
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan dalam penyusunan tugas 

akhir ini, pendahuluan tersebut meliputi : latar belakang penelitian, rumusan 

masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, batasan – batasan masalah, 

metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan. 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi, minat anak-anak terhadap dunia 

permainan digital semakin meningkat. Anak-anak menghabiskan banyak waktu 

bermain game yang cenderung menghasilkan dampak negatif. Diantaranya 

adalah mundurnya semangat belajar dan beraktifitas diluar rumah.  

Dongeng dapat menjadi media penyampaian pesan moral yang positif dan 

mendidik bagi anak-anak. Dongeng juga dapat menjadi media komunikasi 

yang baik antara orang tua dengan anak. Dongeng Digital merupakan cerita 

tentang kehidupan seseorang yang diperankan atau diceritakan dengan 

menggunakan karakter binatang. Media ini menggunakan gambar, narasi dan 

suara (yang dibacakan oleh narator/ pencerita) untuk menyampaikan sebuah 

kisah yang sederhana. Umumnya, Dongeng Digital biasanya berdurasi 2 - 3 

menit dan menggunakan beberapa gambar. Aplikasi ini menggunakan foto atau 

gambar diam karena pembuatannya lebih mudah. 

Gaya bercerita dongeng digital dapat berupa cerita yang lucu, sedih, 

informatif, menghibur, dan lain-lain. Selain itu, dongeng digital tidak harus 

rumit. Lebih sederhana lebih bagus. Prinsipnya adalah pesan yang ingin 

disampaikan bisa tercapai secara tepat guna. Dongeng digital dapat menjadi 

salah satu pilihan media pembelajaran yang memiliki daya tarik tersendiri 

dibandingkan media cetak.  

Pada aplikasi ini menggunakan XML yang digunakan untuk menyimpan 

database. XML berfungsi untuk mendeskripsikan susunan informasi dan 

berfokus pada informasi itu sendiri. XML terutama dibutuhkan untuk 
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menyusun dan menyajikan informasi dengan format yang tidak mengandung 

format standard layaknya heading, paragraph, table dan lain sebagainya.  

Pada aplikasi dongeng yang akan dibuat menggunakan XML sebagai 

media penyimpanannya, kenapa menggunakan XML karena dongeng yang 

dibuat untuk aplikasi ini memiliki beberapa fitur, antara lain suara, teks dan 

gambar, untuk membuat fitur – fitur itu menjadi 1 kesatuan, maka dibutuhkan 

XML untuk menjadikan fitur – fitur tersebut dapat ditampilkan pada aplikasi 

secara bersamaan. XML itu sendiri tidak mengandung format, sehingga 

mempermudah dalam pembuatan file XML untuk dongeng / cerita yang ingin 

ditampilkan pada aplikasi. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukan suatu aplikasi untuk 

mengasah daya pikir serta konsentrasi seorang anak dengan memanfaatkan 

media teks, gambar dan suara, karena dengan mendengarkan merupakan salah 

satu cara yang rileks dan menyenangkan untuk belajar mengenal hal-hal baru 

bagi si kecil. Mendengarkan cerita juga bermanfaat untuk perkembangan 

kecerdasan si kecil melalui berbagai proses pembelajaran. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi dongeng digital menggunakan 

eXtensible Markup Language terdapat beberapa permasalahan yang harus 

dipecahkan antara lain:  

a. Bagaimana mengimplementasikan eXtensible Markup Language dalam 

aplikasi / platform dongeng digital berbasis dekstop? 

b. Bagaimana membuat aplikasi yang memiliki sinkronisasi teks dan suara? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

a.  Membangun pembuatan aplikasi dongeng digital berbasis desktop sebagai 

media pembelajaran anak usia 3 tahun – 5 tahun. 

b. Membuat aplikasi dongeng dengan sinkronisasi teks dan suara. Dengan 

memperdengarkan suara dari dongeng tersebut, dapat melatih anak dalam 
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menyimak sebuah dongeng ./ cerita dan dapat menceritakan kembali dongeng 

/ cerita yang pernah didengar. 

1.4.     Batasan Masalah 

 Permasalahan dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa batasan masalah 

yakni sebagai berikut: 

a. Aplikasi ini dibuat berbasis desktop 

b. Aplikasi ini menggunakan foto atau gambar. 

c. Sistem dibangun sebagai media pembelajaran untuk anak usia 3 tahun – 5 

tahun. 

1.5     Metodologi 

 Untuk menyelesaikan tugas akhir ini, akan digunakan beberapa 

metodologi : 

1.5.1 Analisa 

Pada tahap ini dilakukan proses untuk mendapatkan kebutuhan dari 

aplikasi dongeng yang akan dibuat yang menggunakan beberapa tahapan 

antara lain : 

1. Survei terhadap proses pembelajaran pada PAUD yang sudah 

berjalan. 

2. Analisa terhadap temuan survei. 

3. Identifikasi kebutuhan sistem. 

Hasil dari identifikasi kebutuhan sistem akan dibuat dalam bentuk 

Usecase Diagram dan Activity Diagram kemudian akan digunakan sebagai 

bahan rujukan dalam melakukan perancangan sistem. 

1.5.2 Perancangan / Desain 

Pada tahap ini akan dibuat rancangan dari sistem berdasarkan hasil 

analisa yang dilakukan sebelumnya. Metode perancangan yang dilakukan 

menggunakan instumen – instrumen antara lain sebagai berikut: 

1. Perancangan Class Diagram 

2. Perancangan Sequence Diagram 

3. Perancangan User Interface 
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Hasil perancangan sistem diatas akan dijadikan bahan rujukan 

dalam tahap pengimplementasian. 

1.5.3 Implementasi / Programming 

Tahap Implementasi/programming ini akan dilakukan pembuatan 

aplikasi dongeng menggunakan eXtensible Markup Language berbasis 

desktop.  

1.5.4 Pengujian 

Tahap pengujian ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem 

yang telah selesai dibuat. Pengujian menggunakan pendekatan pengujian 

terhadap sebuah sistem secara umum. 

1.5.5 Pembuatan laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap – tahap 

sebelumnya telah diselesaikan. Adapun laporan yang ditulis merupakan 

seluruh hasil analisa hingga pengujian serta penyimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah dilaksanakan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang pendahuluan dalam penyusunan tugas akhir ini, 

pendahuluan tersebut meliputi : latar belakang penelitian, rumusan 

masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, batasan – batasan masalah, 

metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang melandasi penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, sehingga dapat menjadi referensi dari sistem yang 

akan dibangun. Teori – teori yang dijelaskan antara lain teori tentang 

rekayasa perangkat lunak, teori tentang eXtensible Markup Language, 

serta teori pendukung lainnya. 
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BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

meliputi desain sistem, analisa kebutuhan, sedangkan perancangan sistem 

meliputi merancang gambaran umum aplikasi yang akan dibuat, 

perancangan UML, dan perancangan database sebagai solusi. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan proses implementasi sistem, sarana yang dibutuhkan, 

dan contoh cara pengoperasian sistem yang dirancang. Bab ini juga 

menguraikan hasil pengujian dari sistem yang telah selesai 

diimplementasikan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

saran – saran yang diusulkan untuk pengembangan lebih lanjut agar 

tercapai hasil yang lebih baik. 


