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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang pesat, telah merambah pada konsep ponsel 

cerdas atau smartphone. Semakin meningkatnya penggunaan smartphone 

mengakibatkan kebutuhan akan aplikasi mobile semakin banyak diminati. 

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi 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. 

Bagian tubuh manusia adalah hal dasar yang harus dipelajari oleh anak. 

Pada jenjang ini, anak akan dikenalkan dengan bagian-bagian fisiologi anggota 

tubuh dari atas sampai bawah. Pengenalan anatomi tubuh memudahkan anak 

mengenal anggota tubuh serta memberikan informasi tentang fungsi anggota dan 

gerak tubuh. 

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 berbasis mobile android ini 

diharapkan dapat membantu siswa, orangtua, dan guru dalam proses kegiatan 

belajar mengajar yang interaktif. Terkait penjelasan yang dikemukakan 
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sebelumnya, maka pembahasan akan ditekankan pada pemanfaatan teknologi 

dalam bidang pembelajaran. 

Adapun penelitian yang terkait dengan Rancang Bangun Aplikasi 

Pengenalan Anggota Tubuh dan Gerakan Manusia Untuk Anak Usia Dini 

Menggunakan Metode prototype yang sudah dilakukan sebelumnya dengan 

teknologi yang berbeda adalah penelitian dari Rusli Wanasuria, Fiqih Ismawan, 

Heriyati Heriyati tahun 2020 dengan judul Aplikasi Pengenalan Anatomi Tubuh 

Manusia Berbasis Android[1]. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Masrizal 

Masrizal, Arie Linarta, Mardayulis Mardayulis, Nur Hidayah tahun 2021 dengan 

judul Aplikasi Pembelajaran Pengenalan Anggota Tubuh Manusia pada TK 

Hayati[2]. Penelitian dilakukan oleh Erik Helyan dengan judul Aplikasi Game 

Learning Basic Menggunakan Metode Game Teaching Untuk Anak Usia Dini 

Berbasis Android[3]. Penelitian dilakukan oleh Arif Pratama Tahun 2020 dengan 

judul Game Edukasi pada Anak Umur 5 Sampai 10 Tahun Berbasis Android[4]. 

Penelitian dilakukan oleh Devita Mayang Saraswati, Bety Wulan Sari Tahun 2019 

Implementasi Augmented Reality Untuk Pengenalan Anggota Tubuh dan Gerakan 

Tubuh Manusia Berbasis Android[5]. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin membuat suatu aplikasi 

berbasis android untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang berjudul 

Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Anggota Tubuh dan Gerakan 

Manusia Untuk Anak Usia Dini Berbasis Android. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membangun Aplikasi Pengenalan Anggota Dan Gerakan 

Tubuh Manusia Untuk Anak Usia Dini menggunakan media smartphone 

android?  

2. Bagaimana respon pengguna terhadap Aplikasi Pengenalan Anggota Dan 

Gerakan Tubuh Manusia Untuk Anak Usia Dini Berbasis Android? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun Batasan Masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Aplikasi ini hanya mengenai pengenalan anggota dan gerak tubuh manusia 

untuk anak usia dini 4-6 tahun. 

2. Spesifikasi penginstalan aplikasi pengenalan anggota dan gerak tubuh 

manusia untuk anak usia dini membutuhkan minimal RAM 2GB. 

3. Anggota tubuh hanya membahas 3 bagian yaitu kepala, badan, dan kaki. 

4. Gerakan tubuh hanya sebatas berjalan, berlari, melompat, dan duduk. 

5. Soal dalam menu kuis hanya sebanyak 10 soal. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1 Tujuan 

Menghasilkan suatu media pembelajaran menggunakan sistem operasi 

android yang dapat membantu guru dan orangtua sebagai media belajar dan 

bermain anak. 

1.4.2 Manfaat 

1. Bagi Peneliti, dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah 

diperoleh pada masa kuliah.   

2. Bagi Pengguna, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu 

orangtua dan guru sebagai media alat bantu dalam pembelajaran 

pengenalan bagian tubuh manusia  dan dapat menjadi pertimbangan 

masyarakat tentang Aplikasi ini. 

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: 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan penelitian dilakukan untuk menjawab 

keingintahuan peneliti guna mengungkapkan suatu konsep desain. 
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Membahas tentang uraian mengenai penjabaran latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisikan teori-teori serta penelitian terdahulu yang terkait 

dengan pembuatan Aplikasi Pengenalan Anggota Tubuh dan 

Gerakan Manusia untuk Anak Usia Dini Berbasis Android. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

   Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang akan 

digunakan dalam aplikasi ini. Serta siapa saja yang terlibat dalam 

pembuatan aplikasi ini. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini menjelaskan data hasil penelitian dianalisis sesuai 

dengan metode yang telah ditentukan dan dilakukan pembahasan 

serta pengujian terhadap hasil penelitian tersebut. 

BAB V   PENUTUP 

   Pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


