
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. 1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan usia dini merupakan periode yang penting dan perlu mendapat 

penanganan sedini mungkin. Usia 3-6 tahun merupakan periode sensitif atau masa 

peka pada anak, yaitu suatu periode dimana suatu fungsi tertentu perlu distimulus, 

diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. Anak yang terstimulus 

dengan baik dan sempurna maka tidak hanya satu perkembangan saja yang akan 

berkembang tapi bisa bermacam-macam aspek perkembangan yang berkembang 

dengan baik. Masa ini untuk melakukan dasar pertama dalam mengembangkan 

kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, konsep diri, disiplin, 

kemandirian dan lain-lain menurut (Lolita 2011). 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 kepada anak tentang agama, seperti pengenalan huruf 

hijaiyah. 

Mengenalkan dasar agama kepada anak-anak tentang jenis huruf hijaiyah 

bisa dikatakan penting karena merupakan langkah awal untuk membuat anak-anak 

mengenal pentingnya pendidikan agama sejak dini. Melalui pengenalan huruf 

hijaiyah ini nantinya anak-anak akan menambah ilmu pengetahuan agama mereka. 

Oleh karena itu, dengan pengenalan huruf hijaiyah ini pastinya akan berguna pada 

anak usia dini, namun pada umumnya pengenalan huruf hijaiyah ini masih 
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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 pembuatan media pembelajaran game edukasi 

untuk anak usia dini. Game edukasi adalah permainan yang disertai pembelajaran 

untuk meningkatkan pemahaman dengan cepat dan membuat siswa menjadi aktif 

(Dony Novaliendry 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 huruf hijaiyah, karena dengan 

pengenalan ini anak-anak diajarkan untuk mengenal lebih huruf hijaiyah. 

Penelitian terdahulu yang berjudul “Perancangan Aplikasi Pembelajaran 

Huruf Hijaiyah Dengan Menggunkan Metode Computer Aided Learning” oleh 

Fitri Handayani menghasilkan sebuah penelitian tentang animasi interaktif yang 

Aplikasi ini mempunyai output berupa suara, jika salah satu gambar huruf 

hijaiyah diklik maka akan menimbulkan suara bedasarkan gambar yang diklik 

tersebut dan menggunakan model pengembangan sistem Computer Aided 

Learning (CAL). Dalam penelitian ini bertujuan untuk siswa dapat bermain dan 

berlajar  huruf hijaiyah menggunakan computer agar anak dapat berintreksi 
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langgsung dengan komputer dan aplikasi ini dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran agar dapat membantu para muridnya untuk menyerap materi studi 

lebih dalam dan utuh (Fitri, 2013). Berdasarkan peneliti terdahulu ”Aplikasi 

belajar membaca dan mengucap huruf hijaiyah untuk Pockett PC” menghasilkan 

media pembelajaran yang efektif dengan metode penelitian nya yaitu metode 

waterfall yang bertujuan untuk anak mengenal teknologi computer, agar anak 

dapat membaca dan mengucapkan dengan benar huruf hijaiyah sambil bermain 

(Sobri, 2012). Berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul “Multimedia 

pembelajaran interaktif makhraj huruf hijaiyah, wudu dan salat emnggunakan 

adobe flash cs6 berbasis androit” oleh Ummi Hidayah, Muh yamin,  Hasanudin 

yang menghasilkan sebuah penelitian tentang  pembelajaran interaktif yang 

memudahkan untuk belajar makhraj huruf hijaiyah, wudu dan salat, pembelajaran 

interaktif ini di buat dengan menggunakan dengan menggunakan metode Fisher-

Yates Shuffling (Ummi et al, 2016). Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Makhraj Huruf Al-Qur‟an 

Untuk Anak-anak” oleh Gitadea Laksono, Steven Sentinuwo, M. Dwisnanto Putro 

yang tujuan penelitian ini adalah membangun atau membuat suatu aplikasi 

pembelajaran makhraj huruf Al-Qur’an yang dapat membantu dalam proses 

pembelajaran makhraj huruf, dan menghasilkan sebuah perancangan game 

pembelajaran yang mengeluarkan pertanyaan seperti kuis yang bisa diikuti 

pengguna sebagai tolak ukur pengguna bisa menguasai materi yang diberikan. 

Perancangan game ini menggunakan Unity, metode pengumpulan data dalam 

pembuatan game ini adalah observasi, dokumentasi, kuisioner. Pengembangan 

sistem yang di gunakan adalah Rapid Aplicaton Development (RAD) (Gitadea et 
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al,. 2017). Berdasarkan Penelitian terdahulu yang berjudul “Game Petualangan 

Berburu Bintang Hijaiyah“ oleh Risnawati KD dan Taqwa Hariguna 

menghasilkan sebuah penelitian ini berupa Game Petualangan Berburu Bintang 

Hijaiyah. Game yang dihasilkan berektensi swf dan dapat dijalankan 

menggunakan flashlite player. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menjelaskan 

materi mengenal huruf hijaiyah (Risnawati dan Hariguna). 

Dari kelima penilitian terdahulu tentang pembuatan Game edukasi, peneliti dan 

penulis terdapat sebuah kesamaan dalam hal tujuan yaitu sama-sama ingin 

membua aplikasi game edukasi yang menyenangkan untuk anak-anak. Namun 

dalam pembuatannya 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 merancang atau membuat aplikasi game 

edukasi yang bukan hanya digunakan sebagai arena bermain tetapi juga bisa 

dimanfaatkan sebagai arena belajar anak-anak yang menyenangkan, dan genrey 

yang diambil untuk alikasi game ini adalah petualangan Game murni petualangn 

lebih menekankan pada jalan cerita dan kemampuan berpikir pemain dalam 

menganalisa tempat, memecahkan cara mencari jalan maupun menyimpulkan 

rangkaian peristiwa dan karakter hingga penggunaan benda-benda tepat pada 

tempat yang tepat (Dian Ahkam Sani 2017). Anak usia dini 3-4 tahun tertarik 
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pada game yang memiliki latar belakang yang ceria, komposisi warna yang cerah 

ataupun warna dasar, warna yang disukai oleh anak usia dini warna dasar hitam 

atau putih, namun anak usia dini juga menyukasi warna-warna seperti merah, 

jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang sering disebutnya 

“MEJIKUHIBINIU”, menyukai karakter yang unik pada game seperti karakter 

kartun yang ceria dan tidak seram karna akan menakutkan si anak, dan anak juga 

menyukai permainan yang memiliki tantangan, dengan adanya tantangan dalam 

game anak akan belajar berhati-hati dalam bermain game dan akan memicu pola 

pikirnya bagaimana cara melewati tantangan-tantagan didalam game agar dapat 

menyelesaikan permainandi dalam game.(Vivi., 2017). 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka aplikasi pengenalan huruf 

hijaiyah 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 huruf 

hijaiyah yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif, membangun aplikasi 

game menggunakan Construct 2. Perancangan aplikasi game pengenalan huruh 

hijaiyah ini akan di rancang menggunakan pemodelan berorientasi objek (UML). 

Kelebihan dari aplikasi game pengenalan huruf hijaiyah ini, game yang di buat 

merupakan game yang bergendrey petualangan agar anak-anak juga bisa belajar 

sekaligus bermain sehingga anak tidak merasa jenuh, maka penulis mengusulkan 

judul “PERANCANGAN GAME EDUKASI MENGENAL HURUF 

HIJAIYAH BAGI ANAK USIA DINI MENGGUNAKAN CONSTRUCT 2” 

yang berbasis multimedia sebagai media pembelajaran. 



6 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

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

merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana meningkatkan belajar pada anak usia dini 3-4 tahun? 

2. Bagaimana menghasilkan Game edukasi pengenalan huruf hijaiyah 

yang digemari anak usia dini 3-4 tahun? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan belajar pada anak usia dini 3-4 tahun. 

2. Untuk menghasilkan suatu aplikasi berupa Game edukasi pengenalan 

huruf hijaiyah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menumbuhkembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak didik 

termasuk potensi memberikan respon kreatif terhadap hal-hal sekitar 

kehidupannya. 

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 
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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 huruf hijaiyah. 

2. Ditujukan untuk anak usia dini. 

3. Tampilan yang disajikan sangat sederhana dengan unsur berkarakter  

kartun sehingga menarik perhatian anak. 

4. Tampilan antar muka dalam Game edukasi ini adalah tampilan 2D. 

5. Tidak ada tingkatan level pada game. 

6. Tidak menampilkan score akhir. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar relakang, rumusan 

rasalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang Aplikasi Edukasi Pengenalan Huruf Hijaiyah, 

Multimedia Development Life Cycle, UML, Construct 2. Materi yang diambil 

dapat merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang sedang dikaji dan 

disusun sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang rancangan aplikasi edukasi pengenalan huruf 

Hijaiyah, metodologi penelitian, Multimedia Development Life Cycle, UML, dan 

jadwal penelitian. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat. 

Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah.  


