
BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

Di Indonesia pengertian anak usia dini ditujukan kepada anak yang  berusia 

0-6 tahun, seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan  pada Pasal 1 ayat 14 yang menyatakan, 

pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi anak sejak 

lahir sampai usia 6 tahun. Definisi anak usia dini yang dikemukan oleh NAEYC 

(National Assosiation Education for Young Chlidren) adalah sekelompok individu 

yang berada pada rentang usia antara 0 – 8 tahun. Anak usia dini merupakan 

sekelompok manusia yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. 

Pada usia tersebut para ahli menyebutnya sebagai masa emas (Golden Age) yang 

hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Pertumbuhan 

dan perkembangan anak usia dini perlu diarahkan pada fisik, kognitif, 

sosioemosional, bahasa, dan kreativitas yang seimbang sebagai peletak dasar yang 

tepat guna pembentukan pribadi yang utuh ( Aris Priyanto, 2014). 

Menurut hasil penelitian Keith Osborn, Burton L. White, dan Benyamin S. 

Bloom (1993) perkembangan intelektual manusia pada usia 4 tahun sudah 

mencapai 50%, usia 8 tahun 80%, dan pada usia 18 tahun bisa mencapai 100%. 

Berdasarkan penelitian tersebut maka masa usia dini adalah masa golden age yang 

harus dioptimalkan karena sebagian besar perkembangan otak anak didominasi 

pada masa tersebut yakni mencapai 80% sedangkan 20% selanjutnya akan 

berkembang setelah masa usia dini hingga umur 18 tahun. 
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Saat ini, perkembangan teknologi sudah berkembang semakin pesat. Dalam 

dunia pendidikan pun sudah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk 

mempermudah dan memperlancar kegiatan belajar dan mengajar (Kurnianingsih, 

Yudantoro, & Pradana, 2012). Teknologi yang semakin maju memungkinkan 

pembuatan game edukasi berbasis android yang dapat digunakan pada gadget . 

Selain itu juga metode ini dapat mempermudah dalam belajar anak karena model 

yang menarik dan mengasyikan, sehingga tidak membuat anak-anak menjadi 

cepat bosan. 

Gadget memiliki fitur menarik yang ditawarkan dan seringkali membuat 

anak-anak cepat akrab dengannya. Banyak manfaat positif yang diperoleh dari 

penggunaan gadget yang dikemukakan oleh psikolog Hadiwidjodjo, Psi (2014) 

yaitu : “Mempermudah Komunikasi. Gadget merupakan salah satu alat yang 

memiliki teknologi yang canggih. Jadi semua orang dapat dengan mudah 

berkomunikasi. Membangun kreatifitas anak (Gadget memberikan beragam 

informasi yang juga bisa mendorong anak menjadi lebih kreatif). Anak akan lebih 

mudah dalam mencari segala informasi dan berita yang dibutuhkan olehnya, 

terutama dalam hal belajar sambil bermain ataupun bermain sambil belajar. Dalam 

usia ini, anak memang masih berada di dalam masa yang mengasyikan untuk 

bermain. Namun tak melepaskan diri dari sebuah proses pembelajaran yang juga 

harus dilakukan”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang 

menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, 

atau pejuang yang gagah berani. Kata pahlawan berasal dari bahasa 

Sansekerta phala-wan. Arti dari istilah Sansekerta tersebut adalah orang yang 
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dirinya menghasilkan buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara dan 

agama. 

Dikutip dari www.kompasiana.com  ditulis oleh Herulono Murtopo (2015) 

dengan artikel yang berjudul “Tahunya nama jalan tak tahu dia pahlawan”. 

Dalam artikel tersebut dilakukan sebuah survey kepada beberapa Mahasiswa, 

Mahasiswa diberikan sebuah foto salah satu tokoh pahlawan Indonesia yaitu Daan 

Mogot. Mereka diminta untuk menjawab siapa nama dibalik foto tersebut, namun 

diantara Mahasiswa tersebut tidak ada yang dapat menjawab, setelah diberikan 

jawaban dari nama foto tersebut mereka hanya tahu itu sebuah nama jalan. 

Dari beberapa penjelasan diatas, dibutuhkan suatu cara agar masyarakat dapat 

mengenal pahlawan Indonesia, salah satu cara yang dapat digunakan yaitu 

mengenalkan pahlawan Indonesia sejak dini. Bermain dan anak merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan , aktivitas bermain selalu ditunjukan oleh 

anak dan aktivitas anak adalah bermain (Martha Crhistianti, 2007). Dilihat dari 

kebiasaan tersebut, terdapat sebuah peluang yang bisa digunakan dalam 

memberikan wawasan edukasi pengenalan pahlawan Indonesia kepada anak-anak 

, selain itu juga pengawasan dan kontrol orang tua juga sangat dibutuhkan yang 

diharapkan bisa mengurangi ketidaktahuan masyarkat Indonesia tentang pahlawan  

Indonesia.  

        Dari permasalah itu, maka penulis memanfaatkan game sebagai media 

edukasi, selain itu kelebihan dari Game edukasi dibanding dengan edukasi secara 

konvensional yaitu  adalah  pada  visualisasi  dari  permasalahan nyata. 

Massachussets  Insitute  of  Technology (MIT)  berhasil membuktikan  bahwa  

http://www.kompasiana.com/
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game sangat  berguna  untuk meningkatkan  logika  dan pemahaman  pemain  

terhadap  suatu masalah melalui proyek game yang dinamai Scratch. Berdasarkan  

hasil  penelitian sebelumnya,  tidak  diragukan  lagi bahwa Game edukasi dapat 

menunjang proses pendidikan. Game edukasi unggul dalam beberapa aspek jika 

dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Salah  satu  keunggulan  

yang  signifikan  adalah adanya animasi yang dapat meningkatkan daya ingat 

sehingga anak dapat menyimpan materi pelajaran  dalam waktu  yang lebih  lama  

dibandingkan  dengan  metode  pengajaran konvensional (Anik Vega V, 2016). 

Pengenalan pahlawan Indonesia dimulai dari sejak dini agar generasi muda 

bangsa terutama anak-anak usia Pendidikan Dini (PAUD) mampu untuk 

mengetahui pahlawan Indonesia. Selain itu juga agar dapat menumbuhkan sikap 

bela tanah air dan mencitai perjuangan para pahlawan Indonesia dan juga untuk 

mengenang dan menghargai  jasa para pahlawan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana caranya anak usia dini dapat mengenal Ir. Sukano ? 

2. Bagaimana merancang Game edukasi pengenalan Ir. Sukarno pada anak usia 

dini berbasis android ? 

3. Bagaimana hasil pengujian terhadap peningkatan wawasan pengguna terhadap 

sejarah Ir. Sukarno ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

     Tujuan dari penelitian yang di usulkan ini adalah : 

1. Memberikan edukasi kepada anak usia dini tentang salah satu pahlawan 

Indonesia melalui game. Sehingga diharapkan mampu menumbuhkan sikap 

cinta tanah air sejak dini. 

2. Mempermudah dalam mengenal pahlawan nasional Indonesia salah satunya 

Ir.Soekarno. 

3. Memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui proses pembelajaran 

sambil bermain.  

1.4  Batasan Masalah Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, penulis 

hanya membatasi masalah pada :  

1. Pengguna utama Game edukasi pengenalan Ir.Soekarno ini adalah anak-anak 

usia 6-8 tahun, dan pengguna yang ingin tahu tentang aplikasi ini. 

2. Pembangunan aplikasi ini dijalankan pada Personal smartphone dengan 

berbasis Android.  

3. Game edukasi pengenalan Ir.Soekarno ini bersifat singgle player. 
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4. Pembahasan tokoh hanya pada Ir. Sukarno. 

1.5  Manfaat/Kontribusi Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Anak-anak khususnya pada usia dini dapat bermain sambil mendapatkan 

edukasi sekaligus belajar mengenai Ir.Sukarno. 

2. Meningkatkan dan memperluas wawasan pengguna. 

 


