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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, penggunaan 

Smartphone atau telefon pintar di kalangan masyarakat sudah 

menjadi kebutuhan pokok akan pemenuhan suatu informasi. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, media komunikasi dan 

informasi semakin banyak memberikan kemudahan terhadap 

penggun untuk saling berinteraksi dan memudahkan dalam segala 

hal. Smartphone atau telefon pintar merupakan salah satu wujud 

dari perkembangan teknologi yang dapat mempersempit ruang dan 

waktu. 

Menurut International Data Corporation (IDC), Android 

menguasai pasar dengan jumlah penjualan mencapai 68,1% 

selanjutnya iOS 16,9%, Blackberry 4,8%, Symbian 4,4%, Windows 

Phone 7/Windows Mobile 3,5%, dan sisanya 2,4% untuk yang 

lainnya, survei tersebut diambil pada kuartal kedua tahun 2012. 

Para pengguna android dapat memaksimalkan fungsi dan performa 

dari ponsel maupun tabletnya dengan berbagai macam aplikasi. 
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Aplikasi yang banyak beredar saat ini didominasi oleh aplikasi yang 

diperuntukkan kepada orang dewasa, sedangkan aplikasi yang 

bermanfaat dan ditujukan khusus untuk anak usia dini masih 

tergolong sedikit, dan materi edukasinya masih terbatas. 

Perkembangan zaman yang semakin pesat dimana Bahasa 

Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan 

dibeberapa negara. Mengenalkan dan mengajarkan  anak 

berbahasa inggris sejak dini perlu dilakukan oleh orang tua supaya 

anak tidak merasa minder dengan sesamanya yang pandai 

berbahasa inggris, terlebih lagi pada era yang sudah serba digital 

seperti ini. Karena sebenarnya dengan bantuan teknologi ini orang 

tua justru dimudahkan dengan adanya media-media pembelajaran 

bahasa inggris bagi anak-anak usia dini yang dikemas lebih 

menarik dalam bentuk software atau aplikasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah memahami uraian dari latar belakang yang telah 

dipaparkan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana merancang sebuah aplikasi 

pembelajaran bahasa inggris untuk anak usia dini di smartphone 

berbasis android. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam pengembangan aplikasi mobile ini akan 

sangat sederhana dalam implementasinya. Adapun ruang lingkup 

yang akan dibahas dalam pengembangan Sistem Informasi 

Pembelajaran Bahasa Inggris Anak TK Berbasis Android adalah 

sebagai berikut : 

1. Membuat suatu aplikasi mobile yang berbasis Android.  

2. Aplikasi ini diutamakan untuk user anak-anak taman 

kanak-kanak, namun secara fungsional orang tua 

(dewasa) tetap dilibatkan. 

3. Soal latihan bertipe multiple choice dan nantinya akan 

diberikan keterangan salah atau benar. 

4. Terdapat 3 kategori yaitu hewan, buah-buahan, dan 

transportasi. 

5. Pada akhir test akan ada skor untuk jawaban yang 

benar. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan Aplikasi 

Pembelajaran Bahasa Inggris Anak TK  yang bernilai edukasi 

melalui media mobile khususnya platform android: 
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Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah:  

1. Membangun sebuah aplikasi Aplikasi Pembelajaran Bahasa 

Inggris Anak TK . 

2. Bertujuan untuk membantu orang tua mengenalkan anak 

berbahasa inggris sejak dini. 

3. Bertujuan supaya anak lebih mudah memahami bahasa 

inggris yang di ajarkan secara lebih menarik. 

 


