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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari 

dilakukannya penelitian. Bab ini memaparkan rumusan masalah, batasan masalah, 

dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

PendidikanNasional Pasal 1 Angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut(Permen Nomor 58 Tahun 2009). 

Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk TamanKanak-

Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang 

dikhususkan dengan pelaksanaan program untuk anak usia 4 (empat)sampai 6 

(enam) tahun. Tujuan pembelajaran di Taman Kanak-kanak untuk membantu anak 

didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis maupun fisik yang meliputi 

moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik atau 

motorik, kemandirian dan seni agar siap memasuki pendidikan dasar. 

Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini pada aspek 

kognitif meliputi konsep bilangan, lambang bilangan dan huruf. Aspek kognitif 

untuk kelompok anak usia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun antara lain; 

mengetahui konsep banyak dan sedikit, membilang banyak benda satu sampai 

sepuluh, mengenal konsep bilangan, mengenal lambang bilangan, dan mengenal 

lambang huruf. Sedangkan, kelompok anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun 

antara lain; menyebutkan lambang bilangan 1 (satu) sampai 10 (sepuluh), 
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mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan, mengenal berbagai macam 

lambang huruf vokal dan konsonan (Permen Nomor 58 Tahun 2009). 

Pembelajaran untuk anak usia dini adalah pembelajaran bermain sambil 

belajar yang beroreintasi pada kebutuhan anak. Santrock (2006) mendefinisikan 

bermain adalah suatu kegiatan yang menyenangkan yang dilaksanakan untuk 

kepentingan kegiatan itu sendiri. Sedangkan,Ormrod (2008) berpendapat bahwa 

bermain merupakan suatu bentuk penyesuaian diri manusia yang mampu 

menolong anak menguasai kecemasan dan konflik. Begitu juga Piaget 

(Tedjasaputra,2001) memandang bahwa bermain sebagai suatu metode untuk 

perkembangan kognitif anak-anak. 

Permainan untuk anak-anak tidak hanya dapat diberikan dengan 

pembelajaran konvesional. Akan tetapi, dapat juga diberikan dengan media 

teknologi seperti telepon pintar (smart phone) dan multimedia lainnya yang 

mampu menghadirkan kesenangan sekaligus belajar bagi anak. Smartphoneselain 

digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk belajar yang 

apabila pada smartphone tersebut tersedia aplikasi pembelajaran tertentu. Secara 

khusus, teknologi smartphone yang berbasis Android sekarang ini mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Menurut data yang dilansir International Data 

Corporation (IDC) 2012, Android menguasai sekitar 52,25 dari tolal sistem 

operasi mobilephone yang dipakai di Indonesia. Android dapat dikembangkan 

oleh siapapun karena memiliki sistem operasi open source untuk pembuatan 

aplikasi. Selain itu,  dari segi tampilan, Android terlihat ellegant sehingga 

penggunanya tidak akan bosan, untuk themedapat diganti sesuka hati, hanya 

dengan mendownload di Android market, bersifat multitasking yang artinya 

dapatdijalankan berbagai aplikasi sekaligus, juga terdapat widget yang 

mempermudah penggunanya dalam melakukan setting atau memilih aplikasi yang 

disukai (Mulyana,2012).  

Penelitian yang dilakukan Zaranis, et.al (2013) menemukan bahwa 

penggunaan perangkat mobile dalam pengajaran matematika dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung pada anak usia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun dan 

menjadi media alternatif untuk mencapai tujuan belajar mengajar. Selain itu, 
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Shuler (2009) menyatakan bahwa aplikasi smartphone berpotensi menjadi sarana 

baru dalam menyediakan konten pendidikan untuk siswa. Pembelajaran yang 

didukung dengan perangkat mobile mampu memotivasi siswa untuk belajar dan 

meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan belajar (Swan, et.al, 2005). 

Hasil uji coba Septarini (2011), menyimpulkan bahwa aplikasi pengenalan 

huruf Arab hijaiyah melalui ponsel bersistem operasi Android pada anak TK 

mendapat respon 80% baik, aplikasi tersebut dapat juga menjadi media belajar 

yang mandiri digunakan diamanapun mereka berada.Kajian lain, Anisa (2014) 

menyimpulkan bahwa aplikasi E-tung berbasis Android merupakan media 

pendukung dan alternatif pembelajaran materi pengenalan angka dan berhitung 

untuk anak TK Aisyiyah XII Purwokerto. 

Taman Kanak-kanak Al-Ghoniya merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang memegang peranan penting dalam mempersiapkan generasi yang 

berkualitas. TK Al-Ghoniya terletak di Jalan Nusa Indah Nomor 33 Kota Malang. 

Hasil wawancara terhadap Kepala Sekolah TK, pada tanggal 26Januari 2015, 

diketahui bahwa bentuk pengajaran matematika yang diberikan sesuai kurikulum 

yaitu, mengenal angka, penjumlahan dan pengurangan dengan cara bermain 

belanja buah, perang-perangan, dan lainnya. Selain itu, diungkapkan oleh Kepala 

Sekolah bahwabentuk pembelajaran menggunakan aplikasi permainan berhitung 

smartphoneberbasis Android belum pernah diberikan pada anak-anak. Kepala 

sekolah Taman Kanak-kanak Al Ghoniyah menyambut baik penelitian untuk 

membuat aplikasi permainan berhitung berbasis Android, mengingat bahwa anak 

TK Al Ghoniyah, telah terbiasa dengan game teknologi Android yang dimainkan 

dari smartphonemilik orang tua mereka. Kepala Sekolah juga memberikan arahan 

bahwaaplikasi permainan berhitung berbasis Android dibuat dengan 

menggunakan latar warna yang bercorak-corak tetapi sederhana dan tidak 

membosankan agar anak tertarik belajar. 

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka perlu dibuat aplikasi permainan 

berhitung berbasis Android yang dijadikan alternatif media belajar anak usia dini 

untuk pengenalan angka, mengurutkan angka, penjumlahan dan pengurangan 

untuk anak TK Al-Ghoniya. 



4 
 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan kalimat tanya dalam suatu laporan 

penelitian yang menunjukkan masalah yang diteliti. Fungsi rumusan masalah 

untuk memberikan batasan dalam penelitian sehingga penelitian tetap fokus pada 

hal yang diteliti. Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana cara membuat permainan berhitung berbasis Android untuk 

pembelajaran anak usia dini? 

2. Bagaimana kelayakan permainan berhitung berbasis Android untuk 

pembelajaran anak usia dini? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya 

hasil sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Rumusan tujuan 

mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan 

penelitian yang diajukan. Tujuan dari penelitian penelitian ini antara lain. 

1. Untuk mengetahui cara membuat permainan berhitung anak usia dini berbasis 

Android. 

2. Untuk mengetahui kelayakan permainan berhitung anak usia dini berbasis 

Android. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup masalah dalam suatu penelitian 

agar pembahasan penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas. Maka pada 

penelitian ini dibatasi pada pembuatan aplikasi permainan berhitung yang hanya 

dapat dimainkan secara single player dan bersifat offline, permainan akan 

dijalankan padasmartphone berbasis Android minimal Android versi 2.3 

Gingerbread, jenis pilihan permainan terdiri dari mengenal angka, mengurutkan 

angka, hitung benda, penjumlahan dan pengurangan yang dikhususkan untuk anak 

usia 4 sampai 6 tahun. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan. Aplikasi 

permainan berhitung berbasis Android ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut. 

1. Membantu anak usia dini untuk semangat belajar berhitung melalui 

permainan. 

2. Permainan berhitungini dapat digunakan oleh pengajar sebagai sarana 

mengajar untuk memberikan variasi dalam penyampaian materi mengenal 

angka, mengurutkan angka, hitung benda, penjumlahan dan pengurangan bagi 

anak usia dini. 

3. Untuk membuat suatu aplikasi permainan yang dapat dimainkan pada sistem 

operasi Android yang terdapat pada smartphone. 

4. Aplikasi permainan berhitung untuk menunjang aspek perkembangan kognitif  

dan gaya belajar anak dengan pilihan permainan meliputi, mengenal angka, 

mengurutkan angka, hitung benda, pengurangan dan penjumlahan. 

5. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan studi lanjutan yang digunakan untuk  

 mengembangkan media pembelajaran khususnyapermainan berhitung berbasis  

 Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


