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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masa usia dini adalah tahun-tahun berharga bagi seorang anak untuk 

mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulasi terhadap 

perkembangan kecerdesan. Program pendidikan anak usia dini sebaiknya 

memberikan stimulus untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sikap, 

pengetahuan, keterampilan, anak sebelum mereka tumbuh dewasa. Pendidikan 

taman kanak-kanak merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

untuk anak usia 0 sampai 6 tahun yang menitik beratkan pada peletakan dasar 

kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan (daya pikir, daya cipta, 

kecerdasan emosional, dan, kecerdasan spriritual), sikap, agama, bahasa, dan,     

komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui 

oleh anak usia dini (Annah & Husain, 2016) 

Pada saat ini tehnik pembelajaran pun masih menggunakan media papan 

tulis dan media buku, maka dari itu penulis tertarik untuk menggembangkan 

tehnik pembelajaran papan tulis dan buku ke media elektronik seperti Smartphone 

dan komputer. Pembelajaran yang dilakukan bisa bersifat dasar seperti 

pembelajaran tentang pengenalan bentuk dan warna, pada umumnya anak-anak 

pada usia dini mengalami kesulitan membuat daya tangkapnya, maka diperlukan 

suatu metode yang membuat cara belajar mereka menjadi lebih mudah dan cepat 

untuk dipahami. 

Di masa anak usia dini sangat lah besar peran orang tua bagi 

perkembangan kercedasannya, salah satu diantara nya orang tua sebagai penyedia 
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media pendidikan dalam belajar, hal itu disebabkan karena pola belajar anak yang 

suka bermain juga sangat mempengaruhi, sehingga pembelajaran secara teoritis 

saja kurang optimal. Untuk meningkatkan motivasi dan berkeinginan untuk 

belajar diupayakan memilih model pembelajaran yang menghasilkan pengalaman 

belajar yang menyenangkan untuk anak, sehingga anak lebih cepat memahami 

materi yang disampaikan. 

Dari permasalahan di atas perlu diciptakan metode yang cocok untuk 

meningkatkan minat belajar anak yang gemar bermain supaya pembelajaran 

menjadi lebih mudah dan cepat dipahami agar dalam masa pertumbuhan mereka 

menjadi lebih aktif. Metode pembelajaran Accelerated Learning merupakan suatu 

metode yang mempercepat pemahaman siswa tentang suatu konsep dalam proses 

pembelajaran (Putra & Sari, 2016). Sementara itu menurut (Russel, 2011) 

Accelerated pada dasarnya berarti semakin bertambah cepat dan Learning 

didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan kebiasaan yang disebabkan oleh 

penambahan keterampilan, pengetahuan, atau sikap baru dan jika digabungkan, 

pembelajaran cepat berarti “mengubah kebiasaan dengan meningkatkan 

kecepatan”. 

Dikarenakan proses pembelajaran tidak hanya di sekolah, kami membuat 

aplikasi berbasis Android dimana saat ini banyak orang tua sudah menggunakan 

ponsel pintar/Android dalam kehidupan sehari hari sehingga para orangtua dapat 

memanfaatkan ponselnya sebagai fasilitas pembelajaran untuk anaknya. 

pembuatan aplikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengenal dan 

mengingat bentuk dan warna dengan benar. Dari permasalahn yang dihadapi 

penulis akan membangun “Rancang Bangun Sistem Pembelajaran Interaktif 
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Pengenalan Bentuk Dan Warna Dengan Metode Accelerated Learning (Study 

Kasus : Paud Al-Hanif Bandar Lampung)” dan pada aplikasi ini penulis 

memberikan tampilan text, suara, dan, animasi gambar sehingga membantu 

pemahaman anak usia dini dalam mengenal bentuk dan warna, yang diharapkan 

anak-anak dapat menangkap isi dari aplikasi yang akan dibangun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana cara agar materi bentuk dan warna dapat tersampaikan 

dengan baik. 

2. Bagaimana merancang sistem pembelajaran pengenalan bentuk dan 

warna dengan metode Accelerated Learning. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mempermudah cara belajar anak usia dini dalam pengenalan 

bentuk dan warna.  

2. Untuk menghasilkan suatu produk berupa aplikasi “Pembelajaran 

Interaktif Pengenalan Bentuk dan Warna dengan Metode Accelerated 

Learning”. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya pembelajaran berbasis multimedia ini diharapkan 

Menambah minat belajar anak dan mempercepat pemahaman dalam materi bentuk 

dan warna. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah yang akan dibahas, batasan masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Materi pembelajaran yang dibahas hanya sebatas pengenalan bentuk 

dasar dan warna. 

2. Ditujukan untuk anak usia dini. 

3. Tampilan aplikasi pembelajaran interaktif pengenalan bentuk dan warna 

dengan metode Accelerated Learning ini adalah 2D. 

 

 

 


