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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah

Media pembelajaran yang dipakai pada saat ini hanya berupa buku, dan 

buku memiliki kekurangan misalnya ketidaksesuaian isi buku dengan kurikulum 

sekolah yang menyebabkan ketidakcapaian program pendidikan, serta tugas dan 

latihan yang kurang cocok dari buku sekolah (Irfansyah, 2017). Untuk membantu 

proses belajar di sekolah agar informasi yang disampaikan dari guru ke siswa serta 

sebaliknya bisa berhasil diperlukan dukungan dari media. Penggunaannya dapat 

membantu meningkatkan promosi dan efisiensi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran (Arda, Saehana, & Darsikin, 2015). 

Bergantung pada bakat dan minat siswa, proses pembelajaran yang baik 

harus mencakup aspek interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, mandiri. 

Meskipun guru hanyalah penggerak proses pembelajaran dan siswa perlu lebih 

aktif, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk 

merangsang siswa agar belajar lebih aktif. Kegiatan belajar yang menarik sangat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah bahwa media pembelajaran 

yang dipilih harus dapat melibatkan siswa untuk saling belajar dan berinteraksi, 

tetapi tidak mengurangi sifat materi yang disajikan (Mustaqim & Kurniawan, 

2017). 

Mengenalkan bermacam-macam tipe binatang yang terancam punah 

terhadap anak usia dini adalah proses yang sangat penting, karena kearifan 

naturalistik anak-anak dapat dirasakan dengan sangat baik. Sekarang ini proses 

pembelajaran menggunakan teknologi sebagai media latihan. Metode pembelajaran 
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sekarang ini sudah menggunakan teknologi yang lebih menarik karena dapat 

membantu memberikan gambar dan suara. Proses pembelajaran seperti memahami 

dunia binatang bisa lebih mudah dan lebih menyenangkan (Setyabudi, Isnanto, & 

Windasari, 2015).  

Suara dan gambar binatang yang unik dapat merangkai ke dalam perangkat 

smartphone yang gampang dibawah mana saja dan lebih efisien. Kenyamanan 

semacam ini sangat berguna bagi orang tua untuk mengajar anak lebih tertarik 

untuk belajar, terutama untuk memahami dunia binatang. Orang tua tidak perlu 

repot untuk memberikan gambar binatang atau mengubah suara dengan meniru 

suara binatang (Setyabudi et al., 2015). 

Tujuan yang diharapkan dari penjelasan diatas yaitu untuk menghasilkan 

media pembelajaran mandiri interaktif untuk anak usia dini. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka perancangan ini disusun dan diberi judul 

“PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGENAI HEWAN 

YANG TERANCAM PUNAH”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan diatas, terdapat 

beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana mengembangkan proses pembelajaran aplikasi media 

pembelajaran untuk hewan yang terancam punah? 

2. Bagaimana cara perancangan media pembelajaran interaktif yang 

berbasis multimedia menggunakan aplikasi Unity? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari perancangan media pembelajaran hewan yang terancam punah 

adalah: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat anak usia dini 

belajar tentang aplikasi media pembelajaran mengenai hewan yang 

terancam punah.  

2. Dengan adanya media pembelajaran ini, penulis ingin anak usia dini bisa 

mengenal hewan yang terancam punah. 

3. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S-1). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaaat dari perancangan media pembelajaran tentang hewan yang 

terancam punah ini adalah: 

1. Manfaat bagi penulis 

Dengan melalui perancangan aplikasi media pembelajaran ini maka 

penulis berharap untuk memperoleh keterampilan selama proses 

perkuliahan maupun pengalaman hidup penulis tentang perancangan 

aplikasi media pembelajaran hewan yang terancam punah untuk anak 

usia dini sehingga dapat disempurnakan oleh penulis lainnya di 

kemudian hari. 
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2. Bagi Penguna Aplikasi  

Mampu meningkatkan menyadarkan pengguna aplikasi tentang hewan 

yang terancam punah khususnya untuk anak usia dini. Serta 

meningkatkan daya tarik pengguna untuk belajar tentang hewan. 

3. Bagi Akademisi 

Perancangan ini mampu memberikan peningkatan pengetahuan 

mahasiswa dalam hal perancangan media pembelajaran dengan 

menggunakan unity serta media pembelajaran ini mampu memberikan 

bahan referensi untuk membuat laporan skripsi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I penulis menulis latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah 

yang akan dihadapi, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II merupakan tahapan pembahasan teori dan temuan penelitian yang 

akan dijadikan sebagai referensi dan memberikan tujuan dasar pemikiran 

dan penulisan penelitian. Tahapan ini juga merupakan hasil perincian 

pengembangan model penelitian dan perumusan hipotesis yang jelas sesuai 

dengan referensi penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III ini menjelaskan mengenai metodologi-metodologi apa saja yang 

digunakan dalam pengembangan aplikasi ini, analisa masalah dan 

perancangan desain interface pada aplikasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI  

Pada bab IV penulis menjelaskan tata cara aplikasi yang akan dirancang 

dan di jadikan hasil implementasikan aplikasi media pembelajaran yang 

dibangun sebagai perancangan yang sempurna dan teruji. 

BAB V PENUTUP 

Bab V membahas tentang kesimpulan serta poin-poin yang dapat diambil 

karena merupakan hasil yang dirangkai dan bisa dijadikan sebuah 

penelitian yang telah dibuat. Dan juga memberi saran yang mampu dipakai  

untuk penelitian selanjutnya. 
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