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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Firdani dkk (2011) anak usia dini merupakan fase seorang anak 

sedang mengalami perkembangan baik fisik maupun psikologisnya. Rentang 

perkembangan anak usia dini berlangsung sejak usia lahir hingga 6 tahun yang 

sering disebut dengan golden age. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang 

pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. 

Menurut Firdani dkk (2011) pada usia 3 sampai 6 tahun, perkembangan 

anak berubah dari “bermain dengan anak-anak lain” menjadi “bermain bersama 

anak-anak lain”. Berdasarkan hal ini pendidik dapat menggunakannya dalam 

strategi dalam mengajarkan baca dan tulis secara bersama-sama dalam aktivitas 

yang menyenangkan. 

Menurut Mahmud (2010) Metode berarti suatu cara kerja yang bersistem 

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan. Sedangkan pembelajaran berarti proses, cara , perbuatan menjadikan 

orang atau mahluk hidup belajar. 

Menurut Isjoni (2011) pembelajaran adalah kegiatan yang didalamnya 

terdapat proses mengajar, membimbing, melatih, memberi contoh, dan mengatur 

serta memfasilitasi berbagai hal kepada peserta didik agak biasa belajar sehingga 

tercapai tujuan pendidikan. 

 Salah satu materi ajar yang cukup penting bagi murid adalah pengenalan 

benda-benda angkasa. Menurut Anugraha (2012), benda angkasa dapat 
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dikelompokkan menjadi 9 jenis, yaitu galaksi, tata surya, bintang, matahari, 

planet, bulan, komet, meteor dan asteroid. Materi ini cukup menarik untuk 

diajarkan kepada murid, namun, pada pelaksanaannya materi pengenalan benda-

benda angkasa cenderung kurang dikenalkan lebih mendalam kepada murid. Cara 

pengajaran yang masih konvensional pun membuat murid cepat bosan dan 

melupakan materi ini. 

 Di sisi lain, media pembelajaran yang memanfaatkan aplikasi android 

sebagai sarananya berkembang semakin pesat. Setiawan  (2016) mendefinisikan 

android sebagai perangkat lunak (software) sistem operasi yang memakai basis 

kode komputer yang dapat didistribusikan secara terbuka atau open source 

sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Hal ini 

mengakibatkan munculnya solusi baru yang lebih kreatif untuk mengatasi 

kurangnya ketertarikan murid dalam proses pembelajaran. 

 Salah satu software yang seringkali digunakan untuk mengembangkan 

sebuah aplikasi media pembelajaran berbasis android adalah Construct 2. 

Menurut Apriyanto (2016), Construct 2 adalah salah satu tools yang dapat 

digunakan untuk membuat game tanpa harus menulis kode pemrograman, karena 

sebagian besar logika untuk game dapat dibuat menggunakan menu. Hal ini juga 

dapat diterapkan dalam pengembangan media pembelajaran. 

 Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi fenomena 

kurang maksimalnya pembelajaran pengenalan benda-benda angkasa kepada 

murid, khususnya anak usia dini yang dapat diatasi salah satunya dengan cara 

mengembangkan sebuah aplikasi media pembelajaran untuk anak usia dini 

berbasis android menggunakan Construct 2. Oleh karena itu, penyusun telah 
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menyusun sebuah proposal penelitian dengan judul “Media Pembelajaran 

Pengenalan Benda-Benda Angkasa Untuk Anak Usia Dini Menggunakan 

Construct 2”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi media pembelajaran pengenalan benda-

benda angkasa untuk anak usia dini menggunakan Construct 2? 

2. Bagaimana mengetahui hasil pengujian terhadap aplikasi media 

pembelajaran pengenalan benda-benda angkasa? 

1.3. Batasan Masalah 

 Beberapa point batasan masalah yang diterapkan pada penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 

1. Aplikasi media pembelajaran untuk anak usia dini yang dirancang ditujukan 

untuk beroperasi di perangkat android. 

2. Benda-benda angkasa yang akan dikenalkan melalui aplikasi media 

pembelajaran ini merupakan benda-benda angkasa yaitu planet. 

3. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah blackbox. 

1.4.  Tujuan Penelitia 

 Setiap penelitian pasti dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Berikut ini adalah beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengimplementasikan aplikasi media pembelajaran pengenalan 

benda-benda angkasa untuk anak usia dini menggunakan Construct 2. 

2. Untuk mengetahui hasil pengujian black box terhadap aplikasi media 

pembelajaran pengenalan benda-benda angkasa tersebut. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 Sebuah penelitian yang baik pasti memiliki manfaat. Beberapa manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Menambah wawasan dalam kegiatan pembelajaran mengenai benda-benda 

angkasa untuk anak usia dini. 

2. Memberikan sarana hiburan dan edukasi dalam bentuk aplikasi media 

pembelajaran benda-benda angkasa untuk anak usia dini. 

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat 

Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI   

Bab ini berisi landasan teori tentang tinjauan pustaka dari berbagai 

penelitian terdahulu dan teori mengenai uraian yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi Media Pembelajaran, Benda Angkasa, 

Construct 2, dll. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian meliputi kerangka 

pemikiran, tahapan penelitian, metode pengumpulan data, analisis 

kebutuhan, dll. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi aplikasi. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini berisikan hasil an pembahasan pengujian aplikasi 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran aplikasi 

DAFTAR PUSTAKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


