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BABⅠ 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun berada dalam masa emas atau sering 

disebut dengan istilah the golden age. Hal tersebut tertuang dalam Departemen 

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa anak usia 0-6 tahun merupakan 

masa emas (the golden age) yang didalamnya terdapat “masa peka” yang hanya 

datang sekali selama hidupnya. Masa peka adalah suatu masa yang menuntut 

perkembangan anak untuk dikembangkan secara optimal. Hal ini juga ditegaskan 

Bloom, bahwa 80% perkembangan mental dan kecerdasan anak berlangsung pada 

kurun waktu usia ini. 

 Para ahli berpendapat bahwa ada hubungan yang erat antara kecerdasan 

dengan kreativitas. Seorang penulis kreatif bernama Eng Hock Chia menyatakan 

bahwa di dalam Intelligence Quotient (IQ), bakat dan kreativitas sebagian besar 

berasal dari pengaruh lingkungan dan keterampilan. 

 Kreativitas erat pula hubungannya dengan aktivitas berkesenian termasuk 

kreativitas seni rupa yang diwujudkan kedalam aktivitas menggambar. Sumanto 

menyatakan, kreativitas adalah bagian dari kegiatan berproduksi atau berkarya 

termasuk dalam bidang seni rupa. Hal ini didasari oleh lekatnya proses penciptaan 

sebuah karya seni dengan keterampilan dalam berkreativitas. Merangsang serta 

memupuk kreativitas semenjak usia dini adalah salah satu upaya yang dapat 

dilakukan orangtua untuk mendidik anak yang kreatif. Menggambar dan 
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mewarnai adalah salah satu sarana yang dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran agar anak menjadi pribadi yang kreatif. 

 Aktivitas menggambar yang dapat menstimulasi kreativitas menggambar 

yaitu aktivitas menggambar yang diawali dengan menggambar bentuk dasar, 

kemudian anak menambahi dengan goresan gambar bentuk-bentuk lainnya pada 

gambar bentuk dasar tersebut, yang kemudian anak dipebolehkan untuk 

mewarnainya secara bebas, sehingga melalui proses tersebut anak dapat 

menghasilkan sebuah karya gambar yang sifatnya unik dan kreatif.  

  Selama ini kegiatan menggambar dan mewarnai dilakukan melalui media 

kertas yang tidak praktis untuk dibawa kemana-mana. Seiring dengan 

berkembangnya teknologi, media komunikasi dan informasi semakin banyak 

memberikan kemudahan terhadap pengguna untuk saling berinteraksi dan 

memudahkan dalam segala  hal. Smartphone merupakan salah satu wujud dari 

perkembangan teknologi tersebut. Kini smartphone tidak hanya menjadi alat 

komunikasi saja akan tetapi sudah menjadi sarana hiburan, gaya hidup, bahkan 

sarana pembelajaran. 

 Berkembangnya teknologi smartphone dari waktu ke waktu 

mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari,  salah satunya 

adalah dalam sistem pembelajaran. Media pembelajaran pada smartphone dapat 

digunakan sebagai media yang menyenangkan dan praktis, sebab dapat dilakukan 

kapan dan dimana saja. Khususnya untuk anak-anak, proses pembelajaran melalui 

media smartphone bersifat menyenangkan dan menarik karena pada media ini 

disertai dengan adanya teks yang berwarna, gambar yang mudah dikenali, audio 
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yang dapat memperjelas proses pembelajaran, serta adanya teknologi layar sentuh 

yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Hal ini menjadikan 

kegiatan menggambar dan mewarnai dapat dibuat menjadi lebih praktis dan lebih 

interaktif.  

 Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan 

judul “Rancang Bangun Aplikasi Menggambar dan Mewarnai Berbasis Android” 

sebagai penelitian skripsi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan 

diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana membuat aplikasi menggambar dan mewarnai berbasis 

android. 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang memanfaatkan fitur gesture dan canvas  

pada android. 

3. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat dipahami dan menarik untuk 

anak usia dini. 
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1.3 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup diperlukan agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan 

harapan, ruang lingkup dalam sistem ini antara lain : 

1. Menggambar dan mewarnai pada aplikasi ini adalah menggambar bebas 

yaitu menggambar tanpa menganut suatu pola gambaran tertentu atau 

dengan kata lain menggambar secara abstrak. 

2. Aplikasi berjalan pada smartphone ber-sistem operasi android dengan 

versi minimal 4.2 (Kitkat). 

3. Aplikasi ditampilkan pada layar smartphone secara portrait / vertikal. 

4. Terdapat tombol pilihan warna, halaman kosong baru, ukuran penghapus, 

tingkat transparansi warna, ukuran kuas dan simpan. 

5. Hasil gambar dapat disimpan kedalam database internal berupa file 

gambar yang berformat jpg. 

6. Area gambar sama dengan area layar pada smartphone yang digunakan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi menggambar 

dan mewarnai berbasis android untuk anak usia dini. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 

ketika akan mengembangkan aplikasi menggunakan gesture dan pemanfaatan 

canvas class pada android. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

BAB ⅠPENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah 

yang akan diselesaikan, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan penelitian. 

BAB Ⅱ TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  

 Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai landasan 

penelitian, berisi teori, hasil penelitian maupun pendapat para ahli. 

BAB Ⅲ METODE PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem aplikasi menggambar dan 

mewarnai berbasis android sebagai aplikasi yang akan dikembangkan. 

BAB Ⅳ IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

 Bab ini berisi implementasi program. 

BAB ⅤKESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 


