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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan dunia teknologi serta digitalisasi sebagai salah satu bagian 

yang ikut berperan dalam membawa era baru dalam menyikapi segala aspek 

kehidupan. Terutama pada telepon pintar atau smartphone. Pengguna smartphone 

semakin meningkat dan kebutuhan aplikasi mobile pun banyak diminati. 

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi di berbagai macam bidang seperti 

dibidang kedokteran, pemerintah, pertahanan dll, tetapi tidak dalam bidang 

pendidikan. Penggunaan Smartphone belum dimanfaat kan secara optimal didalam 

bidang pendidikan terutama pada anak usia dini. Anak usia dini yang dijelaskan 

yaitu anak berusia 5-6 tahun. 

Banyak anak usia dini yang tidak kenal dengan nama makhluk hidup. 

Mengingat pentingnya pendidikan bagi anak usia dini untuk pembentukan 

kepribadian dan karakter manusia yang baik, kegiatan pembelajaran pada umumnya 

seperti orangtua yang memberikan pengajaran, serta alat penjelasan seperti papan 

tulis dan buku sangatlah membosankan dan anak pun kurang termotivasi untuk 

belajar. 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan maka dibutuhkan media 

pembelajaran yang interaktif berbasis android serta mampu mengajak anak-anak 

giat dalam belajar mengenal nama makhluk hidup supaya tidak merasa bosan, 

sehingga terciptakan generasi yang berkualitas pada era perkembangan teknologi 

sekarang ini. 

Apliaksi edukasi pengenalan makhluk hidup adalah suatu aplikasi yang 

dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk anak-anak, media 

pembelajaran yang sangat menyenangkan dapat meningkatkan giat belajar anak, 

pemanfaatan aplikasi memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran. 

Aplikasi ini diharapkan mampu membantu anak dalam mengenal nama-nama 
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makhluk hidup. Aplikasi disajikan dalam bentuk gambar, warna dan sound yang 

menarik sehingga anak tidak merasa bosan dalam memainkannya. 

Adapun Penelitian yang terkait dengan pembuatan Aplikasi edukasi pengenalan 

makhluk hidup untuk anak usia dini berbasis android sudah pernah dilakukan 

namun mengunakan metode yang berbeda-beda. Penelitian Pertama yang dilakukan 

oleh Rizko eki satria dan nu’man mussyaffa pada tahun 2020 yang berjudul 

“Perancangan aplikasi pengenalan hewan berbasis android dengan metode 

squential search”[1]. Kedua dilakukan oleh Afista Galih Pradana dan Sekreningsih 

Nita pada tahun 2019 yang berjudul “Rancang bangun Game edukasi “AMURDA” 

alat musik daerah berbasis android”[2]. Penelitian ketiga dilakukan oleh Andhika 

Epriliyansyah pada tahun 2020 yang berjudul “Perancangan Game edukasi 

pengenalan perhitungan untuk anak usia dini dengan metode RAD berbasis 

android”[3]. Keempat dilakukan Oleh Elva Yundra Rindyana dkk. Pada tahun 2019 

yang berjudul “Apikasi Game edukasi tarian daerah dan rumah adat daerah berbasis 

android”[4]. Kelima dilakukan Oleh Haris Febriyanto Ramadhan dkk. Pada tahun 

2019 yang berjudul “ Game Edukasi Pengenalan Budaya Dan Wisata Kalimantan 

Barat Menggunakan Metdoe Finite State Machine Berbasis Android”[5] 

 Dari penjelasan di atas, penulis berinisiatif untuk mengembangkan sebuah 

Aplikasi yang tidak hanya asik untuk dimainkan tetapi juga dapat menambah 

pengetahuan akan nama-nama makhluk hidup yang berjudul “Aplikasi Edukasi 

Pengenalan Makhluk Hidup Untuk Anak Usia Dini 5-6 Tahun Berbasis 

Android”. selain sebagai sarana hiburan sekaligus bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan anak usia dini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang, penulis menyimpulkan 

masalah yang teridentifikasi selanjutnya adalah  

1. Bagaimana Membuat aplikasi edukasi pengenalan makhluk hidup untuk 

anak usia dini 5-6 tahun berbasis android? 

2. Apakah aplikasi edukasi pengenalan makhluk hidup ini dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran anak usia dini 5-6 tahun? 
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1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Aplikasi ini hanya untuk anak yang berusia 5-6 tahun. 

2. Aplikasi ini tidak ada batasan waktu permainan. 

3. Aplikasi ini hanya membahas mengenai pengenalan makhluk hidup untuk 

anak usia dini 5-6 tahun. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Menjadikan smartphone menjadi sarana untuk belajar 

2. Menambah wawasan peneliti dalam membuat aplikasi edukasi tersebut 

3. Menumbuhkan minat belajar anak.  

4. Merubah pola pikir anak tentang belajar yang membosankan menjadi 

belajar yang menyenangkan. 

5. Merancang aplikasi edukasi tebak nama makhluk hidup berbasis Android 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :  

1.  Diharapkan dapat menumbuhkan minat belajar anak dan kemampuan 

motorik mampu meningkat dan   berkembang  

2.  Diharapkan dapat menarik perhatian anak usia dini 5-6 tahun dalam 

pengenalan nama makhluk hidup. 

3.  Diharapkan dapat membantu para orang tua dalam mengajarakan anaknya 

mengenal nama makhluk hidup.  

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penulisan laporan skripsi ini bertujuan agar proses 

dokumentasi pembuatan laporan secara terstruktur sehingga mudah untuk 

dipahami. Adapun sistematis penulisan dalam penulisan laporan skripsi ini yaitu 

sebagai berikut: 
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BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang penjelasan landasan teori  sesuai dengan 

topik yang diambil, serta  penelitian terdahulu dan teknologi yang 

digunakan dalam pembuatan Aplikasi Edukasi pengenalan 

makhluk hidup untuk anak usia dini berbasis android. Teori-teori 

yang dibahas antara lain: Android, Aplikasi Mobile, Game, Java, 

Metode Prototype, Black Box Testing, UML, Pembelajaran, Anak 

Usia Dini, OOP, dan penelitian terdahulu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai model 

pengembangan sistem, metode pengembangan sistem, metode 

pengembangan sistem, dan tools pengembangan sistem.   

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang  langkah-langkah dalam menganalisa 

masalah. Analisis sistem yang berjalan, analisis sistem usulan, 

analisis perancangan sistem dan implementasi pengujian sistem 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran 

yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan dan diharapkan 

dapat berguna bagi perkembangan program aplikasi ini dimasa 

yang akan datang. 

 


