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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi komputer pada saat ini terus berkembang dari yang dahulu 

desktop saat ini menjadi laptop kemudian saat ini terus berinovasi sehingga 

bermunculnya berbagai jenis mobile semartphone maupun android, 

penggunanyapun dari berbagai kalangan usia dari orang yang sudah tua sampai 

dengan anak-anak usia dini. Namun aplikasi yang terdapat didalam perangkat 

tersebut belum banyak yang tersedia untuk pembelajaran anak-anak usia dini 

khususnya mengenai aplikasi pendidikan seks pada anak usia dini. 

Pendidikan seks pada usia dini sangat penting untuk membekali anak 

dengan pengetahuan yang benar agar anak terhindar dari kekerasan atau 

perilaku seks menyimpang yang belakangan ini kian marak terjadi. Pendidikan 

seks usia dini sebaiknya dikenalkan sesuai dengan usia anak. Menurut komnas 

perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait edukasi ini bahkan bisa dimulai sejak 

anak mulai bisa berkomunikasi setidaknya pada usia 2 tahun. Orang tua bisa 

memulainya dengan hal-hal sederhana seperti mengenalkan organ-organ vital 

ditubuhnya, serta memberikan edukasi bahwa oran-organ tubuh tersebut tidak 

boleh disentuh oleh orang lain selain orang tua sendiri.  Untuk membangkitkan 

motivasi minat belajar terhadap pendidikan seks pada usia dini perlu 

dikembangkan suatu metode pembelajaran yang menarik untuk anak usia dini 

dimanapun dan kapanpun mereka berada, seperti aplikasi  pendidikan seks pada 

anak-anak usia dini berbasis android. Sehingga anak dapat menikmati 
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pembelajaran sambil bermain. Diharapkan anak-anak dapat menangkap isi dari 

aplikasi yang akan dibangun. 

Berdasarkan latar belakang diatas pengembangan aplikasi pembelajaran 

seks pada anak usia dini menggunakan aplikasi berbasis android sangat 

diperlukan, guna memberi edukasi seks pada anak usia dini agar terhindar dari 

kekerasan atau perilaku seks menyimpang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan 

yang akan diteliti yaitu bagaimana membangun aplikasi pendidikan seks yang 

dapat dipahami dan menarik untuk anak-anak usia dini berbasis android? 

1.3 Ruang Lingkup 

Sesuai dengan masalah yang diangkat pada latar belakang di atas, maka 

masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :  

1. Aplikasi pendidikan seks untuk anak usia dini berbasis android ini 

menggunakan perangkat lunak Adobe Flash. 

2. Aplikasi yang dibangun menggunakan animasi 2 dimensi. 

3. Aplikasi ini menyediakan edukasi mengenai seks, memberikan 

penjelasan mengenai organ-organ vital yang dimiliki anak, terdapat 

game quis mengenai pendidikan seks bagi anak usia dini. 

1.4 Tujuan Penilitian 

Tugas akhir ini bertujuan untuk membangun aplikasi android untuk 

pendidikan seks pada anak-anak usia dini. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dibangunnya aplikasi “Pendidikan Seks Pada Anak-anak Usia dini 

berbasis Android” yaitu : 

1. Mengenalkan anggota tubuh pada anak sekaligus membekali 

pengetahuan yang benar agar anak terhindar dari kekerasan atau 

perilaku seks menyimpang. 

2. Media pembelajaran edukasi dan juga permainan yang menarik untuk 

anak-anak usia dini. 

3. Meningkatkan fungsi mobile Android sebagai media pembelajaran. 

4. Bersifat portable, pembelajaran bisa dilakukan dimana saja dan kapan 

saja selama android aktif. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan dasar-dasar dari penulisan laporan tugas akhir, 

yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II  Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang mengenai 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya atau terdahulu dan 

sekarang, dasar teori yang berisi tentang uraian, penjelasan, defenisi, 
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pengertian dan istilah, serta ulasan yang didapat dari berbagai sumber 

atau referensi.  

BAB III Metodologi Penelitian 

Pada bagian ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam 

proses penelitian, yaitu bahan yang diperlukan, peralatan yang 

digunakan saat penelitian, prosedur dan pengumpulan data, analisis 

sistem, analisis kebutuhan, pemodelan yang digunakan, perancangan 

basis data dan perancangan tampilan.  

BAB IV Implementasi Dan Pengujian 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai implementasi dan uji coba 

sistem, menjelaskan tentang pembahasan yang berisi mengenai 

gambaran umum isi sistem dan juga disertai dengan potongan kode 

programnya.  

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada bagian kesimpulan dan saran ini dikemukakan kesimpulan 

penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta 

saran yang diharapkan berguna bagi aplikasi pendidikan seks untuk anak 

usia dini yang lebih baik. 

 


