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1.1 Latar Belakang 

Menurut Martini dalam (Rokhim, 2014) Pendidikan harus sudah dimulai sejak usia dini 

karena supaya tidak terlambat dalam mengenal dunia pendidikan. Sehingga penting bagi anak 

untuk mendapaatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Salah satu bidang yang 

menggunakan multimedia sebagai sarana informasi adalah bidang pendidikan. Pada tingkat 

pendidikan anak usia dini sekarang ini, banyak hal yang diajarkan untuk mengenalkan anak 

kepada dunia luar, seperti pengenalan fauna.  

Mengenalkan anak-anak kepada jenis hewan yang ada disekitar mereka bisa dikatakan 

penting karena merupakan langkah awal untuk membuat anak-anak mengenal mengenai 

berbagai hal yang ada disekitar mereka. Selain untuk mengenal nama, bentuk hewan, melalui 

pengenalan hewan ini nantinya anak-anak akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan 

dasar mereka. Oleh karena itu, dengan pengenalan hewan ini pastinya akan berguna pada 

anak usia dini, namun pada umumnya pengenalan hewan ini masih dilakukan dengan sistem 

yang konvensional. Hal ini dapat menimbulkan rasa jenuh karena anak-anak lebih suka 

bermain sambil belajar. 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini, membuat 

pemanfaatan teknologi informasi semakain berkembang pula yang seharusnya dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus 

tentang media pembelajaran game edukasi untuk anak usia dini. Game edukasi adalah game 

yang menyisipkan unsur-unsur ilmu pengetahuan di dalamnya (Ningtyas, 2013). Menurut 

Eva dalam (Rahman dan Tresnawati, 2016) Game edukasi merupakan permainan yang 

dikemas untuk merangsang daya pikir termasuk meningkatkan konsentrasi dan memecahkan 

masalah. Teknik pembelajaran interaktif yang efektif bagi anak usia dini adalah dengan 



menggunakan Game edukasi, hal ini dikarenakan sebagian besar anak di usia dini memiliki 

rasa ingin tahu yang tinggi terhadap semua yang berada di lingkungan sekitarnya. Salah 

satunya pengenalan terhadap fauna, karena dengan pengenalan ini anak-anak diajarkan untuk 

lebih mengenal berbagai macam fauna. 

Construct 2 merupakan game engine 2D yang paling di rekomendasikan umtuk 

membuat game, logika game dalam construct 2 dikemas dalam bentuk visual yang mudah 

sehingga anda tidak akan merasa kesulitan. Construct 2 dilengkapi dengan beberapa libary 

yang memudahkan pengguna untuk membuat oprasi game dalam hitungan detik. Meski 

sebagian besar operasi standar game sudah diakomodasi, namun event dan behavior system 

construct 2 tetap memberikan ruang bagi penggunanya untuk melakukan berbagai modifikasi 

khusus untuk memberikan keunikan tersendiri bagi game yang akan di buat. 

Penelitian terdahulu yang berjudul “Animasi Interaktif Pembelajaran Pengenalan 

Hewan Dan Alat Transportasi Untuk Siswa Taman Kanak – Kanak” oleh Andaru Mahardika, 

Henny Destiana menghasilkan sebuah penelitian tentang animasi interaktif yang 

bermaterikan pengenalan nama hewan dan alat transportasi dibuat dengan menggunakan 

macromedia flash 8 dan adobe flash player dan menggunakan model pengembangan sistem 

Waterfall. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjadikan animasi interaktif sebagai salah 

satu tekhnologi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran agar dapat membantu para 

muridnya untuk menyerap materi studi lebih dalam dan utuh (Mahardika dan Destiana, 

2014). Berdasarkan peneliti terdahulu ”Game Edukasi Berbasis Android Sebagai Media 

Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini” menghasilkan media pembelajaran yang efektif dengan 

metode penelitian nya yaitu metode waterfall yang bertujuan untuk anak mengenal teknologi 

komputer, pelajaran untuk mengikuti pengarahan dan aturan, latihan memecahkan masalah 

dan logika, melatih saraf motorik dan keterampilan spasial, menjalin komunikasi anak-

orangtua saat bermain bersama, serta memberikan hiburan (Putra et al., 2016). Berdasarkan 



penelitian terdahulu yang berjudul “Perancangan Game Edukasi “Semangat Si Semut” 

Sebagai Media Untuk Menanamkan Semangat Gotong Royong Pada Anak Usia Dini” oleh 

Sugiyanto, Khamadi yang menghasilkan sebuah penelitian tentang  game edukasi yang 

mengajarkan tentang semangat gotong royong pada anak usia dini, game edukasi ini di buat 

dengan menggunakan Software Macromedia Flash dengan pemrograman Action Script 

Version 2.0 lalu dengan menggunakan metode MDLC (Multimedia Development Life Cycle), 

dengan adanya game tersebut diharapkan anak akan mengenal dan memahami makna 

semangat gotong royong serta masyarakat sadar akan pentingnya semangat gotong royong 

yang mulai luntur. Diharapkan juga masyarakat ikut berperan serta dalam menanamkan 

semangat gotong royong pada anak-anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus 

dididik dan diarahkan ke sikap-sikap yang membangun kepribadian diri yang baik sebagai 

modal generasi penerus yang unggul (Sugiyanto dan Khamadi, 2011). Berdasarkan penelitian 

terdahulu yang berjudul “Game Edukasi “Matching Three” Untuk Anak Usia Dini” oleh Sigit 

Priyanto, Prayoga Pribadi, Aulia Hamdi yang menghasilkan sebuah penelitian game edukasi 

yang menampilkan benda benda dalam kehidupan sehari hari untuk diperkenalkan kepada 

anak-anak melalui sebuah aplikasi yang menggabungkan  antara  teknologi dengan edukasi 

yang bermuatan, pengenalan angka, warna, dan bentuk diharapkan  dapat   memberikan suatu 

nilai tambah yang positif, mengingat pendidikan sangatlah penting untuk membentuk  

generasi  bangsa  yang cerdas dan bermartabat. Perancangan game ini menggunakan flash 

player CS6, metode pengumpulan data dalam pembuatan game ini adalah observasi, 

dokumentasi, kuisioner. Pengembangan sistem yang di gunakan adalah prototipe. Game ini 

dapat diaplikasikan pada smartphone yang berbasis system operasi android (Priyanto et al., 

2014). Berdasarkan Penelitian terdahulu yang berjudul “Perancangan Aplikasi Game Edukasi 

Pembelajaran Anak Usia Dini Menggunakan Linear Congruent Method (LCM) Berbasis 

Android “ oleh Dora Irsa, Rita Wiryasaputra, Sri Primaini menghasilkan sebuah penelitian 



tentang Game edukasi yang bermaterikan bahasa inggris yang dibuat menggunakan metode 

Linear Congruent Method (LCM). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjadikan game 

sebagai media pembelajaran calistung yang menyenangkan dan untuk meningkatkan minat 

belajar anak (Irsa et al., 2015). 

Dari kelima penilitian terdahulu tentang pembuatan Game edukasi, peneliti dan penulis 

terdapat sebuah kesamaan dalam hal tujuan yaitu sama-sama ingin mengembangkan aplikasi 

game edukasi yang menyenangkan untuk anak-anak. Namun dalam pembuatannya juga 

terdapat beberapa perbedaan dalam aplikasi dan metode yang digunakan untuk merancang 

aplikasi game, disini penulis menggunakan software dengan versi yang berbeda yaitu 

Construct 2 dalam hal pembuatan game edukasi. Constuct 2 merupakan sebuah game engine 

2D yang dikembangkan oleh Scirra Ltd, sebuah start up yang bermakarkas di London. Game 

engine ini dikembangkan dengan konsep behavior dan event attachment sehingga logika 

dalam game cukup dengan drag and drop saja (Roedavan, 2017). Penelitian yang dilakukan 

penulis bertujuan untuk mengembangkan aplikasi game edukasi yang bukan hanya digunakan 

sebagai arena bermain tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai arena belajar anak-anak yang 

menyenangkan.  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka aplikasi pengenalan fauna sebaiknya 

ditanamkan dan diimplementasikan sejak usia dini dengan memanfaatkan trend teknologi 

yang sudah bertumbuh pesat dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik edukasi cara yang 

lebih praktis, solusi yang diusulkan dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan 

pengenalan fauna yaitu membangun aplikasi game menggunakan Construct 2. Perancangan 

aplikasi game pengenalan fauna ini akan di rancang menggunakan pemodelan berorientasi 

objek (UML). Kelebihan dari aplikasi game pengenalan fauna ini, game yang di buat 

merupakan game petualangan agar anak-anak juga bisa belajar sekaligus bermain sehingga 

anak tidak merasa jenuh, maka penulis mengusulkan judul “Pengembangan Aplikasi Game 



Pengenalan Fauna Menggunakan Construct 2 Untuk Anak Usia Dini (Study Kasus : 

PAUD Sabila 2 Bandar Lampung)” yang berbasis multimedia sebagai media pembelajaran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

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

permasalahan pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana menghasilkan Game edukasi pengenalan Fauna untuk anak usia dini? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan game pengenalan fauna menggunakan 

Construct 2 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menghasilkan suatu produk berupa Game edukasi pengenalan fauna. 

2. Untuk  mengimplementasikan game yang akan dibuat menggunakan Construct 2. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendorong munculnya inovasi dan kreativitas guru dalam mengembangkan iklim 

pendidikan yang kondusif untuk anak usia dini dan Menambah sarana 

pembelajaran anak melalui media pembelajaran interaktif. 

2. Memberikan respon kreatif terhadap pengenalan fauna melalui jenis dari tiap fauna 

tersebut. 

 

 

 



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. Pembahasan dibatasi hanya seputar fauna sesuai dengan jenis yang diajarkan pada 

PAUD Sabilla 2. 

2. Ditujukan untuk anak usia dini. 

3. Tampilan antarmuka dalam Game edukasi ini adalah tampilan 2D. 

4. Pembuatan Game edukasi ini diajukan untuk PAUD Sabila 2 Bandar Lampung. 

5. Game yang dibuat tidak mempunyai tingkatan level. 

6. Score dari game tersebut tidak dapat di tampilkan kembali ketika sudah selesai 

bermain. 

7. Pengujian aspek portability dilakukan hanya melakukan uji coba pada sistem 

operasi windows yang jenis nya berbeda yaitu win32 dan win64 bit. 

8. Jenis hewan yang dikenalkan hanya hewan berkaki 2 dan berkaki 4 yang terdiri 

dari 13 hewan berkaki 2 dan 12 hewan berkaki 4. 

 

 

 


