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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong proses 

pembelajaran untuk lebih aplikatif, unik, dan menarik sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan saat ini semakin berkembang dari 

masa kemasa metode pendidikan juga mulai berubah dari metode pendidikan 

manual yakni belajar dari buku dan pengajar mulai dari meranah pada metode 

digital. Inovasi dari pengajaran yang baru dan tepat akan membantu proses 

pemahaman anak sehingga anak dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk mencapainya pembelajaran 

yang efektif, digunakanlah alat bantu belajar yang biasa disebut sebagai media. 

Seperti halnya pengenalan nama hewan pada anak usia 6 sampai 10 tahun yang 

awalnya menggunakan papan kayu dan buku yang disertai dengan gambar yang 

kemudian dikenalkan oleh tenaga pendidik, untuk itu saat ini banyak metode baru 

yang digunakan untuk memperkenalkan anak pada berbagai macam hal unil yaitu 

dengan melalui pembelajaran menggunakan aplikasi game yang lebih menarik 

dan mudah di pahami oleh anak-anak. Maka dari itu manfaat dalam mengenal dan 

mempelajari hewan untuk anak usia 6 sampai 10 tahun agar mereka dapat 

mengetahui nama-nama hewan serta informasi lain tentang dunia hewan. Mulai 

dari kelompok-kelompok hewan sesuai jenisnya hingga habitat hewan. 

Mempelajari hewan/fauna termasuk dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

mengenai makhluk hidup (Saputro, 2012).  
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Oleh karena itu perlu dikembangan suatu game yang menarik dengan 

menggunakan  metode pembelajaran yang bersifat edukatif yang artinya dapat 

memberikan manfaat untuk anak usia dini dalam belajar, serta proses untuk 

pengembangan diri sebagai individu atau sosial dan ada berbagai cara dalam 

penerapannya untuk edukasi pada anak hendaknya menggunakan aspek bermain 

agar anak dapat memahaminya (Rafidah, 2012). 

 

Pada umumnya dalam proses pada anak balita atau usia dini lebih 

diutamakan pada metode bermain sambil belajar. Hal ini dilakukan karena metode 

ini lebih sesuai dengan kondisi anak-anak yang cenderung lebih suka bermain, 

dengan kondisi ini maka para pendidik memanfaatkannya dalam mendidik 

mereka, yaitu dengan cara bermain dan juga belajar. Cara ini akan lebih berksesan 

dalam memori otak anak-anak untuk perkembangan pengetahuannya karena pada 

usia dini adalah masa-masa memori otak sangat pesat (Hernawati, 2012). 

Penggunaan game sebagai sarana pendidikan sebetulnya bukan hal yang 

keliru, karena game bersifat interaktif sekaligus menghibur. Psikologi kebanyakan 

manusia khususnya anak-anak itu secara tidak langsung lebih suka bermain 

daripada belajar serius. Jadi pendidikan seharusnya itu menyenangkan, tidak 

membosankan, jadi mendidik lewat game merupakan salah satu alternatif yang 

tepat. Karena game merupakan karya seni dimana peserta, yang disebut pemain, 

membuat keputusan untuk mengolah sumber daya yang dimilikinya melalui benda 

di dalam game demi mencapai tujuan (Costikyan, 2013). 
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Melalui penggunaan media, siswa dapat terlibat langsung dengan materi 

yang sedang dipelajari. Misalnya, penggunaan media realia atau benda nyata akan 

memberikan pengalaman belajar (learning experiences) yang sesungguhnya 

kepada siswa. Anak atau siswa dapat menyentuh dan mengobservasi benda 

tersebut dan memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam mata pelajaran 

biologi, contoh benda nyata adalah flora dan fauna yang dapat di observasi secara 

langsung oleh siswa. Oleh karena itu pemakaian media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi kegiatan belajar dan membawa pesan atau informasi 

yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran atau 

sumber penerima (Arsyad, 2011). 

Piaget merumuskan teori perkembangan kognitif pada anak yang meliputi 

empat tahap perkembangan yaitu Sensorimotor Stage (0-2 tahun), Preoperasional 

Stage (2-7 tahun), Conctrete Operational Stage (7-11 tahun), dan Formal 

Operational Stage (11-16 tahun). Pada tahap Sensorimotor Stage, seorang anak 

mulai berinteraksi dengan lingkungannya. Sementara Preoperasioanal, seorang 

anak mulai merepresentasikan lingkungannya dalam bentuk simbol. Pada tahap 

berikutnya seorang anak mulai belajar mengenai aturan-aturan misalnya dalam hal 

berkomunikasi. Tahap akhir dalam teori Piaget merupakan tahap dimana anak 

sudah berkembang menjadi seorang remaja dan mereka sudah paham mengenai 

situasi nyata dan dapat berpikir mengenai masa depan (Piaget, 1970). 
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Dari pemaparan latar belakang di atas maka peneliti akan membangun 

sebuah aplikasi game animalia berbasis Android dengan menggunakan Construct 

2. Konsep game ini adalah mengenalkan aneka ragam jenis-jenis hewan 

berdasarkan makanan dan lingkungan hidupnya berupa informasi tentang hewan 

dalam bentuk game agar anak-anak dapat mengenal ragam jenis hewan dengan 

mudah melalui smatrphone. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat 

dirumuskan masalah, yaitu: 

1. Kondisi anak-anak cenderung lebih suka bermain dari pada belajar. 

2. Kurangnya pembelajaran pengenalan hewan pada anak usia 6-10 tahun 

yang masih menggunakan papan kayu dan buku. 

3. Kurangnya ketertarikan atau minat anak untuk belajar mengenal nama 

hewan yang belum ada unsur edukatif dan interaktif pada game yang 

dimainkan pada anak usia 6-10 tahun. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibuat dalam pembuatan aplikasi game 

edukasi biologi ini : 

1. Aplikasi membahas tentang animalia yaitu pengenalan hewan berdasarkan 

jenis makanan  dan juga lingkungan-nya, dan tidak membahas tentang 

ilmu animalia secara luas, yakni membahas klasifikasi hewan bertulang 

belakang (Vertebrata). 

2. Pembuatan game edukasi dilakukan dengan menggunakan construct 2. 



5 
 

3. Game beroprasi pada perangkat mobile dengan platform android. 

4. Media pembelajaran ini berbentuk game edukasi. 

5. Game bersifat single player. 

 

1.4. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian terkait 

dengan Game Edukasi Untuk Anak, diantaranya seperti yang dijelaskan pada 

Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1  Daftar Penelitian Terdahulu 

No Penulis Tahun Pembahasan Kontribusi Saran 

1. Emy 

Nurcha

sanah,E

ndah 

Sudarm

ilah 

2016 Pengembangan 

Multiplatform Game 

2D Pengenalan 

Nama Benda Dalam 

Tiga Bahasa Untuk 

Anak Usia Dini. 

 

Dapat 

mengenalkan 

nama-nama 

benda dalam 3 

bahasa 

indonesi-

inggris-jepang. 

Aplikasi 

ditambahka

n 

pengoparsia

n yang 

dapat 

dijalankan 

oleh 

beberapa 

media 

seperti 

game 

offline yang 

dapat di 

jalankan di 

Laptop/PC 

,dan 

android. 
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Tabel 1.1  Daftar Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Penulis Tahun Pembahasan Kontribusi Saran 

2. Juki 

irfansya

h 

2017 Media Pembelajaran 

Pengenalan Hewan 

Untuk Siswa 

Sekolah Dasar 

Menggunakan 

Augmented Reality 

Berbasis Android 

Aplikasi dapat 

membantu 

minat dan 

pemahaman 

siswa dalam 

belajar, 

khususnya 

dalam 

mengenal 

nama hewan. 

Aplikasi 

ditambahka

n suara 

hewan. 

3. Abdul 

Rokhim 

2016 Aplikasi Pengenalan 

Hewan Berbasis 

Suara Pada Sistem 

Operasi Android 

Dapat 

mengenalkan 

jenis-jenis 

binatang yang 

ada di sekitar 

alam disertai 

dengan 

gambar,suara 

yang 

dihasilkan dari 

suara hewan 

tersebut 

Aplikasi 

dapat 

ditambahka

n animasi 

hewan 

dalam 

bentuk 3d. 

 

 

 

4. John 

Roni 

Coyand

a, 

Irawan, 

Juhaini 

Alie 

2016 Aplikasi Game 

Edukasi Pengenalan 

Bahasa Inggris 

Berbasis Android 

Untuk Anak Usia 

Dini. 

Dapat 

mempermudah 

dalam 

mengenalkan 

bahasa inggris 

dan berhitung 

penjumlahan,p

engurangan,pe

rkalian,dan 

pembagian 

pada anak. 

Aplikasi 

dapat 

ditamahaka

n bahasa 

inggris ke 

dalam 

bahasa 

indonesia 

(penerjemah

annya). 
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Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Penulis Tahun Pembahasan Kontribusi Saran 

5. Danang 

Respati 

Setyabu

di,Rizal 

Isnanto, 

Ike 

Pertiwi 

windasa

ri 

2015 Perancangan Aplikasi 

“Dunia Hewan” Untuk 

Anak Usia Dini 

Berbasis Android. 

Dapat 

bermanfaat dan 

menarik minat 

orang tua untuk 

menegenalkan 

dunia hewan 

dalam 

pembelajaran 

yang menarik 

kepada putra 

putri mereka. 

Perlu 

dikembangka

n lagi agar 

materinya 

lebih 

lengkap, 

akan lebih 

baik ubila di 

kembangkan 

sebagai 

aplikasi 

cross-

platform. 

 

 Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, belum ada yang membahas 

tentang Pemanfaatan game animalia khususnya untuk pengenalan ragam jenis 

hewan berdasarkan jenis makanan dan habitat lingkungannya dengan 

menggunakan Construct 2. Pada aplikasi game ini terdapat pengenalan berbagai 

macam pengenalan jenis hewan yaitu dengan konsep mengenalkan nama-nama 

hewan dengan cara bermain game dalam bentuk platformer, serta terdapat 5 jenis 

permainan yaitu permainan tebak hewan, tebak makanan hewan, tebak bentuk 

hewan, cari hewan, dan matching gambar. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dibuat dalam pembuatan aplikasi game 

animalia ini : 

1. Membangun media pembelajaran yang lebih menarik yaitu dengan cara 

belajar sambil bermain. 
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2. Membangun cara pembelajaran yang lebih menarik dan unik yaitu dengan 

melalui media pembelajaran menggunakan aplikasi game yang lebih 

menarik dan mudah dipahami oleh anak usia 6-10 tahun. 

3. Membangun game edukatif dan interaktif agar anak usia 6-10 tahun 

tertarik dalam mengenal nama hewan bisa dalam bentuk belajar ataupun 

bermain.. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu : 

1. Dengan adanya game ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

anak tentang belajar animalia dalam mengenal nama hewan berdasarkan 

jenis makanan dan lingkungannya yang ada pada pelajaran sekolah serta 

mendidik anak menjadi lebih mandiri dalam belajar. 

2. Memudahkan orang tua dalam mengajarkan anak tentang nama hewan 

berdasarkan makanan dan lingkungannya untuk usia dini 6 sampai 10 

tahun. 

3. Dapat menarik minat anak-anak dalam mempelajari keaneragaman atau 

macam-macam jenis hewan. 

  

  


