
BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang penerapannya sangat 

berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, belajar Matematika 

harus diajarkan mulai dari jenjang kanak-kanak, sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi. Dalam ilmu matematika khususnya untuk anak usia dini harus diajarkan 

menggenalan bilangan asli hingga 99 dengan menggunakan benda sekitarnya, 

pengenalan matematika dasar yang harus dikenal pada anak pertama adalah 

pengurangan serta penjumlahan. Belajar matematika merupakan hal dasar yang 

wajib bagi anak-anak untuk dipelajari (Kurniawan, et al., 2015).  

Anak-anak yang masih awam terhadap angka atau bilangan asli, terutama 

bilangan asli, penjumlahan, pengurangan dan bangun ruang serta kurangnya alat 

peraga sebagai alat bantu belajaran untuk anak. Diperlukan perhatian lebih untuk 

mengwujudkan cara pengajaran yang baik, tahap demi tahap dan bimbingan 

pengajaran yang menarik bagi anak seusia 5-10 tahun. Menurut Muazzomi: 

“Bermain merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak 

sehari-hari. Salah satu metode belajar yang menarik bagi anak-anak adalah belajar 

dengan bermain”. 

Saat ini teknologi sudah sangat berkembangan pesat, terutama teknologi 

mobile. Penggunaan Smartphone bukan merupakan kebutuhan skunder lagi, akan 

tetapi merupakan kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh setiap individu. Tidak 

hanya orang dewasa dan remaja yang menggunakan Smartphone, tetapi juga anak-

anak sudah dapat menggunakannya. Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk 

mengantisipasi penggunaan Smartphone agar tidak digunakan secara berlebihan, 
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mengingat alat ini sudah bisa mengeluarkan informasi apa saja yang kita inginkan, 

jika terkoneksi dengan fasilitas internet. Kebanyakan anak menggunakan 

Smartphone untuk bermain game (Ependi & Sopiah, 2015). 

Android merupakan platform yang paling populer bagi ponsel di dunia. 

Lebih dari 190 negara di seluruh dunia menggunakan Android. Banyak pengguna 

menggunakan Android untuk mencari aplikasi, permainan dan konten digital 

lainnya. Android menjadi sistem operasi mobile yang tumbuh paling cepat. Setiap 

hari lebih dari 1 juta perangkat Android diaktifkan di seluruh dunia. Android dapat 

membangun sebuah game HTML menggunakan game engine Construct 2 atau 

game framework yang dapat di konversikan ke dalam bentuk APK (Application 

Package File) dengan menggunakan Buildozer (Ependi & Sopiah, 2015). 

Construct 2 adalah sebuah tool berbasis Hyper Text Markup Language 

(HTML) 5 untuk menciptakan sebuah permain digital. HTML 5 merupakan bahasa 

markup untuk penataan dan penyajian konten untuk World Wide Web dan 

merupakan teknologi inti dari jaringan internet yang pada awalnya diusulkan oleh 

Opera Software. Construct 2 berbeda dengan tools lain yang mengharuskan 

pemrogram menuliskan baris demi baris agar tercipta sebuah objek. Hal ini karena 

Construct 2 sudah berbasis objek sehingga sangat mudah dalam membuat objek-

objek dan mengatur atribut-atribut dari objek tersebut. Construct 2 juga memiliki 

fitur-fitur yang mudah digunakan dan dimengerti oleh pemrogram pemula (Gullen, 

2016). 

Pada umum anak usia sekolah dasar yang masih akif bermain dan 

mengeksplorasi hal-hal yang baru, dalam memberikan pola asuh dan metode belajar 

pada anak dibutuhkan suatu pembelajaran yang interaktif berupa audio visual dan 
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game agar anak cenderung lebih tanggap. Dalam mempelajari materi anak masih 

kurang memahami materi dalam kelas dan anak yang malas belajar dikarenakan 

metode pembelajaran disekolah dan rumah masih menggunakan buku. Untuk 

mengatasi masalah dibuat sebuah aplikasi pembelajaran matematika dasar agar 

anak dapat memahami materi pembelajaran yang baik pada saat ini dan lebih 

ditekankan kepada pendidikan visual yang terlihat menarik dengan tambahan 

gambar dan suara. Dengan memanfaatkan banyaknya pengguna yang menggunakan 

platform android saat ini di kalangan anak – anak, penulis mencoba untuk membuat 

aplikasi pembelajaran matematika dasar. Dalam hal ini maka penulis melakulan 

penelitian untuk merancang dan membangun aplikasi pembelajaran matematika 

dasar untuk anak usai 5 sampai 10 tahun yang menarik, interaktif dan mampu 

memberikan pengetahuan tentang matematika dasar dengan judul “Aplikasi 

Pembelajaran Matematika Dasar Untuk Anak Usia Dini Menggunakan 

Construct 2”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti mengambil 

merumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara untuk mempermudah proses pembelajaran anak 

tentang penjumlahan, pengurangan dan bangun ruang? 

2. Bagaimana cara menyajikan media pembelajaran untuk anak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan dari pembuatan proposal ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Dapat membantu media pembelajaran yang interaktif dan menarik bagi 

anak-anak tentang penjumlahkan, pengurangan dan bangun ruang. 

2. Pemanfaatan media pembelajaran agar memudahkan anak-anak dalam 

mengenal hal-hal yang belum mereka ketahui tentang penjumlahan, 

pengurangan dan bangun ruang. 

 

1.4 Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, peneliti membatasi 

permasalahan yaitu : 

1. Aplikasi pembelajaran ini hanya di batasi pada penjumlahan, 

pengurangan dan bangun ruang yang ada pada matematika dasar. 

2. Aplikasi pembelajaran matematika dasar ini diperuntukkan untuk anak 

berumur 5-7 tahun. 

3. Game pembelajaran ini dapat digunakan di Smartphone Android 4.1 

Jelly bean. 



16 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Menjadi sarana alternatif untuk anak dalam belajar matematika dasar. 

Menciptakan metode belajar yang interaktif dan manarik serta sebagai pengenalan 

matematika dasar bagi anak. 


