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BAB I 

1.1. Latar Belakang 

 Dunia anak adalah dunia bermain. Bermain bukan hanya sekedar menjadi 

hiburan bagi anak, karena bermain merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting untuk memaksimalkan pertumbuhan fisik dan  perkembangan mental. 

Selain itu, bermain juga dapat menumbuhkan daya kreatifitas dan imaginasi anak. 

Ketertarikan anak pada hal sekitar sangat membantu perkembangan otak anak 

dalam berkreatifitas. Salah satu hal yang digemari anak-anak yaitu mengenal dan 

memahami objek gerak. Hewan merupakan objek gerak yang sangat menarik 

perhatian anak. Dengan adanya keanekaragaman hewan di Indonesia, maka sejak 

usia dini anak-anak diharapkan sudah mengenal berbagai macam hewan yang ada 

di Indonesia. 

  Dengan berkembangnya teknologi, maka saat ini terdapat berbagai macam 

media yang dipergunakan untuk menyalurkan kreatifitas dan mengembangkan 

imaginasi pada diri anak-anak. Salah satu media yang marak dipergunakan adalah 

media handphone. Dikarenakan handphone memiliki banyak kelebihan, salah satu 

fungsinya adalah dapat di pergunakan dimana saja dan handphone sangat mudah 

untuk dioperasikan. 

 Mengingat sistem operasi android saat ini sangat popular dikalangan 

masyarakat maka handphone yang dilengkapi dengan fitur android semakin 

mengalami peningkatan pengguna. Sejalan dengan itu pembuatan aplikasi-aplikasi 

pada handphone yang berbasis android juga mengalami banyak peningkatan baik 

dari segi jenis aplikasi atau dari segi penampilan.  

 Salah satunya adalah pembuatan aplikasi permainan pendidikan atau biasa 

disebut game edukasi. Game edukasi adalah game yang bertujuan memberikan 

pengajaran dan menambah pengetahuan pengguna melalui suatu media unik dan 

menarik. Selain sebagai media permainan yang memberikan kesenangan bagi 

user. Game edukasi juga memiliki sisi pembelajaran untuk perkembangan daya 

fikir. 
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 Oleh karena itu, dari penelitian ini diharapkan terciptanya game edukasi 

yang dapat meningkatkan pola pikir anak sekaligus menambah pengetahuan anak 

terhadap pengetahuan hewan dan merupakan aplikasi yang dapat diaplikasikan 

pada perangkat salular (handphone) yang memiliki sistem operasi android.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat dirumuskan masalah yang muncul adalah  

1. Bagaimana membuat Game edukasi yang dapat membantu anak dalam 

proses penerimaan suatu informasi dengan baik pada usia dini. 

2.  Bagaimana merancang desain Game yang dapat menarik perhatian dan 

user friendly. 

3. Bagaimana membuat dan mengimplementasikan aplikasi pada platform 

android yang sekarang banyak digunakan oleh user. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya materi, maka penulis membatasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Batasan user pengguna aplikasi permainan ini antara 3-7 tahun dan butuh 

bimbingan orang tua untuk mengaplikasikan Game ini.  

2. Aplikasi ini hanya untuk single player dan bersifat Offline. 

3. Terdiri dari 4 macam  permainan yaitu menebak gambar hewan, menebak 

suara hewan, susun gambar hewan (puzzle), pengetahuan tentang hewan, 

dan  terdapat materi pembelajaran-pembelajaran dasar. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan, perancangan, dan pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Membuat sebuah aplikasi Game yang dapat membantu anak usia dini 

dalam penerimaan suatu informasi. 

2. Merancang permainan yang interaktif agar menarik perhatian anak usia 

dini untuk belajar dan memahami hal yang di sampaikan pada aplikasi ini. 

3. Membangun aplikasi yang menerapkan teknologi baru yang saat ini marak 

untuk dieksplorasi, yaitu menggunakan Sistem Operasi Android. 

 

1.5. Metodologi Penyelesaian Masalah 

   Metode penyelesaian masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1.5.1. Studi Literatur 

 

Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi sehubungan 

dengan proses-proses yang di kembangkan dalam sistem. Seperti 

mengumpulkan berbagai macam jurnal, artikel dan contoh projek yang 

berhubungan dengan aplikasi Game edukasi berbasis android. Ada 

beberapa Literatur yang digunakan meliputi buku  referensi, dokumentasi 

internet, dan jurnal. 

 

1.5.2. Analisa dan perancangan 

 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menganalisa data, konsep 

yang telah terkumpul dan membuat desain aplikasi atau rancangan design 

aplikasi. 

 

1.5.3. Implementasi 

 

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan 

yaitu implementasi antarmuka, implementasi basis data dan implementasi 

sistem lalu transformasi hasil desain. Menggunakan adobe flash cs4 

professional yang akan dibuat menjadi aplikasi android. 
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1.5.4. Deployment dan Uji Coba 
 

Pada tahapan uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa 

apakah hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan 

rancangan dan dilakukan evaluasi untuk mengetahui bug atau kekurangan, 

apabila terjadi error dan lain sebagainya pada program ini maka akan 

segera dilakukan perbaikan . Pada tahap Uji Coba,  Aplikasi yang telah 

selesai dibuat akan ditest oleh user yaitu anak usia dini dan dilihat apakah 

program aplikasi yang telah dibuat dapat dikatakan berhasil. 

 

1.5.5. Pembuatan Laporan 

 

Menganalisa hasil penelitian dan membuat laporan dari hasil 

penelitian dan pengerjaan sistem aplikasi. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi : 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian 

serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Membahas teori-teori dasar yang mendukung dalam membangun 

sebuah aplikasi yang digunakan sebagai media pembelajaran anak usia 

dini berbasis Android. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  

Dalam bab ini berisi tentang perancangan object oriented (UML 

Diagram) procedural, perancangan data (Data Desain), perancangan 
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arsitektur (Arsitechtur Design), dan perancangan antarmuka (interface 

design). 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 

Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan sistem 

yang telah dibuat pada Bab sebelumnya.  

 

BAB V PENUTUP 

 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari 

penyusunan tugas akhir ini. 

 

 

 

 

 


