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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1 LATAR BELAKANG 

Smartphone merupakan salah satu alat media komunikasi yang 

perkembangannya sangat pesat saat ini. Smartphone juga sudah merambah berbagai 

kalangan masyarakat, smartphone saat ini juga sangat membantu memudahkan dalam 

berbagai bidang baik bisnis, edukasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Sejak pertama 

kali diluncurkan hingga sekarang, Android senantiasa melakukan perbaruan melalui 

perbaikan bug dan penambahan fitur-fitur baru. Hingga saat ini tak terhitung lagi berapa 

banyak smartphone yang mengusung Android sebagai sistem operasi. 

Pada masa sekarang dongeng kurang digemari karena hadirnya permainan-

permainan serba digital seperti game online belum lagi tanyangan televisi yang 

kebanyak kurang mendidik. Ini adalah tantangan bagi kita semua untuk tetap 

memberikan yang terbaik kepada anak-anak karena mereka adalah generasi masa depan 

bangsa. Sepertinya klise berbicara generasi masa depan, tapi memang itu sangat 

penting. Penanaman budi pekerti dari orang tua dan keluarga sebagai lingkungan 

terdekat anak adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan. 

Mulyadi (2014) mengatakan, dongeng memiliki unsur budaya dan bangsa, 

nasionalisme sejarah, dan agama itu sangat penting ditekuni oleh anak. Tapi, masih 

banyak anak kurang minat terhadap dongeng karena orangtua lupa 

memperkenalkannya sejak awal. 

Mulyadi (2014) juga menegaskan, dongeng harus diperkenalkan kepada anak 

sejak kecil. Hingga saat ini, minat dongeng di Indonesia belum terlalu meningkat dan 

perlu ditingkatkan dengan cara mengkampanyekan, dalam acara konferensi pers 

Gerakan Nasional Indonesia Mendongeng, di Gedung Pusat Perfilman H Usmar Ismail, 

Kuningan, Jakarta Selatan. 

Menyadari bahwa sosial media (gadget) menyimpan banyak mudharat, 

makanya perlu diimbangi dengan dongeng-dongeng yang disampaikan dengan baik. Di 

era teknologi yang semakin canggih ini membawa anak menjadi kehilangan banyak 
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waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Hal ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan 

anak tanpa pendampingan yang intens dari orangtua. 

Perlu kita ketahui bahwa dongeng anak-anak sangat berguna meskipun pada 

praktiknya kita mempunyai banyak sekali halangan seperti perasaan lelah setelah 

bekerja dan menganggap mendongeng untuk anak menjadi sangat merepotkan. Padahal 

manfaat dongeng untuk anak sangatlah banyak seperti merekatkan hubungan orang tua 

dengan anak dan mendongeng juga bisa membantu mengoptimalkan perkembangan 

psikologis dan kecerdasan anak secara emosional. 

Dari kutipan beberapa pakar tentang dongeng banyaknya manfaat dari cerita 

dongeng bagi anak. Dari begitu banyaknya manfaat dari cerita dongeng, sehingga dari 

sini muncul sebuah gagasan untuk merancang konten cerita dongeng yang berbeda 

dengan penyajian dongeng sebelumnya yang dikembangkan melalui teknologi yang 

sekarang sedang berkembang  pada Smartphone Android, maka penulis akan 

merancang dongeng dalam bentuk digital untuk anak usia dini. Aplikasi E-Dongeng ini 

dibuat berbasis HTML5. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang sebuah konten dongeng digital untuk aplikasi Android 

penyedia cerita dongeng berbasis HTML5? 

b. Bagaimana membuat konten bisa dijalankan pada player e-dongeng ini pada 

Smartphone Android?  

 

1.3 TUJUAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Merancang sebuah konten dongeng digital untuk aplikasi Android penyedia 

cerita dongeng berbasis HTML5. 

b. Membuat konten bisa dijalankan pada player aplikasi e-dongeng pada 

Smartphone Android. 

 

 

 



3 
 

1.4 BATASAN MASALAH 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Konten ini  berfungsi sebagai komponen pelengkap yang mengemas secara 

digital sebuah dongeng pada aplikasi E-Dongeng melalui media player. 

b. Gambar cerita yang disediakan hanya berupa gambar 2D. 

c. Konten dijalankan secara real-time melalui media player pada aplikasi E-

Dongeng. 

d. Dongeng yang disajikan dalam E-Dongeng ini adalah cerita rakyat dari daerah 

Kalimantan Selatan. 

 

 

1.5 METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini diantaranya : 

a. Studi Literatur 

Merupakan survei dan pembahasan literatur pada bidang tertentu dari suatu 

penelitian. maupun jurnal penelitian yang berhubungan dengan perancangan 

aplikasi Android berbasis HTML5 menggunakan Phonegap.  

b. Perancangan Sistem 

Konten ini dirancang menyediakan sekumpulan komponen berupa dongeng elektronik 

yang lebih menarik dibanding domgeng pada umumnya, sehingga dapat memberi hiburan 

baru khususnya untuk pengguna smartphone dalam mengakses cerita-cerita dongeng. 

c. Pembuatan Sistem 

Dari perancangan tersebut dibuat sebuah konten E-Dongeng yang dibuat dengan 

menggunakan HTML5. Dongeng yang ditampilkan pada aplikasi ini per adegan 

dengan gambar ilustrasi disertai suara yang sesuai dengan teks dan gambar adegan 

yang ditampilkan. Sehingga cerita dongeng yang disajikan aplikasi E-Dongeng ini 

menjadi lebih menarik.  

d. Pengujian Sistem 

Metode ini dilakukan agar konten yang dibuat dapat dijalankan pada aplikasi yang 

telah dibuat sesuai dengan perancangan yang telah direncanakan. Pada tahap ini 

dilakukan uji coba terhadap hasil implementasi yang telah dilakukan. Kemudian 
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melakukan evaluasi dan perbaikan apabila saat pengujian jalannya konten tidak 

sesuai dengan perancangan. 

e. Penyusunan laporan  

Hasil perencanaan dan pengujian konten kemudian dianalisa naskah Tugas Akhir 

ini mencakup semua tahap dalam penyusunan laporan yang berisi dasar teori, 

dokumentasi dari kumpulan komponen dari konten, dan hasil-hasil yang diperoleh 

selama proses pengerjaan. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Uraian singkat mengenai struktur penulisan pada masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Metodelogi Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang relevan untuk 

digunakan sebagai panduan dalam penelitian serta penyusunan Tugas Akhir. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan tentang gambaran sistem serta deskripsi dari hasil analisis sistem yang 

akan dijadikan sebagai petunjuk untuk perancangan sistem dengan Phonegap, 

perancangan data, penyusunan storyboard, dan perancangan antarmuka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai kebutuhan hardware, software serta mengenai arsitektur, 

deployment untuk menguji coba hasil sinkronisasi antara player dan konten dengan 

perancangan. 

BAB V PENUTUP 

Mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan penulisan Tugas 

Akhir ini, serta saran-saran untuk pengembangan, agar dapat dilakukan perbaikan-

perbaikan di masa yang akan datang. 


