
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan teknologi informasi saat ini telah melahirkan suatu 

perangkat elektronik yang dinamakan komputer sebagai salah satu media untuk 

mendapatkan informasi yang berguna sesuai dengan kebutuhannya, selain itu 

komputer dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi para pengguna 

dengan cepat dan tepat. Pembelajaran yang baik dapat ditunjang dari suasana 

pembelajaran yang kondusif serta hubungan komunikasi antara guru dan siswa 

dapat berjalan dengan baik. Multimedia interaktif dalam kelas dibangun atas dasar 

asumsi bahwa proses komunikasi di dalam pembelajaran akan lebih bermakna 

(menarik minat siswa dan memberikan kemudahan untuk memahami materi 

karena penyajiannya yang interaktif), jika memanfaatkan berbagai media sebagai 

sarana penunjang kegiatan pembelajaran, dari segi pengertian, multimedia 

interaktif dapat diartikan sebagai kombinasi berbagai unsur media yang terdiri 

dari teks, grafis, foto, animasi, video, dan suara yang disajikan secara interaktif 

dalam media pembelajaran. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dengan menggunakan 

teknologi informasi melalui media elektronik berbasis multimedia membantu 

menumbuhkan minat belajar secara mandiri mampu mengembangkan kreatifitas 

dan pemahaman anak didik dalam belajar. Hal ini harus mulai dikenalkan sejak 

usia dini. 
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Kendala sistem pembelajaran yang penulis lihat selama melakukan riset 

adalah kurangnya metode pembelajaran yang baik dalam proses pembelajaran 

seperti, perkenalan pembelajaran masih berupa buku dan papan tulis dengan 

tampilan yang kurang menarik dikarenakan kurang adanya gambar-gambar 

menarik, warna dan animasi. Sehingga perlu menggunakan aplikasi media 

pembelajaran, memotivasi siswa agar dapat aktif dan  memahami dalam belajar.  

Selain itu dapat juga dimanfaatkan teknologi lain yang sedang berkembang pesat 

yaitu komputer yang dapat dimanfaatkan didalam dunia pendidikan menggunakan 

metode belajar dengan teknologi multimedia interaktif. 

Multimedia interaktif mempunyai sifat yang nyaman dalam melakukan 

proses belajar. Multimedia interaktif umumnya disajikan dengan bahasa 

pemrograman yang bersifat visualisasi dan dengan menggunakan suara, teks, 

gambar. Dalam perkembangannya, teknologi multimedia sangat diperlukan dalam 

teknik pembelajaran. Dengan metode pembelajaran berbasis multimedia, 

diharapkan menambah semangat belajar terhadap bidang yang dibahas, selain itu 

pemahaman terhadap suatu materi  akan lebih mudah untuk dimengerti dan 

dipahami jika disampaikan dengan metode visualisasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Media Pembelajaran Huruf dan Kata Dalam Tiga Bahasa Untuk PAUD 

Hidayatullah”.  
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1.2.    Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menganalisis media pembelajaran pada PAUD Hidayatullah? 

2. Bagaimana merancang media pembelajaran pada PAUD Hidayatullah 

berbasis multimedia dan games interaktif? 

1.3.    Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini masalah 

yang dibahas dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Media ini hanya dibatasi pada pembelajaran khusus PAUD Hidayatullah 

tetapi tidak menutup kemungkinan di PAUD tempat lain. 

2. Media pembelajaran hanya pada pembelajaran cara penulisan, pengucapan 

huruf, pengejaan kata, pengenalan gambar serta games interaktif 

menggunakan tiga bahasa yaitu: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 

bahasa Lampung dengan dialek api atau A. 

3. Aplikasi pembelajaran ini akan diterapkan dengan menggunakan bahasa  

pemrograman Macromedia Flash. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Menganalisis media pembelajaran PAUD Hidayatullah. 

2. Merancang media pembelajaran cara penulisan pengucapan huruf, 

pengejaan kata, pengenalan gambar serta games interaktif menggunakan 

tiga bahasa yaitu: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Lampung. 
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3. Menjaga atau melestarikan budaya dan bahasa lampung. 

 
1.5. Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak–pihak yang 

memerlukan informasi dan sebagai pembanding antara teori yang di dapat 

di dalam perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

pembelajaran. 

b. Bagi PAUD Hidayatullah dapat dijadikan bahan masukan dan bahan 

pertimbangan untuk membuat keputusan bagi PAUD, khususnya mengenai 

sistem pembelajaran. 

c. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bagi mahasiswa.  

 




