
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Taman Kanak-Kanak merupakan jenjang awal untuk menanamkan dasar-
dasar pembelajaran bagi Anak Usia Dini, sehingga konsep-konsep dasar yang 
diterima anak TK digunakan sebagai pembuka daya fikir dalam menghadapi 
jenjang pendidikan berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terkait Pendidikan Anak Usia Dini 
pada Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi “Pendidikan Anak Usia Dini 
Diselenggarakan bagi anak-anak sejak lahir sampai dengan enam tahun sebelum 
jenjang pendidikan dasar. Menurut Fauzzidin (2016) Anak Usia Dini adalah anak-
anak yang berusia 0-6 tahun, di karnakan pendidikan anak usia dini sangat 
berperan penting sebagai perkembangan kepribadian anak untuk memasukain 
jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Dalam belajar anak usia dini memerlukan 
perantara atau sering disebut media pembelajaran. Khadijh (2016) menjelaskan 
bahwa media pembelajaran adalah salah satu alat bantu yang digunakan untuk 
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan sehingga dapat merangsang 
pikiran, perhatian, dan minat serta perhatian anak usia dini sehingga proses belajar 
tercipta. Menurut Hamalik (2005) Manfaat Media Pembelajaran sendiri yaitu 
mempelancar interaksi antara guru dangan anak sehingga proses pembelajaran 
menjadi lebih efektif dan efisien. 

Sekarang ini media pembelajaran untuk anak-anak diperangkat android 
masih sangat terbatas. Terutama Aplikasi pembelajaran untuk Anak Usia Dini 
masih sangat sedikit sekali. Akan tetapi dengan pesatnya perkembangan teknologi 
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informasi saat ini, salah satunya yaitu penggunaan smartphone, terutama berbasis 
android. Menurut Gifary dan N (2015) setiap tahunya penggunaan smartphone 
terus meningkat, Indonesia mencapai peringkat kelima terbesar di dunia dalam 
penggunaan smartphone. Penggunaan smartphone tidak hanya digunakan di oleh 
orang dewasa, bahkan usia dini sudah dapat bermain dengan menggunakan 
smartphone. 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 
narasumber Ibu Sri Nurida, S.Pd.i selaku Kepala Sekolah di Taman Kanak-Kanak 
AL-Muslimun Way Jepara Lampung Timur, sebelum guru kelas memulai 
kegiatan pembelajaran kami selalu mempersipkan Rancangan Program 
Pembelajaran Harian (RPPH) terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berlangsung 
secara terstruktur dan rapih, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. 
Tapi tidak adanya alat bantu atau media belajar yang guru gunakan untuk 
penyampaian materi pembelajaran, guru hanya mengunakan media papan tulis 
dan menjelaskan didapan kelas. Salah satu contohnya dalam meteri pengenalan 
Anggota Keluarga yang bertema“ Lingkunganku dan Keluarga”. Dalam materi 
mengenal nama anggota keluarga guru menerangkan dan menjelaskan nama-nama 
Anggota Keluarga didepan kelas dengan menggunakan gambar Anggota Keluarga 
yang dibuat dipapan tulis. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan upaya untuk mengatasi masalah 
yang telah diuraikan, hal dilakukan adalah dengan mengembangkan media 
pembelajaran dalam proses belajar yang dapat membangkitan keinginan dan minat 
yang baru. Penulis memilih media pembalajaran sebagai salah satu solusinya. 
Media pembelajaran adalah sebuah alat (bantu) atau benda yang digunakan untuk 
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kegiatan belajar mengajar. Dengan maksud menyampaikan pesan informasi 
pembelajaran dari guru kepada penerima dalam hal ini anak didik (Latuheru, 
1988). 

Oleh karena itu penulis membuat sebuah media pembelajaran Silsilah 
Keluarga yang diharapkan dapat membantu anak-anak pada saat mengikuti materi 
pembelajaran tentang Anggota Keluarga. Media pembelajaran ini dapat digunakan 
didalam kelas maupun diluar kegiatan belajar dan mengajar. Media belajar yang 
dimaksud adalah media pembelajaran yang di dalamnya melibatkan Gambar dan 
Nama Silsilah Keluarga. Media pembelajaran ini dikemas dalam bentuk sebuah 
aplikasi telepon pintar berbasis android, yang menyenangkan dan menarik bagi 
anak-anak di Taman Kanak-Kanak AL-Muslimun. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan pada penelitian ini adalah bagaimana merancang dan 
membangun “Aplikasi Media Pembelajaran Silsilah Keluarga” untuk dapat 
membantu anak-anak di TK AL-Muslimun Way Jepara Lampung Timur dalam 
mengenal nama-nama Anggota Keluarga. 

1.3 Batasan Masalah 
Adapun agar dapat memberikan gambaran yang lebih terarah, terperinci 

serta tidak menyimpang dari yang telah diuraikan maka penelitian ini dibatasi 
dalam ruang lingkup: 

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengenalan Silsilah 
keluarga yaitu: Kakek, Nenek, Paman, Bibi, Ayah, Ibu, Kakak Laki-
laki, Kakak Prempuan, Sepupu Laki-laki dan Sepupu Perempuan. 
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2. Media Pengenalan Silsilah Keluarga ini hanya diujikan kelas A pada 

TK AL-Muslimun Way Jepara. 
3. Media Pembelajaran ini diuji menggunakan system operasi android 

dengan 3 versi android yaitu Lolipop, Nougat, dan Oreo 
4. Software yang digunakan untuk pembuatan Media Pembelajaran ini 

adalah Unity atau aplikasi yang berbasis JavaScript dan C# yang di 
khususkan untuk platform 2D & 3D. 

1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi media 

pembelajaran berbasis andorid yang diharapkan dapat membantu proses 
pembelajaran pengenal Silsilah Keluarga untuk anak usia dini. 

1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Menjadi Alat bantu belajar mengajar oleh Guru dalam menjelaskan 
pembelajaran Silsilah Keluarga pada anak-anak didalam kelas. 

2. Menciptakan media belajar yang interaktif dan menarik bagi anak-
anak. Sehingga memberikan kemudahan anak-anak dalam memahami 
pembelajaran Silsilah Keluarga pada Anak Usia Dini. 

3. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan keahlian dalam 
mengimplementasikan media pembelajaran berbasis android 
menggunakan Tools Unity. 

 
 


