
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Mobile phone bukan lagi barang yang asing karena penggunanya sudah 

sangat banyak. Bukan hanya orang dewasa dan remaja saja, bahkan anak-anak 

usia dini pun sudah familiar dengan mobile phone. Tentu saja penggunaan mobile 

phone pada anak-anak usia dini masih harus mendapat bimbingan dari para orang 

tua. 

Usia anak-anak merupakan masa yang penting. Berdasarkan penelitian tiga 

pakar pendidikan anak dari Amerika, yakni Dr. Keith Osborn (University of 

Georgia), Dr. Burton L. White (Preschool Project), dan Prof. Dr. Benyamin S. 

Bloom (University of Chicago) dalam   tingkat intelektualitas otak mengalami 

perkembangan sebanyak 50% ketika anak berusia 4 tahun. Anak usia empat tahun 

mampu menyerap dengan cepat setiap rangsangan yang masuk. Anak akan 

mampu menghafal banyak sekali informasi, seperti kata, nada, bunyi-bunyian, 

gerakkan, dan sebagainya. Hingga usia 8 tahun, anak telah memiiki tingkat 

intelektualitas otak sekitar 80%. Perkembangan intelektualitas otak ini relatif 

berhenti dan mencapai kesempurnaannya (100%) pada usia 18 tahun. Jadi, setelah 

usia 18 tahun intelektualitas otak tidak lagi mengalami perkembangan. (Teddy, et 

al., 2015)  

Dalam survey yang dilakukan oleh the Asian parent Insights pada lingkup 

studi kawasan Asia Tenggara, dengan melibatkan setidaknya 2.417 orang tua yang 

memiliki gadget dan anak dengan usia 3-8 tahun pada 5 negara yakni Singapura, 
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Thailand, Philipina, Malaysia dan Indonesia. Dengan sejumlah sampel orang tua 

tersebut, diperoleh 3.917 sampel anak-anak dengan usia 3-8 tahun. Dari 98% 

responden anak-anak usia 3-8 tahun pengguna gadget tersebut, 67% diantaranya 

menggunakan gadgetmilik orang tua mereka, 18% lainnya menggunakan gadget 

milik saudara atau keluarga, dan 14% sisanya  menggunakan gadget milik sendiri. 

Hasil survey ini membuktikan bahwa penikmat gadget saat ini bukan hanya orang 

dewasa hingga remaja, namun juga anak-anak. Hasil survey  mengungkapkan 

bahwa  98%  responden  anak-anak  di  Asia  Tenggara  tersebut  menggunakan  

gadget atau  perangkat  seluler  (mobile  device). (Okky, 2015). 

 Penggunaan  gadget  oleh  anak-anak  kebanyakan  digunakan  sebagai  

media  atau  alat  bermain,  yakni  untuk  memainkan  aplikasi permainan (games). 

Perasaan mudah bosan yang merupakan salah satu ciri anak-anak dan tingkat 

konsentrasi serta perhatian yang pendek, membuat anak-anak sering lupa dengan 

kosakata-kosakata yang telah diajarkan. Padahal menghapal kosakata merupakan 

unsur penting dalam belajar bahasa apapun. Strategi untuk meningkatkan daya 

tangkap pembelajaran yang baik untuk anak-anak lebih ditekankan kepada 

pendidikan visual yang terlihat menarik dengan tambahan gambar, suara dan 

gerak atau sentuh (kinestik). (Adi W. Gunawan, 2004). 

Game merupakan permainan, dalam hal ini merujuk pada pengertian 

kelincahan intelektual (Intellectual Playability). Game bisa juga diartikan sebagai 

arena keputusan dan aksi pemainnya, ada target-target yang ingin dicapai 

pemainnya. (Novaliendry, 2013). Untuk mencapai strategi belajar anak dalam 
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memahami Pengenalan Warna dan Angka, maka dibuatlah “Aplikasi Game 

Pengenalan Warna dan Angka Berbasis Android.” 

Android merupakan terobosan baru dalam bidang teknologi saat kini, 

dengan kemudahan pemakaiannya dan bersifat open source membuat peminat dari 

gadget ini semakin banyak dan sudah menjadi hal yang umum. Hampir semua 

vendor saat ini mengembangkan produknya dengan sistem operasi android. Mulai 

dari pengembangan aplikasi yang dapat diunduh dengan mudah, hingga 

pengembangan sistem yang beragam. Selain itu, banyaknya aplikasi-aplikasi yang 

memudahkan para pengguna gadget smarphone untuk berkomunikasi dan 

menunjang kegiatan sehari-hari telah banyak ditawarkan di play store. Aplikasi 

yang menjadi pusat dari segala aplikasi android yang dapat dipasang pada 

smartphone android dengan masing-masing kelebihan dari tiap aplikasi tersebut 

membuat para pengguna gadged smartphone banyak menggunakannya. (Kusniati 

dan Sitanggang, 2016). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membangun konsep game edukasi yang menarik dan mudah 

digunakan? 

2. Bagaimana proses pengujian game?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Merancang perangkat lunak game melalui visualisasi yang interaktif.  

2. Mengevaluasi beberapa kinerja game apakah dapat berjalan dengan baik 

atau tidak. 
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1.4. Batasan Masalah 

 Batasan pada penelitian ini yakni hanya membahas game yang akan dibuat 

dan tidak membahas konsep dari pembuatan perangkat yang dugunakan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari game ini sebagai media edukasi untuk anak usia 3-8 tahun 

yang masih didampingi oleh orang tua dalam memainkan game untuk pengenalan 

warna dan angka anak dalam menemukan jawaban berdasarkan pertanyaan yang 

telah disediakan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian ini berisi tinjauan pustaka dan landasan teori, tinjauan pustaka 

berisi tentang hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai 

landasan teori. 

BAB III ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM  

Perancangan sistem memuat uraian tentang bahan dan peralatan penelitian, 

pengumpulan data, analisis dan rancangan penelitian, teknik pengolahan 

data dan analisis hasil yang akan digunakan. 
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BAB IV IMPLEMENTASI 

Bagian ini menguraikan tentang implementasi sistem secara detail sesuai dengan 

rancangan dan berdasarkan komponen dan tools yang dipakai. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai pengujian sistem yang telah dilakukan dan pembahasan 

hasil yang telah didapat. 

BAB VI PENUTUP 

Penutup berisi mengenai kesimpulan terhadap penelitian yang telah 

dilakukan dan saran peneliti yang dapat dilakukan dikemudian hari. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


