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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

.Usia dini (1 – 6 tahun) merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis 

dalam tahap kehidupannya. Mereka belum bisa membedakan mana yang nyata 

dan mana yang khayalan, pada usia ini dipenuhi dengan keingintahuan. Anak suka 

meniru apa yang dilihat serta didengar oleh mereka tanpa mengetahui arti dari 

aktivitas tersebut. Anak ingin menghabiskan waktunya dalam permainan yang 

aktif dari pada belajar. Kasus tersebut membuat mereka juga tidak senang jika 

diarahkan orang tuanya dalam mengenal sesuatu (bersifat formal dan serius), 

sehingga diperlukan media yang dapat membantu orangtua dan guru dalam 

menghadapi anak dalam belajar. Di lembaga pendidikan usia dini, anak sudah 

diajarkan dasar cara belajar. Mereka belajar dengan cara yang mereka ketahui, 

yakni lewat bermain, tetapi bukan sekedar bermain melainkan bermain yang 

mengarah pada proses belajar juga, karena lewat bermain, anak tidak merasa 

dipaksa untuk belajar. Saat ini perkembangan media pembelajaran sangat 

bervariasi mulai dari media asli hidup atau mati, media asli benda tak hidup, 

media asli tiruan atau model, media grafis, media dengar atau audio, media 

pandang dengar atau audio visual, media proyeksi dan media cetak. Dalam 

perkembanganya, media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi, dan 

teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan dalam proses belajar adalah 

percetakan yang bekerja atas dasar prinsip mekanis, kemudian teknologi audio 

visual dengan menggabungkan penemuan mekanik dan elektronik untuk tujuan 

pengajaran, dan lahirlah teknologi pemakaian media komputer dan kegiatan 

interaktif. (Badru  Zaman , 2010 ) 

Berdasarkan perkembangan di atas, ada banyak media pembelajaran yang 

diterapkan dalam kegiatan belajar dan mengajar, salah satunya adalah 

pembelajaran interaktif mengenal nama buah untuk anak usia dini berbasis 

multimedia. Pembelajaran ini digunakan untuk pengenalan tentang suatu benda 

atau suatu objek agar dapat dimengerti oleh anak, di sini penulis menginginkan 

sebuah media pembelajaran multimedia tetapi ada proses membimbing anak, jadi 
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mereka bukan saja melihat tetapi juga belajar serta ada komunikasi didalamnya 

sebagai bentuk interaksi antara anak dan pengajarnya misalnya orangtua dan guru 

mereka. Pada usia 1 – 6 tahun ruang lingkup perkembangannya secara kognitif 

dalam mengenal pengetahuan umum usia ini, sudah mampu menyebut bagian 

suatu gambar seperti binatang, mobil, dan wajah. Usia 1 – 6 tahun juga 

memahami perbedaan antara dua hal jenis yang sama, seperti membedakan antara 

buah apel dan pisang, perbedaan antara jerapah dan panda. Dalam menerima 

bahasa anak usia 1 – 6 tahun sudah mampu memahami cerita atau dongeng 

sederhana dan memahami perintah sederhana. Dalam proses pembuatan aplikasi 

ini menggunakan flash karena software ini lebih banyak digunakan, dan lebih 

mudah diimplementasikan dan dibangun. Oleh sebab itu dari semua uraian di atas, 

maka penulis mengambil judul Proyek Akhir “ Pembelajaran interaktif mengenal 

nama buah untuk anak usia dini berbasis multimedia”. Pada aplikasi ini anak akan 

disuguhkan pengenalan suatu objek.. Setelah penyampaian materi pembelajaran 

dunia buah buahan  selesai, metode pembelajaran ini akan memberikan sebuah 

game untuk menguji daya ingat anak-anak terhadap dunia buah-buahan yang baru 

saja dipelajarinya. Diharapkan dengan metode pembelajaran secara visual ini 

nantinya anak usia dini akan lebih mudah untuk belajar dan memahami tentang 

sebuah materi yang disampaikan dan tidak segan atau bosan mengulangi 

membuka metode pembelajaran ini apabila ada beberapa materi yang belum 

dipahaminya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditemukan beberapa 

permasalahan proyek akhir yaitu : 

1. Bagaimana   merancang sebuah media pembelajaran dan permainan 

tentang dunia buah-buahan yang interaktif . 

2. Bagaimana membuat sebuah media pembelajaran dan permainan untuk 

anak usia dini berbasis multimedia 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa hal yang membatasi pembuatan aplikasi dalam proyek 

ini antara lain : 
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1. Buah-buahan yang diperkenalkan merupakan buah yang ada di 

wilayah Indonesia menggunakan Flash (Action Scirp) berbasis 

Desktop 

2. Penjelasan tentang nama-nama buah menggunakan bahasa Indonesia  

3. Pembelajaran  ini di khususkan bagi anak usia 3- 6 tahun 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan proyek akhir ini adalah : 

1. Merancang sebuah media pembelajaran yang interaktif. 

2. Membuat media pembelajaran tentang dunia buah-buahan untuk anak 

usia dini yang interaktif berbasis  multimedia. 

1.5 Metodologi 

Untuk memenuhi kebutuhan materi yang di perlukan serta memperlancar 

penulisan tugas akhir ini, maka data yang di perlukan didapat dari sumber yang 

ada seperti :  

1. Studi Pustaka 

  Pada tahap ini adalah mencari segala tutorial / pembelajaran / informasi 

tentang konsep / metode yang dibutuhkan pada saat pembuatan metode 

pembelajaran ini. Seperti mempelajari penggunaan aplikasi Adobe Flash 

untuk membangung animasi yang dibutuhkan serta pemahaman terhadap 

bahasa pemrograman yang digunakan pada pemrograman Flash (Action 

Script). 

2. Membuat Rancangan Sistem dan Desain 

Pada tahap perancangan sistem ini merupakan final dari hasil penerapan 

tujuan yang dibahas. Dalam tahap ini, merupakan desain tentang 

penerapan poin penting yang akan dimasukkan kedalam sistem. 

3. Uji Coba Sistem 

Pada tahap ini dihasilkan uji coba dan beberapa revisi, jika terjadi 

kekurangan dan kesalahan terhadap sistem yang telah selesai dibuat dan 

Analisa Program diharapkan sistem tersebut mengalami segala macam uji 

coba sehingga menghasilkan output yang diharapkan. 
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4. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Setelah tahapan – tahapan 1 sampai dengan 3 selesai, baru dituangkan 

menjadi sebuah buku sebagai laporan proyek akhir dari keseluruhan proses 

pembuatan proyek akhir di atas. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pembahasan dari “PEMBELAJARAN INTERAKTIF 

MENGENAL NAMA BUAH UNTUK ANAK USIA DINI BERBASIS 

MULTIMEDIA ” ini terbagi dalam beberapa bab yaitu: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi dan sistematika pembatasan 

yang digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir. 

BAB II.  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang memuat berbagai materi yang 

diperlukan untuk mendasari pemahaman pada bagian-bagian 

selanjutnya dan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tugas 

akhir ini. 

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang desain dan perancangan tentang perangkat yang akan 

digunakan serta prinsip kerja dari system secara keseluruhan, serta 

desain pengujiannya. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dan analisis 

perancangan pada bab sebelumnya. 

BAB V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan 

tugas akhir. 


