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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anak usia dini ialah anak yang berumur 0-6 tahun yang memiliki 

pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat pada awal-awal tahun 

kehidupannya. Dimana perkembangannya menunjuk pada suatu proses ke arah 

yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Oleh karena 

itu, kualitas perkembangannya dimasa depan ditentukan oleh stimulasi yang 

diperolehnya sejak dini. Di usia 4-6 tahun anak sudah dapat mengkordinasikan 

otak dan gerak serta susunanan koneksi syarafnya sudah berfungsi dengan baik. 

Pada umumnya diusia ini anak sudah memasuki pendidikan prasekolah/taman 

kanak-kanak/sederajat (Khadijah, 2016). Menurut (Patmodewo, 2003), Anak 

prasekolah adalah anak yang berumur antara 3-6 tahun. Sedangkan di Indonesia, 

umumnya mengikuti program tempat penitipan anak (3 bulan – 5 tahun) dan 

kelompok bermain (umur 3 tahun), sedangkan pada umur 4-6 tahun biasanya 

mengikuti program taman kanak-kanak.  

Menginjak periode estetik, anak sudah dapat di didik secara langsung, 

yaitu melalui pembiasaan kepada hal-hal yang baik. Bimbingan kearah 

pembiasaan ini dilaksanakan melalui belajar sambil bermain atau dapat pula 

dengan cara bergurau yang berupaya memberikan pengajaran dengan cara 

menggembirakan hati anak, atas dasar kasih sayang (Jalaluddin, 2001). Menurut 

(Mauzzomi & Nyimas, 2015), Bermain merupakan kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan anak sehari-hari. Melalui kegiatan bermain dapat 

mengembangkan kemampuan kognitif anak dengan cara melakukan kegiatan 
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mengamati dan mendegar. Mengamati dilakukan dengan; melihat bentuk, 

warna, ukuran, melihat persamaan dan perbedaannya. Sedangkan kegiatan 

mendengar dilakukan dengan; mendengar bunyi, suara, nada, melihat persamaan 

dan perbedaannya (Khadijah, 2016). Adapun jenis-jenis media yang dapat 

digunakan pada kegiatan bermain sambil belajar dalam pendidikan anak usia 

dini guna mengembangkan kognitif anak, yaitu balok/kotak bangunan, 

flashcard, papan pengenalan warna, kotak pos, boneka dan gelas ukur. Selain itu, 

ada juga penggunaan teknologi augmented reality sebagai media belajar yang 

memberikan pengalaman tiruan secara nyata.  

TK Negeri Pembina merupakan salah satu sekolah TK Negeri yang 

berada di Kota Bandar Lampung. Sistem pembelajaran disana sudah bagus 

dengan fasilitas yang memadai untuk belajar mengajar. Namun, pembelajaran 

disana masih bersifat konvensional dalam mengajarkan anak. Pada saat proses 

belajar mengajar ada beberapa anak cenderung tidak memperhatikan dan merasa 

bosan terhadap pelajaran yang diajarkan oleh guru. Maka, diperlukan sebuah 

media interaktif dan menarik sehingga dapat mengurangi dan membantu 

permasalahan tersebut .  

 Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas. Maka, penulis mengajukan 

penelitian yang berjudul “Media Pembelajaran Pengenalan Warna 

Menggunakan Flashcard Berbasis Augmented Reality Pada Anak 

Prasekolah”. Gambaran penelitian ini nantinya akan dibangun sebuah aplikasi 

FCAR menggunakan input sebuah kamera dan berjalan pada sistem operasi 

android.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana menerapkan media interaktif dan menarik pada anak 

prasekolah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Membangun aplikasi flashcard berbasis augmented reality sebagai 

media pembelajaran pada anak prasekolah. 

2. Mengetahui pengaruh media pembelajaran flashcard augmented reality 

terhadap anak prasekolah dengan parameter pemahaman anak dalam 

mengenal warna. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Anak usia dini yang dijadikan objek penelitian berumur 4 tahun. 

2. Aplikasi FCAR pengenalan warna yang akan dibangun. 

3. Aplikasi ini berbasis android. 

4. Output yang dihasilkan berupa buah, tumbuhan dan hewan. 

5. Image target yang dijadikan marker berbentuk flashcard. 

6. Warna yang dikenalkan meliputi warna primer (merah, biru, kuning), 

warna sekunder (jingga, hijau, ungu), dan netral (hitam, putih, cokelat). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pembangunan media pembelajaran ini adalah sebagai alat 

bantu guru mengembangkan suasana belajar yang menarik  dan memotivasi anak 

dalam proses belajar.  

 


