
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Dalam pergaulan sehari-hari dengan manusia, perlu diterapkan tata karma, 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tata diartikan sebagai hormat dan tertib 

menurut adat yang baik, dan beradab tentang tingkah lakunya, tutur katanya, cara 

berpakaian dan sebagainya, baik berbudi bahasa serta kelakuan yang 

ditimbulkannya. Sedangkan krama ialah sikap baik dalam berbudi bahasa maupun 

berperilaku. Sehingga bila digabungkan tata krama memiliki makna budi pekerti 

yang baik, beradab dan bersusila. 

Mengajarkan tata krama atau sopan santun hendaknya sudah dilakukan sejak 

dini. Anak dapat dikenalkan tentang sopan santun yang sederhana, peran orang 

tua sangatlah penting dalam pembentukan karakter anak terutama dalam 

menerapkan sikap tata krama atau sikap sopan santun anak. Sebagai contoh 

kecilnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membolos saat jam 

pelajaran masih berlangsung dan kepada teman sebaya untuk tidak berkata kasar, 

memukul dan hal-hal buruk lainnya serta mengajarkan anak untuk meminta maaf 

saat anak berbuat salah mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh 

orang lain. Karena anak-anak masih kurang memahami bagaimana bersikap yang 

baik di lingkungan sekitar mereka. 

Kondisi bangsa yang serba terpuruk terbawa oleh siswa ke sekolah. Banyak 

siswa yang tawuran,terkena narkoba, dan berbuat anarkis (Kamanto Soenarto, 

dkk.2004) 



Kontrol orang tua baik bapak maupun ibu dapat mengurangi perilaku 

bermasalah pada anak-anak (Buehler ,2006).  

Pada saat di sekolah atau saat pembelajaran yang dilakukan di kelas seringkali 

hanya berpusat pada ceramah guru saja tanpa diimbangi dengan media 

pembelajaran yang mendukung. Oleh karena itu, siswa kurang mengetahui pokok 

bahasan yang disampaikan guru, siswa hanya dapat menangkap penjelasan verbal 

guru. Permasalahan tersebut perlu mendapat suatu pemecahan. Salah satu 

alternatif pemecahan masalah tersebut yaitu diterapkan suatu media pembelajaran 

yang fungsinya dapat memudahkan pemahaman siswa terhadap penguasaan 

kompetensi, pembelajaran materi, yang akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi 

sikap positif dan meningkatkan hasil belajar siswa 

Saat ini perkembangan aplikasi atau media pembelajaran sangat bervariasi 

mulai dari media grafis, media dengar atau audio, media pandang dengar atau 

audio visual dan media cetak. Ada banyak aplikasi pembelajaran yang di terapkan 

dalam kegiatan belajar dan mengajar, salah satunya adalah media pembelajaran 

dengan menggunakan smartphone android selain sifat nya mobile dan banyak 

aplikasi yang bersifat freeware sehingga pengguna tidak perlu membayar untuk 

menggunakan aplikasi tersebut. Pengguna aplikasi berbasis android juga dapat 

diterapkan dalam aplikasi pembelajaran, salah satu nya adalah pembelajaran tata 

krama. 

Dalam media edukasi ini anak-anak dapat belajar bagaimana bersikap kepada 

orang-orang disekitarnya. Media pembelajaran tata krama ini dibuat berbasis 

android menggunakan software construct 2 dan media pembelajaran ini dibuat 

untuk membantu dan mempermudah orang tua dalam mendidik anak-anak untuk 



lebih memahami tata krama di lingkungan sekitar. Hal tersebut yang mendasari 

penulis ingin membuat metode pembelajaran tata krama  yang mudah dipahami 

oleh anak-anak dan bisa di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya 

media pembelajaran ini diharapkan dapat membantu anak-anak dalam mengenal 

tata krama, dan juga menjadikannya sebagai media pembelajaran yang 

menyenangkan bagi anak-anak untuk mengenal tata krama. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan  latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan 

diselesaikan yaitu Bagaiman merancang aplikasi pembelajaran tata krama yang 

dapat dengan mudah dipahami oleh anak-anak dan dapat di terpakan langsung 

dalam kehidupan sehari-hari. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan topik dan tujuan yang 

akan dicapai maka diperlukan batasan masalah yaitu: 

1. Aplikasi dirancang untuk anak-anak usia 6-7 tahun. 

2. Aplikasi dibuat dengan bahasa HTML5 dan belum mampu dijalankan di  

iOS. 

3. Aplikasi ini mampu berjalan di sistem operasi Andorid dengan spesifikasi 

minimal RAM 512 Mb dan versi Android 4.0 / Ice Cream Sandwich. 

4. Materi yang akan dibahas yaitu: 

a. Minta tolong 

b. Menegur 

c. Bertamu 

d. Terima kasih 



e. Minta maaf 

f. Hormat orang tua 

g. Makan 

h. Buang sampah 

1.4 Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Membantu orang tua untuk mengenalkan tata krama pada anak-anak sejak 

dini. 

2. Membuat aplikasi media pembelajaran yang menyenangkan dan dapat 

dengan mudah dipahami oleh anak-anak dan dapat di terapkan langsung 

dalam kehidupan sehari-hari. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Masyarakat 

      Anak-anak dapat melakukan proses belajar untuk lebih mengenal tata 

krama dan dapat menerapkan nya di lingkungan sekitar. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan penulis dan dapat menerapkan langsung media 

pembelajaran tata krama untuk anak-anak berbasis android menggunakan 

construct 2 pada masyarakat umum. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Penulis dapat mengumpulkan data untuk menyusun laporan tugas akhir ini 

menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut: 



1. Wawancara (interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung, 

kepada pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan yang berhubungan 

secara langsung dengan judul laporan yang dibuat. 

2. Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber pustaka 

sebagai referensi yang terkait dengan penyusunan laporan ini dan ada 

hubungannya dengan data yang di perlukan. 

3. Dokumentasi(documentation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan yang di butuhkan 

untuk penulisan laporan tugas akhir. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistem penyusunan laporan tugas akhir ini memiliki hubungan dan 

menghasilkan suatu kesimpulan dan dapat di uraikan sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat, metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori mengenai media pembelajaran tata 

krama,construct 2. 

 



BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang komponen apa saja yang digunakan 

dalam pembuatan media pembelajaran, serta perancangan media 

pembelajaran yang akan diimplementasikan dalam tugas akhir ini. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana cara kerja media pembelajaran tata 

krama yang dibuat serta membahas tentang desain media 

pembelajaran  dan pengujian media pembelajaran. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang simpulan 

dan saran yang bersifat membangun bagi masyarakat dan penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


