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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan. Setiap bangsa dan generasi memiliki dasar dan tujuan pendidikan 

tertentu. Tentunya dasar dan tujuan itu disesuaikan dengan cita-cita, keinginan, 

dan kebutuhan (Ahmadi & Uhbiyati, 2001).  

Pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat penting bagi warga 

negara. Pendidikan nasional bertujuan untk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Oleh karena itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. 

Seperti tercantum didalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III 

ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama 

memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak 

pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) 

dalam pendidikan.  

Namun pendidikan usia dini  memegang peranan yang sangat penting 

dalam pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nyoman (2007-27) 

Dalam proses pembelajarannya, guru berupaya memberikan penjelasan materi 

secara lengkap. Dan Leny (2013:1) juga mengatakan Kesulitan-kesulitan yang 

dialami oleh siswa disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa dalam 

memahami hal-hal yang bersifat abstrak.  Untuk memudahkan para siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan diperlukan adanya media pembelajaran.  

Namun, tidak semua media pembelajaran  dapat dimengerti oleh para siswa.  

Media yang menarik dan bersifat eduitainment (edukasi dan entertainment). 

Adobe Flash adalah salah satu software yang digunakan untuk membuat 

animasi gambar vektor. File hasil dari perangkat lunak ini mempunyai file 
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extention yaitu *.swf dan dapat digunakan untuk menjelajah web dengan syarat 

komputer harus terinstall Flash Player. Selain itu dapat pula di export kedalam 

format *.exe. Extention ini dapat dibuka di komputer yang belum ter-install Flash 

Player. 

Dari permasalahan diatas, penulis mengambil judul media pembelajaran 

membersihkan tempat tidur untuk anak usia dini. Pada aplikasi ini, membimbing 

agar anak usia dini mampu hidup mandiri dan mengaplikasikan pada kehidupan 

sehari-hari. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menyatukan antara pendidikan dengan permainan sehingga 

menjadi suatu aplikasi yang menarik sehingga tujuan pembuatan game 

dapat tersampaikan dengan baik? 

2. Bagaimana cara membuat alur cerita dan animasi yang tersaji sesuai 

dengan kehidupan sehari-hari ? 

3. Bagaimana memadukan antara game dan edukasi agar menjadi game yang 

menarik dengan tingkat edukasi yang sesuai? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembuatan media pembelajaran ini lebih berfokus maka 

penulis membatasi masalahnya sebagai berikut : 

a. Pengguna aplikasi memiliki kisaran usia antara 5 tahun sampai dengan 10 

tahun. 

b. Pembuatan animasi 2D maenggunakan software Adobe Flash CS 5. 

c. Menggunakan bahasa pemrograman action script 2.0. 

d. Aplikasi yang dikerjakan berbasis desktop. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan pembuatan media pembelajaran dan penulisan karya tulis 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Membangun aplikasi game education dengan animasi, gambar dan tingkat 

pendidikan yang sesuai dannb   lebih interaktif untuk membiasakan anak 

usia dini hidup disiplin, tanggung jawab, menjaga kebersihan dan berjiwa 

kemandirian yang tinggi. 

 

1.5 Metodologi 

Sistem ini akan dibuat dengan beberapa metode dan beberapa tahap 

diantaranya adalah :  

1.5.1 Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dan diambil pada Media Pembelajaran ini, 

didapat dari angket siswa dan guru yang sudah mengisi serta mencoba 

aplikasi ini.  Adapun sumber data atau literatur di ambil dari buku, jurnal, 

paper dan internet.  

1.5.2 Analisis dan Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan suatu analisis kebutuhan dari sistem yang 

akan di bangun. Kebutuhan sistem yang akan dibangun dapat 

digambarkan dengan alur kerja pada Activity. Berikut alur kerja activity : 

a. User memilih karakter 

b. System akan memunculkan karakter yang dipilih 

c. User memasukkan nama  

d. System menampilkan nama user dan menampilkan game 

intinya 

e. Setelah itu system menampilkan skor tertinggi 

1.5.3 Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan interface dan penambahan 

fitur-fitur di dalam aplikasi. Dan terakhir adalah melakukan pengujian 

dari sistem aplikasi yang telah dibuat. Untuk compilerAplikasi media 

pembelajaran di-install adobe flash CS6. 
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1.5.4 Pengujian 

Pengujian  dilakukan secara langsung kepada anak usia dini. 

Adapun hal-hal yang perlu diujikan mengacu dari beberapa kriteria 

diantaranya: 

- Memeriksa apakah aplikasi nanti bisa membuat minat belajar. 

- Apakah program dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dilakukan disini adalah berdasarkan urutan 

pembahasan yang dilakukan didalam penyusunan penelitian tugas akhir 

ini. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut : 

 

A. BAB I : Pendahuluan 

Berisi uraian implementasi tugas akhir yaitu latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi dan sistematika penulisan. 

 

 

B. BAB II : Landasan Teori 

Berisi tentang berbagai macam teori dan penjelasan yang 

merupakan dasar dari pembuatan aplikasi ini. 

 

C. BAB III : Analisis dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang analisa permasalahan yang mendasari pembuatan 

aplikasi dan desain user interface serta apa saja yang dibutuhkan  

 

D. BAB IV: Implementasi dan Pengujian 

Berisi tentang implementasi program berdasarkan desain yang 

telah dibuat dan petunjuk pemakaian aplikasi serta pengujian 

aplikasi. 
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E. BAB V : Penutup 

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan 

serta saran-saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 


