnya penggunaan 

smartphone mengakibatkan kebutuhan akan aplikasi mobile semakin diminati.    

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi dalam bidang kemiliteran, 

pemerintahan, perkantoran, hiburan dan lainnya. Salah satunya dalam bidang 

pendidikan. Namun penggunaan ponsel cerdas atau smartphone belum terlalu 

dimanfaatkan dalam bidang pendidikan khususnya bagi anak usia dini.   

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam pembentukan pribadi dan 

karakter manusia utamanya pada usia dini.  Proses pembelajaran sama seperti 

pada umumnya, yaitu adanya guru sebagai pengajar dan pemberi materi, alat 

penjelasan dan peraga seperti papan tulis,  buku bergambar dan lain sebagainya 

untuk memperjelas dalam proses pembelajaran. Kurang interaktifnya media yang 

digunakan sering kali membuat anak–anak cepat merasa bosan dan kurang 

termotivasi untuk belajar sehingga menyebabkan penyampaian materi 

pembelajaran tidak seperti yang diharapkan.  

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan seperti yang digambarkan 

diatas diperlukannya media pembelajaran yang interaktif yang mampu menarik 

minat belajar anak sehingga kegiatan  pembelajaran menjadi lebih menyenangkan 

dan mudah dipahami. Dengan adanya media pembelajaran yang interaktif dapat 

membantu orangtua dan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Terkait 

penjelasan yang dikemukakan sebelumnya, maka pembahasan akan ditekankan 

pada pemanfaatan teknologi dalam bidang pembelajaran. 

Game Learning Basic merupakan suatu teknologi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran inovatif guna menunjang kegiatan 

belajar mengajar.  Pemanfaatan game dalam dunia pendidikan merupakan suatu 

kegiatan yang mampu memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran.   

Game ini diharapkan dapat membantu mengasah daya pikir dan logika anak dalam



 
 

2 
 

proses pembelajaran,  game disajikan dengan objek dan warna yang menarik 

sehingga membuat anak - anak tidak cepat merasa bosan. 

Adapun penelitian yang terkait dengan pembuatan Game Learning Basic 

Berbasis Mobile Menggunakan Metode Game Teaching yang sudah dilakukan 

sebelumnya dengan teknologi yang berbeda adalah penelitian dari Fithri,  Diana 

Laily Setiawan,  Dave Andre tahun 2017 dengan judul  Analisa Dan Perancangan 

Game Edukasi Sebagai Motivasi Belajar Untuk Anak Usia Dini 
[1]

.   Selanjutnya 

penelitian dilakukan oleh Dian Wahyu Putra, A.  Prasita Nugroho Erri Wahyu 

Puspitarini tahun 2016 dengan judul Game Edukasi Berbasis Android Sebagai 

Media Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini 
[2]

.   Penelitian dilakukan oleh Yoyon 

Efendi dengan judul Rancangan Aplikasi Game Edukasi Berbasis Mobile 

Menggunakan App Inventor 
[3]

.   Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Borman,  

Rohmat Indra Idayanti,  Erma tahun 2018 yang berjudul Pengembangan Game 

Edukasi Untuk Anak Taman Kanak-Kanak (Tk) Dengan Implementasi Model 

Pembelajaran Visualitation Auditory Kinestethic (Vak) 
[4]

.  Penelitian selanjutnya 

dilakukan oleh Vitianingsih,  Anik Vega tahun 2016 dengan judul Game Edukasi 

Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 
[5]

. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin membuat suatu aplikasi 

berbasis android untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang berjudul 

Aplikasi Game Learning Basic Menggunakan Metode Game Teaching Untuk 

Anak Usia Dini Berbasis Android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membangun game learning basic untuk anak usia dini 

berbasis android yang mampu menunjang proses kegiatan pembelajaran ? 

2. Bagaimana menerapkan konsep pembelajaran yang tepat pada proses 

belajar mengajar ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun dan 

mengembangkan sebuah media pembelajaran aplikasi game learning basic 

menggunakan metode game teaching untuk anak usia dini berbasis android. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1. Membantu guru maupun orangtua dalam penyampaian materi guna 

memberi wawasan dalam proses tumbuh kembang anak. 

2. Memberi kemudahan guru maupun orangtua dalam mengontrol proses 

pembelajaran terhadap anak. 

3. Membantu anak dalam mengenal abjad, angka, buah, hewan, bentuk, 

profesi pekerjaan, warna dan lagu. 

 

1.4 Batasan Masalah  

1. Aplikasi ini dijalankan pada smartphone android minimal spesifikasi OS 

4.1 Jelly Bean.    

2. Hanya membahas pengenalan dasar, seperti abjad, angka, buah, hewan, 

bentuk, profesi pekerjaan, warna dan lagu. 

3. Aplikasi ini hanya untuk proses pembelajaran anak usia dini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini bertujuan agar proses 

dokumentasi pembuatan laporan secara terstruktur sehingga mudah dipahami. 

Adapun sistematika penulisan dalam penulisan laporan skripsi ini yaitu sebagai 

berikut : 

 

 

 

 



 
 

4 
 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penulisan, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung 

penulisan laporan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab metodologi penelitian terdiri dari 3 bagian yaitu 

menerangkan mengenai model pengembangan sistem, metode 

pengembangan sistem dan tools pengembangan sistem. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan langkah-langkah dalam menganalisa 

masalah, analisa sistem yang berjalan, analisis sistem usulan, 

analisis perancangan sistem dan implementasi pengajian sistem. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan pada bab – bab  

sebelumnya serta berisi saran – saran yang diharapkan dapat 

berguna bagi  perkembangan program aplikasi ini dimasa yang 

akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 


