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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Guru memiliki sebuah tugas yang tidak mudah dan banyak terdapat 

tantangan dan hambatan yang dihadapi, baik dari diri guru, anak didik maupun 

wali murid. Bahkan, saat ini guru dihadapkan pada situasi yang kurang 

menguntungkan terutama di dunia pendidikan dengan adanya wabah Covid – 19 

(Corona Virus Disease – 19), termasuk juga di Indonesia. Penyebaran virus ini 

memaksa penghentian sementara pembelajaran tatap muka. Namun pendidikan di 

Indonesia harus tetap berjalan, oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk 

menyelenggarakan pembelajaran online melalui belajar dari rumah (Study from 

Home) (Riadil, dkk., 2020:90). 

Kondisi pembelajaran selama masa pandemi memunculkan keresahan 

yaitu bagaimana agar anak-anak pada masa usia emas ini tetap mendapatkan 

stimulasi yang tepat. Guru kelas dan orang tua dapat memberikan dorongan yang 

tepat bagi anak-anak. Pemberian pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan 

tingkat perkembangan anak. Sebagai penyelenggara pendidikan anak usia dini, 

sebagai seorang guru yang mendorong semangat belajar di sekolah, diperlukan 

keterampilan tertentu. Guru harus mampu menciptakan, menerapkan, mengelola, 

dan mengevaluasi pembelajaran di kelas (Rizki Tiara & Pratiwi, 2020: 363). 

Terdapat beberapa sekolah di Indonesia terbiasa menerapkan teknik 

pembelajaran online, ada juga  yang baru mengenal pembelajaran online. Pendidik 

yang biasanya mengajar di kelas harus tiba-tiba mengajar dengan menggunakan 

media berbasis teknologi. Sistem pembelajaran online memiliki beberapa kendala 

yang mungkin dianggap tidak efektif. Misalnya, guru memberikan materi 

pembelajaran, kemampuan teknis guru dan orang tua dalam mengajar anak, dan 

keadaan keuangan keluarga. (Satrianingrum & Prasetyo, 2020: 634).  Melihat 

kondisi ini, sebagai guru harus segera beradaptasi dan segera mencari jalan keluar 

atas permasalahan yang terjadi, karena pemerintah sudah menerbitkan peraturan 



2 
 

 

yang harus dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan dalam proses 

pembelajaran di masa pandemi ini. 

Pendidikan  Anak  Sekolah  Usia  Dini (PAUD)  harus  beradaptasi dalam 

menghadapi  perubahan  tatanan  proses  belajar  mengajar. Guru dan siswa dapat 

berinteraksi tatap muka secara langsung sebelum adanya pandemi covid-19. 

Namun, saat ini proses belajar harus dilakukan jarak jauh dengan bantuan fasilitas 

teknologi informasi yang tersedia. Kondisi ini menjadi tantangan, terutama bagi  

guru PAUD serta orang tua siswa agar proses pendidikan tetap berjalan sesuai  

dengan  kurikulum  dan  tujuan  pendidikan (Anhusadar & Nurdin, 2021: 687). 

Anak usia dini adalah anak dengan usia antara 2 dan 6 tahun, dalam tahap 

perkembangan anak usia dini, dengan ciri-ciri berpikir spesifik, realisme, 

kesederhanaan, banyak bicara, konsentrasi, dan memiliki kaya akan daya 

imajinasi (Kurnia, 2013: 81). Sejak usia dini, anak akan mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan fisik dan  mental yang luar biasa. Pada usia ini, anak akan 

cepat bereaksi dan memproses berbagai hal yang diterimanya. Pentingnya 

pendidikan sejak usia dini adalah memberikan pendidikan karakter sedini 

mungkin sehingga pada usia anak dapat diperoleh pelatihan lebih lanjut. Jadi, 

berbagai hal yang diterima  anak sejak dini akan menjadi landasan dasar yang 

sangat berguna untuk kehidupan selanjutnya. 

Anak usia dini merupakan sosok individu yang sedang mengalami proses 

perkembangan yang cepat dan mendasar bagi kehidupan (Ekawati & Elihami, 

2020: 23). Masa kanak-kanak memiliki kerangka usia yang sangat berharga 

dibandingkan dengan usia selanjutnya karena perkembangan kecerdasannya yang 

luar biasa. Usia ini merupakan tahapan kehidupan yang unik dan sedang dalam 

proses perubahan dalam hal pertumbuhan, perkembangan, kedewasaan dan 

kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, berlangsung seumur hidup, bertahap 

dan berkesinambungan. 

Salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan dalam diri anak 

adalah aspek perkembangan bahasa. Pemerolehan keterampilan bahasa pada 

umumnya dimulai dari keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Dalam hal ini, fokus pembahasan hanya pada menyimak dan berbicara. 
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Keterampilan menyimak adalah proses mendengarkan lambang-lambang lisan 

dengan penuh perhatian pemahaman evaluasi dan interpretasi untuk menerima 

informasi menangkap isi atau pesan dan memahami makna komunikasi yang  

disampaikan oleh pembicara yang dicapai melalui bahasa lisan. (Supartini et al., 

2019: 144). Sedangkan berbicara berarti mengungkapkan perasaan secara lisan. 

Pentingnya berbicara adalah kemampuan anak mengeluarkan bunyi atau 

mengucapkan kata-kata untuk mengungkapkan penyampaian pikiran, gagasan, 

dan perasaan (Mastariyah et al., 2020). Dengan kemampuan berbicara, anak dapat 

terlibat dalam percakapan dengan orang tua atau temannya dan juga 

mendengarkan cerita. Uloli (2021) menyebutkan bahwa kemampuan berbicara 

dapat dinilai dengan mengamati respon anak ketika ditanya tentang nama-nama 

gambar atau benda. Penggunaan media yang tepat dengan mempertimbangkan 

karakteristik anak dapat memberikan hasil yang diinginkan. 

Pada masa awal pandemi, banyak guru yang masih mengeluhkan proses 

pembelajaran yang dilakukan belum berhasil. Pembelajaran online memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan siswa,  dari perspektif kognitif, 

emosional, dan psikologis. Pembelajaran  dilakukan dari jarak jauh tanpa interaksi 

tatap muka sehingga faktor eksternal yaitu orang tua sangat berpengaruh terhadap 

belajar anak. (Syafa’ati, 2021: 126). Karena peroses pembelajaran lebih banyak 

dilaksanakan anak dari rumah, otomatis kegiatan pendampingan haruslah 

dilaksanakan oleh orangtua. Pembelajaran tidak berhasil, salah satu penyebabnya 

adalah kondisi para orangtua yang tidak bisa intens mendampingi anaknya saat 

pembelajaran daring. Dengan alasan bekerja, atau bahkan kondisi kebiasaan anak 

yang awalnya dapat bangun pagi, sekarang berganti dengan kebiasaan yang tidak 

beraturan.  

Kondisi guru juga ikut mempengaruhi dalam pelaksanaan pembelajaran 

secara online. Guru masih enggan untuk merubah strategi pembelajaran dan malas 

untuk mencari solusi. Karena itulah, antusias belajar anak menjadi turun, respon 

anak terhadap guru juga ikut menurun. Akibatnya, guru tidak bisa membantu 

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik sesuai dengan tahap 

usianya, dan terkendala dalam membuat laporan hasil belajar anak secara autentik. 
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Pada dasarnya menjadi seorang guru haruslah memiliki beberapa 

kompetensi. Pendidik PAUD sebagai seorang profesional sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58/2009 tentang Standar PAUD harus 

memiliki empat kompetensi penting (Hashyim, 2018: 2). Pertama, kemampuan 

kepribadian yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pribadi pendidik PAUD. 

Kedua, kemampuan profesional memahami anak usia dini, mulai dari tahap 

perkembangan sampai pemahaman  pemberian inspirasi pendidikan anak usia 

dini, pengasuhan dan perlindungan. Ketiga, kemampuan pendidikan yang 

berkaitan dengan perencanaan kegiatan program, pelaksanaan proses pendidikan, 

pengasuhan dan perlindungan, serta melakukan penilaian proses dan hasil  

pendidikan, pengasuhan dan perlindungan. Keempat, keterampilan sosial 

berkaitan dengan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan  berkomunikasi 

secara efektif. 

Kompetensi pedagogik bagi pendidik PAUD sesuai dengan Permendiknas 

No. 58/ 2009 salah satunya adalah kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan tahap usia anak serta dikemas menarik seperti halnya saat anak 

bermain (Alkornia, 2016: 144). Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa 

pendidik PAUD harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik dalam 

situasi dan kondisi apapun. Mulai dari pemilihan metode pembelajaran yang akan 

digunakan, media dan peralatan yang dibutuhkan, mampu melaksanakan 

pembelajaran hingga merumuskan penilaian sampai dengan mendokumentasikan 

hasil penilaian tersebut dengan baik untuk kepentingan pendidikan anak usia dini.  

Pada awal tahun pelajaran baru di bulan Juli tahun  2020 kegiatan belajar 

mengajar pada lembaga TK di Kabupaten Jepara seluruh kegiatan belajar siswa 

dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dari keluarga dalam hal ini adalah 

orangtua. Karena peranan orangtua dalam mendidik anak berada pada urutan 

pertama dan utama. Orangtualah yang mengetahui perkembangan karakter dan 

kepribadian anak. Siswa belajar di rumah dengan cara guru memberikan informasi 

kegiatan yang akan dilaksanakan siswa sesuai dengan tema pembelajaran yang 

sudah direncanakan. Kemudian orangtua yang akan mendampingi dalam proses 
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pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, orangtua memiliki peran penting 

pada saat proses belajar siswa selama pembelajaran daring dari rumah.  

Pengembangan guru TK menurut Dan & Simon (2017) dalam (Ayuni et 

al., 2020: 415) terdiri dari tiga tingkatan: Preservice (sebagai guru anak), 

Induction (tahun pertama magang), dan Inservice (guru  berpengalaman). Masa 

perkenalan digambarkan sebagai masa yang sulit karena kesulitan yang 

ditunjukkan berupa disiplin kelas, motivasi anak, kebutuhan siswa yang berbeda, 

hubungan  orang tua, evaluasi, dan tugas berat yang harus dilakukan.  Guru TK 

menghadapi beban berat atau bahkan kesulitan yang lebih besar dalam 

mempersiapkan pembelajaran dan perkembangan anak usia dini. Untuk itu, 

sebagai seorang guru, perlu memiliki motivasi penuh untuk melakukan kegiatan 

belajar-mengajar dan memiliki kepercayaan diri yang paling utama. (Maiza & 

Nurhafizah, 2019: 357). 

Guru yang mau belajar dalam situasi apapun  meningkatkan kualitas 

gurunya. Selain itu, motivasi belajar guru TK mempengaruhi keberhasilan 

program pendidikan di sekolah, dan guru yang termotivasi membantu 

meningkatkan belajar anak (Ayuni et al., 2020: 415). Kesediaan pendidik untuk 

belajar sangat penting. Terutama saat menghadapi pandemi COVID-19 yang 

berdampak pada semua bidang, termasuk pendidikan. Dalam bidang pendidikan 

telah dicapai bahwa pembelajaran harus dilakukan di rumah. Pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan anak melalui pembelajaran online dan pembelajaran 

tutorial online melalui berbagai aplikasi teknologi yang saat ini sedang 

berkembang (Wahyuni et al., 2020: 87). 

Pembelajaran daring yaitu penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam 

jaringan untuk menjangkau kelompok target yang massif dan luas (Bilfaqih, 2020: 

2). Pembelajaran daring memanfaatkan jaringan internet dalam proses 

pembelajaran dan memberikan metode pembelajaran yang efektif seperti berlatih 

dengan adanya umpan balik, menggabungkan kegiatan kolaboratif dengan belajar 

mandiri, personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak yang 

menggunakan simulasi dan permainan (Suhery et al., 2020: 266). Pembelajaran 

daring dalam pendidikan anak usia dini telah menjadi solusi praktis untuk masalah 
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yang dihadapi (Ingsih et al., 2021: 345). Pembelajaran online tepat untuk menjalin 

komunikasi dan diskusi antara guru dan anak, mempromosikan interaksi dan 

diskusi anak-anak, memfasilitasi interaksi guru-orang tua untuk anak, dan 

menargetkan kemajuan anak melalui laporan orang tua. Ada kelebihan seperti, 

guru dapat dengan mudah memberikan materi kepada anaknya dalam bentuk 

gambar, video, dan audio yang dapat diunduh langsung oleh orang tua, sehingga 

memudahkan guru untuk membagikan materi kapan dan di mana saja. (Hutami & 

Nugraheni, 2020: 7).  

Pembelajaran daring yang disebut juga pembelajaran jarak jauh kondisi 

tiga bulan terahir pada semester II tahun pelajaran 2019/2020 yaitu sejak bulan 

Maret 2020 sampai Juni 2020 pada lembaga TK di Kabupaten Jepara berjalan 

dengan baik antara guru, siswa maupun orang tua. Kondisi tersebut berjalan 

hingga pada awal tahun ajaran baru tahun pelajaran 2020/2021. Pada bulan kedua 

yaitu bulan Agustus 2020 pembelajaran daring pada lembaga TK di Kabupaten 

Jepara mengalami penurunan. Hasil analisis mengarah pada penurunan keaktifan 

orang tua dan anak didik dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. 

Kondisi ini membuat para pemerhati pendidikan merancang berbagai metode, hal 

ini dilakukan agar para pelaksana pendidikan memiliki berbagai macam alternatif 

cara dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancacara peneliti kepada guru TK Mangun Sejati 

Kabupaten Jepara pada tanggal 23 Juni 2021, bahwa selama masa pandemi, 

pembelajaran yang diterapkan lebih mengutamakan kegiatan bermain yang 

berhubungan dengan keterampilan hidup, penerapan hidup bersih dan sehat, serta 

pemahaman anak tentang pandemi yang sedang dihadapi. Pembelajaran yang 

diberikan melalui WhatsApp Group dengan jadwal dikirim melalui tulisan 

pemberitahuan dan juga contoh yang di siapkan oleh guru. Berbagai kegiatan 

dilakukan anak di rumah dibantu orang tua. Hasil kegiatan berupa video 

dikirimkan kepada guru. Namun, terdapat beberapa kendala, yaitu keaktifan orang 

tua dalam emgnirimkan hasil kegiatan anak. Dari sekian orang tua peserta di 

group kelas yang aktif dalam pengiriman tugas setiap harinya tidak sama, ada 

yang aktif sekali mengirim, ada yang telat tapi mengirimkan, ada yang 
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mengirimkan tapi tidak semua dan bahkan ada yang dalam sehari tidak 

mengirimkan tugas karena kesibukan orang tua. 

Penggunaan media berperan sebagai alat perantara dalam menyediakan 

materi pembelajaran, yang memudahkan siswa untuk diterima  dalam proses 

pembelajaran dan membutuhkan penggunaan media yang tepat untuk menarik 

perhatian siswa (Nurrita, 2018: 172). Penggunaan media pembelajaran dalam 

proses pendidikan dan pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat 

baru serta memotivasi siswa untuk belajar, termasuk dalam belajar menyimak dan 

berbicara. 

Guru sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam perkembangan 

menyimak dan berbicara pada anak didik di PAUD, harus mendorong adanya 

intensitas percakapan dengan anak. Guru perlu memberikan berbagai model 

pembelajaran dan pembelajaran untuk antisipasi rasa bosan anak usia dini dan 

dapat menarik perhatian dan motivasi belajar anak. Oleh karena itu diperlukan 

sebuah media pembelajaran baru yang berbasis pada karakteristik anak, yaitu 

belajar melalui bermain. Salah satunya yaitu penggunaan permainan game edukasi 

2 dimensi berbasis android. 

Perkembangan smartphone di seluruh dunia berkembang pesat, tidak 

terkecuali  Indonesia. Penggunanya  mulai dari anak-anak hingga orang tua. Hal 

ini akan membawa banyak perubahan pada gaya hidup masyarakat. Salah satu 

perubahannya adalah jumlah smartphone yang digunakan, terutama smartphone  

berbasis Android yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Saat ini sudah 

banyak smartphone Android yang harganya terjangkau dan memiliki fitur yang 

mumpuni. B. Melakukan aplikasi musik, video, pengolahan foto, dan berbagai 

permainan. Permainan adalah salah satu hiburan favorit untuk kelompok mulai 

dari anak-anak hingga orang dewasa. Permainan dipilih sebagai hiburan karena  

mengurangi kepenatan dalam kehidupan sehari-hari dan memungkinkan Anda 

untuk mengisi waktu luang Anda. Salah satu pertimbangan penulis ketika 

melakukan kegiatan pembelajaran  anak usia dini pada masa pandemi adalah 

pemilihan media bermain. 
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Salah satu aplikasi yang dapat diunduh pada smartphone andorid adalah 

media sosial whatsapp. Media sosial whatsapp sebagai salah satu media yang 

dapat digunakan untuk mengirimkan materi pembelajaran berbasis game edukasi 

2 dimensi dalam melaksanakan pembelajaran daring pada lembaga-lembaga TK di 

Kabupaten Jepara. Aplikasi whatsapp banyak diminati masyarakat dan mudah 

dalam mengaplikasikannya. Aplikasi whatsapp menjadi aplikasi yang paling 

diminati oleh berbagai macam kelompok masyarakat di Indonesia, tak terkecuali 

oleh para wali murid di kabupaten Jepara.  Aplikasi whatsapp khususnya fitur 

WhatasApp Group dirasa ideal digunakan sebagai sarana dalam memberikan 

materi pembelajaran di era pandemi, media whatsapp merupakan jenis media 

sosial yang bisa memfasilitasi untuk berbagi berbagai media , mulai dari dokumen 

(file), video, audio, gambar, dan voice note atau rekaman suara dan sebagainya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Setiadi (2014: 1), situs jejaring sosial adalah 

media sosial yang paling popular. Media sosial tersebut memungkinkan anggota 

untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi terjadi tidak hanya pada pesan teks, 

tetapi juga termasuk foto dan video yang mungkin menarik perhatian pengguna 

lain. Semua posting (publikasi) merupakan real time, memungkinkan anggota 

untuk berbagi informasi seperti apa yang sedang terjadi. 

Media dalam proses pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar 

siswa dalam pembelajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi 

hasil belajar yang dicapainya (Hadi et al., 2017: 460). Berbagai penelitian yang 

dilakukan terhadap penggunaan media dalam pembelajaran sampai pada 

kesimpulan, bahwa proses dan hasil belajar pada siswa menunjukkan perbedaan 

yang signifikan antara pembelajaran tanpa media dengan pembelajaran 

menggunakan media. Oleh karena itu penggunaan media pembelajaran sangat 

dianjurkan untuk menambah kualitas pembelajaran daring atau pembelajaran jarak 

jauh maupun pembelajaran luar jaringan.  

Penelitian sebelumnya oleh (Koedoes et al., 2020: 87) mengenai solusi 

media pembelajaran PAUD saat masa pandemi. Salah satu solusinya adalah  

melatih guru PAUD untuk membuat dan mengembangkan media pembelajaran 

multimedia interaktif yang meliputi aspek video, animasi, gambar dan audio, serta 
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memudahkan siswa PAUD untuk  memahami materi pelajaran. Adanya teknologi 

multimedia berperan penting karena memuat gambar, video, informasi audio dan 

konten materi  positif sesuai dengan persyaratan kurikulum PAUD.  

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, diharapkan guru tidak lagi 

bingung dalam memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik. Terdapat media 

yang bisa digunakan untuk menarik perhatian anak, salah satunya adalah media 

game edukasi 2 dimensi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis 

memilih judul “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Game Edukasi 2D 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak Dan Berbicara Anak TK Di 

Kabupaten Jepara”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat diidentifikasi 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Kurangnya minat anak dan orangtua dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran daring 

2. Kesadaran guru yang rendah dan kurangnya pengetahuan guru dalam 

mendorong minat dan keinginan siswa dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan tuntas. 

3. Kurangnya media pembelajaran yang memadai dan mendukung dalam 

menunjang proses belajar mengajar yang efektif sehingga dapat digunakan 

pada pembelajaran daring. 

 

1.3. Cakupan Masalah 

Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti akan 

mengembangkan produk baru sebagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut, 

hasil produk yang dikembangakan akan lebih menarik sesuai dengan tahapan 

perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini yang akan digunakan dalam 

pembelajaran Daring maupun Luring pada lembaga TK di Kabupaten Jepara yaitu 

dengan pengembangan media pembelajaran interaktif game edukasi 2 dimensi 
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untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara anak  pada taman 

kanak-kanak  di Kabupaten Jepara.  

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut:   

1. Bagaimana kebutuhan media pembelajaran interaktif Game Edukasi 2 

Dimensi untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara pada 

Taman Kanak-kanak di Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimana desain media pembelajaran interaktif Game Edukasi 2 Dimensi 

untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara pada Taman 

Kanak-kanak di Kabupaten Jepara?  

3. Bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif Game Edukasi 2 

Dimensi untuk meningkatkan  kemampuan menyimak dan berbicara pada 

Taman Kanak-kanak di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana keefektifan media pembelajaran interaktif Game Edukasi 2 

Dimensi untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara pada 

Taman Kanak-kanak di Kabupaten Jepara? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kebutuhan media pembelajaran interaktif Game Edukasi 2 

Dimensi untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara pada 

Taman Kanak-kanak di Kabupaten Jepara. 

2. Menganalisis desain media pembelajaran interaktif Game Edukasi 2 

Dimensi untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara pada 

Taman Kanak-kanak di Kabupaten Jepara.  

3. Menganalisis kelayakan media pembelajaran interaktif Game Edukasi 2 

Dimensi untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara anak 

pada Taman Kanak-kanak di Kabupaten Jepara. 
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4. Menganalisis keefektifan media pembelajaran interaktif Game Edukasi 2 

Dimensi untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara anak 

pada Taman Kanak-kanak di Kabupaten Jepara. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1.6.1 Manfaat Teoritis  

a. Bagi siswa. Media pembelajaran game edukasi 2 dimensi 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa pada berbagai 

pengetahuan tentang alam sekitarnya melalui meningkatnya 

kemampuan menyimak dan berbicara. 

b. Bagi orang tua. Melalui penggunaan media game edukasi 2 

dimensi diharapkan orang tua dapat mendampingi proses belajar 

siswa dengan mudah. 

c. Bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengetahuan dan metode belajar yang dapat diterapkan oleh guru di 

TK Kabupaten Jepara. 

1.6.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi guru. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru untuk 

menggunakan media dan metode yang tepat dalam meningkatkan 

pembelajaran daring. Selain itu untuk menciptakan suasana agar 

menarik dan tidak membosankan dalam proses belajar mengajar.  

b. Bagi siswa dan orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu siswa dan orangtua dalam menangani kebosanan dalam 

menyimak pembelajaran daring yang disampaikan oleh guru dan 

memberi motivasi pada siswa dalam meningkatkan hasil 

belajarnya.  

c. Bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi 

sekolah tentang pentingnya penggunaan media pembelajaran yang 

menarik dan sebagai masukan bagi sekolah untuk menyediakan 
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sarana dan prasarana yang mendukung untuk proses belajar 

mengajar. 

 

1.7. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Media yang dikembangkan diperuntukkan bagi siswa Taman Kanak-

kanak kelompok  A dan kelompok B usia 4-6 tahun pada lembaga TK 

di Kabupaten  Jepara.  

2.  Media yang diajarkan adalah pembelajaran Tematik yang disesuaikan 

standart tingkat pencapaian perkembangan anak menurut usia. 

3. Media dikembangkan dalam bentuk aplikasi game edukasi 2 dimensi 

dan didesain untuk dapat menarik minat belajar anak. 

4. Media yang dikembangkan dengan pemilihan gambar, tulisan, warna 

yang menarik. 

5. Media berjudul “Pengembangan Media Interaktif Game Edukasi 2D 

Untuk Meningkatkan Perkembangan Menyimak dan Berbicara Anak 

TK di Kabupaten Jepara”. 

6. Materi pembelajaran 

a. Kelompok A Usia 4-5 Tahun 

Materi Dasar  

1) Pengenalan angka (1-5) 

2) Pengenalan warna dasar Primer (merah, kuning, biru) 

3) Pengenalan bentuk (Lingkaran, persegi, segitiga) 

4) Pengenalan huruf  Vocal (a,i,u,e,o) 

5) Pengenalan bunyi satu- dua suku kata dengan gambar (ba, ca, 

da, fa, da fa, ra sa, dsb) 

Materi Tambahan  

1) Pengenalan Materi Tema AKU (Jenis kelamin, nama 

panggilanku, ciri-ciri anggota tubuhku, jumlah anggota 

tubuhku dan manfaatnya) 
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2) Pengenalan Materi Tema Keluargaku (Nama ayahku, ibuku, 

kakak dan adikku, sikap kepada keluarga) 

3) Pengenalan Materi Kebutuhanku (Makanan Sehat) ( nama-

nama sayuran, buah-buahan, lauk pauk sehat dan minuman 

sehat) 

4) Pengenalan Materi Tema Binatang (Binatang berkaki 2 dan 4, 

hidup di darat dan air) 

5) Pengenalan Materi Tema Tanaman ( Bagian tanaman, padi, 

buah dan sayur) 

6) Pengenalan Materi Tema Profesi (Polisi dan guru) peralatan 

sesuai profesi 

b. Kelompok B Usia 5-6 Tahun 

Materi Dasar  

1) Pengenalan angka (1-10) 

2) Pengenalan warna Sekunder (merah, kuning, biru, hijau, ungu, 

coklat, putih ) 

3) Pengenalan bentuk (Lingkaran, persegi, segitiga, oval, segi 

panjang) 

4) Pengenalan huruf  (a-z) 

5) Pengenalan bunyi dua-tiga suku kata dengan gambar (boboba, 

carana , kanaya, dsb) 

Materi Tambahan  

1) Pengenalan Materi Tema AKU (Jenis kelaminku, nama 

lengkapku, ciri-ciri anggota tubuhku, jumlah anggota tubuhku 

dan manfaatnya serta cara merawat tubuhku)) 

2) Pengenalan Materi Tema Keluargaku ( Nama ayahku, ibuku, 

kakak dan adikku, nenek dan kakekku,  tugas sebagai anggota 

keluarga) 

3) Pengenalan Materi Tema Kebutuhanku (Makanan Sehat) ( 

makan dengan gizi seimbang – 4 sehat 5 sempurna) 
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4) Pengenalan Materi Tema Binatang (cara perkembangbiakan 

binatang) 

5) Pengenalan Materi Tema Tanaman (tanaman aopotek sehat) 

6) Pengenalan Materi Tema Profesi (petani, nelayan dan tukang 

kayu) 

 

7. Spesifikasi Game 

Hasil analisa dari bahan yang telah dikumpulkan kemudian 

dirumuskan spesifikasi produk game sesuai dengan kebutuhan anak. 

Desain game edukasi 2 dimensi yang dikembangkan dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Deskripsi Game 

Game yang  dibuat merupakan game edukasi pengenalan 

simbol, berhitung, pencocokan gambar, dan penempatan kata 

secara acak. Dalam penelitian ini  guru PAUD menggunakan 

media permainan edukatif dua dimensi untuk mengubah metode 

pembelajaran tradisional menjadi metode pembelajaran 

simulasi, dengan memasukkan unsur tantangan, ketelitian, 

penalaran, dan etika ke dalam permainan edukatif. kreativitas 

anak.  

 Game ini termasuk pembelajaran untuk anak PAUD dan 

memberikan pembelajaran melalui bermain yang merupakan 

salah satu media belajar dan bermain khususnya untuk anak 

PAUD. Diharapkan dengan menggunakan game sebagai media 

pendidikan dapat menjadi salah satu teknologi baru yang dapat 

membuat anak lebih senang dalam belajar. 

b. Alur Cerita Skenario  

Alur dari permainan game yang akan dirancang diketahui 

dari skenario game, seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 

dimana pemain yang akan bermain game ini adalah peserta didik 

TK A dan B. 
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Gambar 1.1 Skenario Game 

Game terdiri dari gambar dan audio, serta bentuk 

interaksi antar pengguna dengan User Interface (antarmuka) 

dalam game. Tingkat kemudahan dan kemenarikan game dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Tingkat Kemudahan Game: Sangat mudah, dimana anak 

didik diberikan instruksi dan menggunakan bentuk 

interaksi sederhana (tap, drag and drop, serta menyusun 

puzzle) 

b) Aspek kemenarikan : Gaya desain berupa Chibi (karakter 

ramah anak), 2D, komponen-komponen desain seperti 

taman, perumahan, kebun. Penggunaan audio suara anak 

perempuan dan laki-laki yang cocok mewakilkan 

karakter dalam permainan. 

c. Architecture  

Bagian ini merumuskan arsitektur game, dari teknologi 

engine hingga antarmuka pengguna, untuk mendapatkan 

pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang komponen-

komponen yang perlu disertakan dalam game. Komponen 

berupa engine graphics, sound dan musik, character generation 

and environment, dan learning content. 

1) Software yang digunakan : 
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a. Construct 3 (pengembangan game) 

b. Adobe Illustrator (desain aset visual) 

c. Adobe Premiere (compose aset audio) 

2) Metode yang digunakan : 

Metode Scrum, yaitu memecah tahapan pengembangan 

game ke dalam beberapa fitur dan menu yang 

diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, atau 

istilahnya sprint. 

3) Tahapan pengembangan : 

a. Sketsa desain tampilan melalui coretan kertas 

b. Desain tampilan secara digital 

c. Melakukan rekaman audio naskah dan efek 

d. Menyatukan menjadi satu di software pengembangan 

game 

4) Hardware yang digunakan : 

a. RAM 8 GB 

b. Memori Penyimpanan : 1,50GB 

c. Prosesor : AMD A10 

d. GPU AMD Radeon R6 

5) Hardware kompatibel : 

a. RAM 1GB 

b. Memori 50 MB 

c. Prosesor Intel i3 

d. Semua jenis GPU 

e. Tidak menggunakan internet dalam menjalankan 

permainan 

6) Tingkat Kemudahan Instalasi : Mudah, diberikan tautan 

Google Drive, lalu mengunduh file tersebut, kemudian 

memasang 

7) Tingkat kompatibilitas : Android (Min. Android 5.1), 

Laptop (Minimal Windows 7 32 bit) 
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8) Tingkat kompatibilitas hardware : RAM 1GB, Memory 

minimal 1GB, Prosesor Intel Pentium. 

 

 


