
 BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini mendapatkan perhatian yang besar dari 

pemerintah, masyarakat, bahkan dari para peneliti. Hal ini terjadi mengingat begitu 

pentingnya membekali anak-anak usia dini dengan pengetahuan dasar untuk 

dikembangkan pada pendidikan selanjutnya. Akan tetapi pada proses belajar 

mengajar masih terdapat berbagai macam kendala baik yang dialami oleh pihak 

pengajar, orang tua maupun anak itu sendiri (Annah dan Husein, 2016). 

Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan untuk anak usia dini. Pendidikan ini menjurus pada pembelajaran dasar 

kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan (daya pikir, daya cipta, 

kecerdasan emosional, dan, spiritual), sikap, agama, bahasa dan komunikasi sesuai 

dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini 

(Annah dan Husein, 2016). 

Yayasan TK An-Namiroh adalah yayasan yang bergerak dibidang 

pendidikan Islam yang saat ini mengelola lembaga pendidikan Play Group (PG) 

atau TK dan Sekolah Dasar (SD). Yayasan TK An-Namiroh berdiri sejak tahun 

1999. TK An-Namiroh Pusat beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 341 

Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Yayasan 

TK An-Namiroh mempunyai 10 cabang di Pekanbaru dan satu cabang di Dumai. 

Jumlah keseluruhan murid dari yayasan TK An-Namiroh lebih dari 1400 anak dan 

150 guru. 

Berdasarkan hasil wawancara ke guru TK An-Namiroh, tenaga pengajar dan 

orang tua mengalami kesulitan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara 

visual serta fleksibel disebabkan keterbatasan media pembelajaran (Lampiran A). 

Hasil observasi memperlihatkan bahwa di TK An-Namiroh dalam satu ruangan 

kelas terdiri dari kurang lebih 25 anak dengan satu tenaga pengajar di dalamnya 

(Lampiran E). Anak-anak TK tersebut harus menguasai pengenalan huruf, angka, 

objek anggota tubuh, macam-macam pekerjaan, alat transportasi, jenis hewan dan 
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tanaman, buah dan sayuran, alam semesta, pengenalan bacaan shalat, hafalan 15 

surah, 20 do’a sehari-hari, dan tiga hadits. Hasil wawancara ke guru kelas, 

keterbatasan jumlah media belajar membuat tidak semua anak dapat menggunakan 

media belajar dengan baik (Lampiran A). Hal ini bisa menjadi salah satu sebab 

kualitas pengetahuan anak lambat berkembang serta penurunan kualitas dari TK 

An-Namiroh itu sendiri. Jika tidak dilakukannya perbaikan dalam mengatasi 

pembelajaran anak maka akan berdampak hilangnya kepercayaan orang tua untuk 

mendaftarkan anaknya di TK An-Namiroh sehingga kurangnya peminat anak untuk 

masuk mendaftar di TK An-Namiroh. 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya maka 

penelitian ini mengembangkan aplikasi media pembelajaran untuk anak usia dini 

pada TK An-Namiroh. Aplikasi ini diharapakan mampu mengatasi keterbatasan 

media pembelajaran. Aplikasi ini juga diharapkan membantu untuk meningkatkan 

pengetahuan anak. Aplikasi pembelajaran ini juga diharapkan menjadi pendukung 

kelancaran bagi tenaga pendidik dan orang tua untuk membimbing pembelajaran 

putra-putri mereka dalam memahami materi pembelajaran yang dikhususkan untuk 

anak usia dini. Selain itu, aplikasi ini juga akan mempermudah anak dalam 

memahami materi pembelajaran secara mandiri di rumah. 

Aplikasi yang dikembangkan akan dibuat berbasis android.  Platform ini 

dipilih karena menurut hasil data dari TK An Namiroh, rata-rata 90% orang tua 

murid memakai smartphone android. Selain itu berdasarkan wawancara terhadap 

guru TK An-Namiroh, cara agar anak lebih tertarik dalam media pembelajaran 

adalah melalui smartphone android (Lampiran A). Hal tersebut akan lebih mudah 

dilakukan dengan menggunakan latar warna yang bercorak-corak tetapi sederhana 

dan interaktif.  

Sebelumnya sudah pernah dikembangkan aplikasi berbasis android sebagai 

media pembelajaran anak usia dini, seperti yang dilakukan oleh Fitriayani dkk 

(2015), Mukhti dkk (2016), Sunaryo dkk (2015), Nurdiah dkk (2013), dan Rokhim 

dkk (2016). Tetapi aplikasi yang mereka kembangkan tidak ada pembelajaran 

tentang pengenalan objek dan dasar-dasar keislaman. Sedangkan aplikasi yang 
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dibangun ini mempunyai pembelajaran tentang pengenalan objek dan dasar-dasar 

Islam. 

Dari permasalahan  yang telah dijelaskan sebelumnya maka diangkat judul 

Rancang Bangun Aplikasi Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Anak 

Usia Dini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana merancang dan 

membangun aplikasi media pembelajaran yang mudah dipahami dan interaktif, 

untuk pembelajaran angka, huruf, objek anggota tubuh, halafan surah pendek, dan 

do’a sehari-hari di TK An-Namiroh. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. System development lifecycle mendekati metode waterfall. 

2. Pembuatan aplikasi pembelajaran berdasarkan wawancara terhadap 

narasumber, serta data-data yang diperoleh dari TK An-Namiroh Pusat dan 

kesesuaian data dilapangan dengan pengamatan langsung. 

3. Materi-materi pembelajaran yang ada di aplikasi adalah materi yang 

terdapat di kurikulum 2013 TK An-Namiroh. 

4. Pemodelan yang digunakan adalah tiga buah diagram Unified Modeling 

Language (UML), yaitu: usecase diagram, activity diagram, dan usecase 

scenario. 

5. Integrated Development Enviromment (IDE) yang digunakan adalah 

android studio. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah membangun aplikasi media pembelajaran 

untuk anak usia dini di TK An-Namiroh yang mengembangkan aplikasi mengenai 

angka, huruf, objek anggota tubuh halafan surah pendek dan do’a sehari-hari di TK 

An-Namiroh. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 

1. Membantu meningkatkan pengetahuan dasar anak. 

2. Membantu anak dalam menghafal hafalan surah dan do’a-do’a pendek. 

3. Membantu memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran kepada 

anak. 

4. Membantu konsentrasi anak. 

5. Membantu melatih kemampuan motorik anak. 

6. Membantu melatih bahasa dan wawasan. 

7. Aplikasi dapat digunakan TK diseluruh Pekanbaru.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir dibagi menjadi enam bab. Berikut penjelasan 

tentang masing-masing bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat Tugas Akhir dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang didapat dari buku, jurnal, maupun studi 

kepustakaan untuk mendukung pembangunan aplikasi media 

pembelajaran berbasis android. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian 

Tugas Akhir ini. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisis data-data sekolah dan perancangan aplikasi media 

pembelajaran berbasis android. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan hasil implementasi sistem berdasarkan perancangan 

yang dibangun serta hasil dari pengujian sistem yang telah dilakukan 

terhadap perangkat lunak yang dibangun. 
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BAB VI  PENUTUP 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang 

telah dibahas dan juga memberikan saran-saran yang sekiranya 

diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 


