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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan saat ini sedang dihadapkan pada dua masalah besar, yaitu mutu 

pendidikan yang rendah dan sistem pembelajaran di sekolah yang kurang memadai 

(Rosyanda, 2007). Masalah pendidikan senantiasa menjadi topik perbincangan yang menarik 

bagi masyarakat baik bagi lingkungan konsumen, guru, orangtua, lebih lagi dikalangan para 

pakar pendidikan (Eka, 2015).  

Pendidikan sebagai sumber daya insani sepatutnylah mendapat perhatian 

secara terus menerus dalam upaya pendidikan mutunya (Wayan ,2003). Hal ini 

menjadi suatu yang sangat wajar karena setiap orang berkepentingan dan 

menginginkan pendidikan yang terbaik bagi semua lapisan masyarakat dalam hal ini 

adalah siswa. Terlebih dalam masalah pembelajaran disekolah selalu menjadi sorotan 

dikarenakan pada saat ini masih rendahnya prestasi belajar siswa (Eka , 2015).  

Dengan mengingat hal tersebut diharapkan dalam proses pembelajaran itu 

sendiri dapat menyenangkan serta diharapkan terjadi komunikasi dua arah, maka 

dalam belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri seseorang dan 

proses pembelajaran pun akan tercapai. Namun fakta lain menunjukkan bahwa 

praktek dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang berlangsung selama ini 

dan hampir di semua jenjang pendidikan pada umumnya berlangsung satu arah, yaitu 

guru sebagai pusat pembelajaran (Eka , 2015).  

Pendayagunaan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), sebagai sarana 

pendukung pembelajaran merupakan salah satu dampak positif dari kemajuan 
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teknologi. Perkembangan teknologi informasi, merupakan salah satu kemajuan 

teknologi yang bisa diterapkan dan dijadikan acuan dalam mengembangkan 

pengetahuan. TIK (teknologi informasi) berkembang dan menjadi bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, peran teknologi informasi sudah merambah 

ke segala bidang kehidupan, terlebih dalam bidang pendidikan. Media pembelajaran 

interaktif merupakan salah satu bentuk media pembelajaran. Media pembelajaran 

merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar, yang biasanya 

dibuat oleh guru / pendidik / pengajar. Fungsi media pembelajaran adalah sebagai 

pembawa informasi dari sumber menuju penerima (Gd, 2013). 

Untuk membantu guru dalam memberikan pengajaran kepada anak didiknya 

maka dapat dibuatkan sebuah aplikasi media pembelajaran dengan memanfaatkan 

teknologi komputer sebagai alat bantu media pembelajaran, sehingga siswa akan 

lebih paham dan mengerti dengan apa yang disampaikan. Dengan komputer ini dapat 

menciptakan alat bantu media pembelajaran sebagai alternatif lain dalam belajar bagi 

para siswa agar siswa mempunyai semangat lebih tinggi dalam belajar (Dian , 2006).   

Masa anak-anak TK adalah masa tumbuh kembang pesatnya. Di umur 

keemasan tersebut waktu yang tepat untuk memberikan pembelajaran mengenai 

lingkungannya agar anak dapat menggunakan kerja otaknya secara maksimal. Salah 

satu hal yang diajarkan pada anak TK adalah pengenalan warna dan bentuk. 

Pengenalan warna dan bentuk pada anak TK bertujuan agar anak dapat membedakan 

warna dan bentuk yang ada (Shelly, 2015).  

Dalam menerapkan media pembelajaran pada anak TK dalam mengenal 

warna dan bentuk dan mendalaminya diperlukan metode pembelajaran bimbingan. 

Dicky Alvian, Analisis dan Perancangan Media Pembelajaran Pengenalan Warna dan Bentuk  Menggunakan Metode Discovery Learning dalam Bahasa Inggris, 
2016 
UIB Repository(c)2016



  3 

 

Universitas Internasional Batam 

Metode discovery learning adalah suatu metode pembelajaran yang membimbing 

siswa untuk menemukan hal-hal baru bagi siswa berupa konsep, rumus, pola dan 

sejenisnya. Sehingga dengan penerapan metode ini dapat merangsang siswa untuk 

lebih aktif dalam proses pembelajaran (Jamilah, 2011). Proses penemuan dalam 

pembelajaran akan membantu siswa untuk memahami dan menganalisis proses 

kreativitas dan pengambilan keputusan (Mayer, 2010).  

Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis 

dan Perancangan Media Pembelajaran Pengenalan Warna dan Bentuk Berbasis 

Multimedia dengan Metode Discovery Learning dalam Bahasa Inggris”.     

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang 

terdapat pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana cara membuat media pembelajaran yang dapat membantu 

pembelajaran warna dan bentuk pada anak TK ? 

2. Bagaimana cara menerapkan metode Discovery Learning pada media 

pembelajaran bentuk dan warna?  
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1.3 Batasan masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian 

tanpa melebar terlalu luas, maka diperlukan batasan permasalahan sebagai berikut:  

1. Hanya membahas pengenalan warna dan bentuk untuk anak TK dalam 

Bahasa Inggris.  

2. Menggunakan pengenalan warna dan bentuk dengan adobe flash berbasis 

multimedia.  

3. Pengenalan media pembelajaran anak TK dengan interaksi permainan 

pada bentuk dan warna. 

 

1.4 Tujuan Proyek 

Berikut ini tujuan dalam penerapan media pembelajaran anak TK dengan 

metode discovery learning:  

1. Mengajarkan anak TK dalam membedakan warna yang ada dalam Bahasa 

Inggris. 

2. Mengajarkan anak TK dalam mewarnai sesuai dengan ketentuan warna 

yang diterapkan.  

3. Meningkatkan pengetahuan anak TK dalam mengetahui perbedaan 

bentuk-bentuk yang ada.  
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1.5 Luaran Proyek 

 Luaran dari hasil proyek yang dilaksanakan berupa aplikasi media 

pembelajaran dalam memperkenalkan warna dan bentuk pada anak TK dengan 

metode discovery learning. Hasil proyek ini akan dimasukkan oleh penulis sendiri ke 

dalam sebuah CD. 

 

1.6 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari skripsi ini antara lain:  

1. Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengenalan bentuk dan 

warna pada anak TK.  

2. Praktis 

Hasil penelitian ini dapat membantu setiap bagian dalam mempermudah 

pekerjaan antara lain: 

a. Bagi sekolah 

Meningkatkan kinerja pengajaran pada sekolah yang menggunakan 

dua arah yaitu alat bantu teknologi dan guru.  

b. Bagi guru  

Lebih mudah mengarahkan pembelajaran kepada siswa dalam 

gambaran alat bantu teknologi.   

c. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan keminatan anak TK dalam belajar bentuk dan 

warna serta membedakannya dengan jelas.  
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan ini memberikan gambaran secara garis besar 

mengenai bagian dari isi dan pembahasan skripsi yang disusun dalam lima bab, yaitu: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, menjelaskan tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan yang dihadapi, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan penelitian yang dilakukan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang studi pustaka terhadap penelitian 

sebelumnya dan teori-teori yang berhubungan serta kerangka teoritis 

yang menjadi landasan dalam menyusun penelitian ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab ini berisi pendekatan dan metode penelitian yang akan digunakan. 

Yang terdiri dari alur penelitian, analisis permasalahan, pemecahan 

masalah, dan perancangan desain interface pada sistem dengan metode 

yang dipilih. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi implementasi aplikasi pembelajaran yang dibuat 

berdasarkan perancangan yang telah dilakukan dan pengujian aplikasi 

pembelajaran yang dibuat serta feedback atau umpan balik dari hasil 

pengujian aplikasi tersebut. 

 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan peneliti dan keterbatasan dari penelitian yang 

telah dilakukan serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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