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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan aplikasi pembelajaran 

anak usia dini berbasis mobile maupun android adalah sebagai berikut : 

Sufajar Butsianto (2017) perangkat yang digunakan adalah Perangkat lunak 

yang digunakan adalah : IDE Eclipse, Android SDK, JDK (Java Development Kit), 

dan Adobe Photoshop CS3. Kemudian dalam pembuatan aplikasi ini Bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah java. Metode dalam pengumpulan data untuk 

pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan cara survey meninjau website yang 

menyediakan format warna, gambar buah dan gambar sayur. Pengujian dilakukan 

untuk memastikan respons atas suatu event atau masukan akan menjalankan proses 

yang tepat dan sesuai dengan rancangan. Pengujian ini dilakukan pada program 

utama dari aplikasi media pembelajaran berbasis android. Tujuan pembuatan 

aplikasi ini adalah untuk mempermudah anak anak usia dini mengenal warna buah 

dan sayur dan dapat mengubah cara belajar konvensional menjadi cara belajar 

simulasi dangan aplikasi ini serta dapat mengembangkan kreatifitas anak.  

Rian Winoto (2013) menggunakan dasar pemrograman Adobe Action 

Script 3.0 pada Flash dengan OS android yang digunakan Froyo (2.2) keatas. 

Aplikasi pembelajaran anak usia dini basic ini berbasis Flash pada android dengan 

ActionScript 3.0 sebagai dasar pemrograman. Metode untuk perancangan dan 

pengembangan aplikasi penulis menggunakan metode waterfall. Aplikasi yang 

dibangun adalah aplikasi pembelajaran untuk anak usia dini, aplikasi ini 
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menyediakan materi pembelajaran dasar meliputi pengenalan huruf, angka, warna, 

binatang, dan juga menggambar. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk 

membatu daya tangkap anak usia dini. Dengan adanya pembelajaran berbasis game 

ini diharapkan anak-anak dapat menangkap isi dari aplikasi yang dibangun. Dan 

memberikan kontribusi terhadapat institusi pendidikan sebagai media peningkatan 

mutu anak didik. Dalam pembuatan aplikasi penulis melakukan penelitian di Dinas 

Pendidikan provinsi RIAU, kemudian melakukan studi literature. Namun dalam 

pembuatan aplikasi tersebut memiliki kekurangan yaitu aplikasi yang dibuat hanya 

terdapat huruf dan angka tidak ada audio untuk didengarkan oleh anak ataupun user 

yang sedang menggunakan aplikasi tersebut.  

Bodi Santoso dan Okky Pebriyani (2017) metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah SDLC (system developmen life cyele). Beberapa tahapan 

dalam metode ini adalah analisis perancangan sistem dan implementasi. Pada 

penelitian ini dibuat suatu sistem aplikasi berbasis android, sehingga tujuan dari 

pembuatan sistem ini adalah pembelajaran doa harian menjadi lebih efektif dan 

menarik. Hasil penelitian ini berupa aplikasi pembelajaran doa harian untuk anak 

usia dini pada smartphon berbasis Android yang menyajikan doa harian dalam 

bentuk elemen teks, gambar dan suara yang dapat menarik perhatian anak – anak. 

Pada aplikasi ini juga terdapat kuis tentang doa harian anak yaitu kuis pilihan ganda 

dan kuis tebak gambar. Namun dalam aplikasi ini masih ada kekurangan yaitu tidak 

terdapat video doa harian untuk memudahkan proses pembelajaran agar anak lebih 

senang saat belajar.  
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David, Derry Saputra, dan K.G.S.M Maulana (2015) Penelitian yang 

dilakukan bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran untuk pendidikan 

anak usia dini yang berbasis android, dapat membantu peranan orang tua dalam 

mendidik anaknya sejak usia dini serta memberikan pengetahuan kepada anak-anak 

di luar sekolah dengan cara yang menyenangkan melalui aplikasi ini. Penelitian ini 

menggunakan metode dastbaz dimana terdapat 4 tahapan yaitu kebutuhan system, 

pertimbangan desain, implementasi, dan evaluasi yang menjelaskan mengenai 

aplikasi ini. pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta 

studi kasus pada paud yang berada di Palembang. Hasil dari penelitian ini berupa 

sebuah media pembelajaran dalam bentuk aplikasi yang dapat berjalan pada 

smartphone yang dapat membantu proses belajar anak-anak serta sebuah buku yang 

dapat menjadi bahan referensi bagi penulis lainnya di kemudian hari. Sehingga 

aplikasi media pembelajaran ini layak untuk digunakan dan juga untuk 

disebarluaskan kepada hal layak. 

Okta Rianingtias (2019) berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

diketahui bahwa media pembelajaran yang digunakan berupa media power point 

dan CD interaktif. Kelemahan dari media yang diterapkan yaitu masih berupa 

ringkasan materi yang diadaptasi dari buku dan sumber lain dengan beberapa 

gambar sebagai penguat materi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara 

pengembangan dan kelayakan media pembelajaran game edukasi biologi berbasis 

android. Jenis penelitian dan pengembangan atau Research and Development 

(R&D) ini menggunakan prosedur Borg and Gall hingga 7 tahap pengembangan. 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan skala likert. 
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Tinjauan pustaka yaitu seperti tertulis pada tabel 2.1  

Tabel 2. 1 Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya 

No. 

 
Nama Judul Keterangan 

1. Sufajar Butsianto 

(2017) 

Aplikasi Media Pembelajaran 

Untuk Anak Usia Dini Berbasis 

Android 

Perangkat lunak yang 

digunakan adalah : IDE 

Eclipse, Android SDK, JDK 
(Java Development Kit), dan 

Adobe Photoshop CS3. 

Tujuan pembuatan aplikasi 
ini untuk mempermudah 

anak anak usia dini 

mengenal warna buah dan 

sayur dan dapat mengubah 
cara belajar konvensional 

menjadi cara belajar 

simulasi dangan aplikasi ini 
serta dapat mengembangkan 

kreatifitas anak. 

2. Rian Winata (2013) Rancang Bangun Aplikasi 

Pembelajaran Anak Usia Dini 
Berbasis Android 

Pada penelitian ini 

menggunakan dasar 
pemrograman Adobe Action 

Script 3.0 pada Flash dengan 

OS android yang digunakan 
Froyo (2.2) keatas. Sistem 

menampilkan pembelajaran 

dengan dukungan gambar 
disertai suara yang 

menjelaskan materi 

pembelajaran yang sedang 

ditampilkan. Aplikasi 
preschool basic berbasis 

Android ini dapat 

memberikan manfaat bagi 
anakanak prasekolah. 

3. Bodi Santoso dkk 

 (2017) 

Aplikasi Pembelajaran Doa 

Harian Untuk Anak Usia Dini 

Berbasis Android 

Metode yang digunakan 

adalah SDLC (System 

development life cycle). 
Pada aplikasi dalam bentuk 

android ini telah 

menampilkan banyaknya 
materi dan kuis soal berbagai 

doa-doa pilihan yang telah 

dipelajari atau yang 

diajarkan pada umumnya. 
Juga menyajikan hasil kuis 

soal berupa nilai, yang 

membantu anak-anak untuk 
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mengetahui kemampuan 
sampai mana anak tersebut 

memahami materi doa 

harian. 

4. David dkk 

(2015) 

Media Pembelajaran 

Pendidikan Anak Usia Dini 

Berbasis  Android 

Menggunakan Metode Dastbaz 

Metode yang digunakan 

adalah Dastbasz dengan 4 

tahapan yaitu kebutuhan 

system, pertimbangan 
desain, implementasi, dan 

evaluasi. Hasil dari 

penelitian ini berupa sebuah 
media pembelajaran dalam 

bentuk aplikasi yang dapat 

berjalan pada smartphone 

yang dapat membantu proses 
belajar anak-anak serta 

sebuah buku yang dapat 

menjadi bahan referensi bagi 
penulis lainnya di kemudian 

hari. 

5. Okta Rianingtias 

(2019) 

Pengembangan Edukasi 

Berbasis Android Sebagai 
Media Pembelajaran Biologi 

Bernuansa Motivasi Siswa 

Kelas  XI di SMA/MA 

Penelitian ini menggunakan 

prosedur borg and gall 
hingga 7 tahap 

pengembangan. 

Pengembangan aplikasi 
game edukasi berbasis 

andorid dikembangkan  

dengan menggunakan tools 
penyedia jasa pengembang 

aplikasi dengan  

tehnik koding sederhana 

menggunakan construct 2. 
Selain itu software  

pendukung lainnya berupa 

corel draw X5, adobe 
ilustrator dan photoshop. 

6. Indri Mustika Sari 

(2020) 

Aplikasi Mobile Pendidikan 

Seks Pada Anak Usia Dini 

Perangkat lunak yang 

digunakan adalah Game 

Maker Studio/ Adobe Flash. 
Hasil dari penelitian ini 

bertujuan untuk membangun 

aplikasi android untuk 
pendidikan seks pada anak-

anak usia dini. 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1  Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini 

 Fenomena kekerasan seksual pada anak usia dini (0-6 tahun) di Indonesia 

saat ini semakin marak diberitakan di berbagai media. Hal ini menjadi perhatian 

khusus sejak terjadi kekrasan seksual pada siswa di Jakarta International School 

(JIS) dan St. Monica beberapa tahun yang lalu.  

 Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak, sebelum 

anak tersebut mencapai usia dewasa yang ditetapkan oleh hukum negara yang 

bersangkutan, dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau 

orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya 

untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (Maslihah, 2013). Anak-anak 

termasuk kelompok yang rentan akan kekerasan seksual dan lebih sulit terdeteksi 

karena tidak semua anak usia dini dapat memahami serta mengungkapkan 

kekerasan seksual yang dialaminya (Maslihah, 2013). Pendidikan seks memang 

sudah seharusnya diajarkan pada anak usia dini hal ini untuk mencegah terjadinya 

permasalahan seksualitas yang semakin berkembang pada era saat ini. Pendidikan 

seks harus dimulai sedini mungkin mulai dari masa kanak-kanak sampai dengan 

usia remaja. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuknya individu yang 

bertanggung jawab. Pemberian pendidikan seks pada anak pada dasarnya 

merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi  

dengan menanamkan moral etika.  

 Saat ini masih banyak orang tua yang belum mengetahui apa itu 

pendidikan seks untuk anak usia dini dan apa manfaatnya memberikan pengetahuan 
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seks pada anak usia dini. Banyak orang mempresespsikan pendidikan seks sebagai 

pemberian informasi mengenai reproduksi dan hubungan seksual. Padahal 

pendidikan seksual sebenarnya tidak hanya itu saja. Pendidikan seksual dapat 

dilakukan dengam cara mengenalkan organ-organ vital ditubuh anak. Menjelaskan 

fungsi-fungsi organ tubuh anak, dan memberikan edukasi bahwa organ-organ vital 

tidak boleh disentuh oleh orang lain selain anak dan orang tua anak itu sendiri. Hal 

ini sangat penting karena dapat menghindarkan anak dari kejahatan seksual diera 

saat ini. 

2.2.2 Ruang Lingkup Pendidikan Seks bagi Anak Usia Dini 

 Pendidikan seks merupakan usaha untuk membimbing serta 

menyiapkan anak untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas 

hingga pernikahan. Hal itu juga termasuk penjelasan mengenai hubungan badan 

suami istri. Dalam hal ini penjelasan pendidikan seks bagi anak usia dini memiliki 

ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh karena itu untuk mendapatkan definisi 

pendidikan seks bagi anak usia dini diruang lingkup pembahasannya sebagai 

berikut ini : 

a. Definisi mengenai penguatan iman 

b. Penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anatomi dan fisiologi. 

c. Penjelasan mengenai etika serta pergaulan. 

d. Penjelasan mengenai cara untuk menjaga alat kelaminnya. 

e. Penjelasan mengenai perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta 

hal-hal yang berhubungan dengan alat kelamin 
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2.2.3 Metode Pendidikan Seks 

 Sebelum mendefinisikan mengenai metode pendidikan serta 

macamnya, perlu diketahui pengertian dari segi bahasa. Kata metode, ditinjau dari 

segi kebahasaan, kata metode berasal dari kata Yunani methodos, yang terdiri dari 

kata meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi, metode berarti 

jalan yang dilalui (Haitami, 2013: 28).  

 Secara umum pendidikan merupakan segala usaha dan perbuatan dari 

generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya 

serta ketrampilannya kepada generasi muda untuk memungkinkannya 

melangsungkan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama dengan sebaikbaiknya 

(Prasetya, 2002: 15). Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 

mengubah sikap serta tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan 

untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran serta proses pembiasaan (Suraji 

dan Rahmawatie, 2008: 53). Pendidikan merupakan suatu perbuatan atau tindakan 

yang dilakukan dengan maksud agar anak atau orang yang dihadapi itu akan 

meningkat pengetahuan, kemampuan, akhlak, bahkan seluruh pribadinya (Suraji 

dan Rahmawatie, 2008: 53). 

 Metode pendidikan seks untuk anak usia dini disini yaitu dengan cara 

mengenalkan organ-organ vital yang ada ditubuh anak tersebut, dan menjelaskan 

fungsi dari organ tersebut. Selain itu memberikan edukasi terhadap anak bahwa 

organ-organ vital tersebut tidak boleh disentuh oleh orang lain selain diri sendiri 

dan juga orang tua dari anak tersebut. Penjelasan dan juga edukasi tersebut dapat 

dilakukan dengan memperlihatkan gambar yang ada di dalam aplikasi tersebut dan 
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juga mendengarkan penjelasan-penjelasan dalam aplikasi mobile yang akan dibuat. 

Sehingga anak merasa tidak bosan dalam mendapatkan pendidikan seks.  

2.2.4 Anak Usia Dini 

 Anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia 0-6 tahun (di 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional). Adapun berdasarkan para pakar pendidikan anak, yaitu 

manusia yang berusia 8-9 tahun. Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam arti 

memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motoric halus dan 

kasar), intelegensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan 

spiritual), sosial emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan 

komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat perumbuhan dan perkembangan 

anak (Mansur, 2014: 87-88). 

 Pada masa ini merupakan usia emas atau yang biasa disebut golden 

age. Pada usia ini seorang anak akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan 

yang sangat pesat. Golden age ini hanya terjadi sekali selama perkembangan anak. 

Oleh karena itu para pendidik dan orang tua hendaknya menyadari tentang hal ini, 

sehingga mereka bisa memanfaatkan masa-masa ini dengan optimal. 

2.2.5. Materi Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini 

 Apabila dilihat dari tingkat usia dan perkembangan anak maka perlu 

dipertimbangkan ketika orang tua akan memberikan pendidikan seks kepada anak. 

Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam memberikan pendidikan seks kepada 

anak sesuai dengan perkembangan usianya. 
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Materi-materi pendidikan seks untuk anak usia dini yaitu seperti : 

a. Memberikan perlakuan sesuai dengan jenis kelamin 

 Pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-

hari terhadap anak akan mempengaruhi sikap dan karakter seorang anak. 

Seorang anak laki-laki hendaknya diperlakukan sebagai anak laki-laki begitu 

juga dengan anak perempuan. Misalnya, memberikan mainan mobil-mobilan 

untuk anak laki-laki dan boneka untuk anak perempuan. 

b. Mengenalkan bagian tubuh dan fungsinya 

 Sejak usia dini, orang tua hendaknya sudah memperkenalkan anak 

tentang bagian tubuh serta fungsinya. Orang tua tidak boleh malu untuk 

menyebutkan nama bagian tubuh yang sebenarnya. Misalnya menyebutkan 

vagina sebagai alat kelamin wanita dan penis sebagai alat kelamin laki-laki. 

Selain itu juga menjelaskan fungsinya yaitu untuk buang air, bukan untuk 

mainan. Hal ini agar anak memahami dan dapat menggunakan bagian tubuh 

mereka sesuai dengan fungsinya. 

c. Menanamkan rasa malu sedini mungkin 

 Hal ini sangat penting bagi anak-anak khususnya yang masih dalam 

usia dini, karena jika sudah ditanamkan rasa malu sejak dini, maka akan 

diterapkan sampai anak sudah dewasa.  

d. Memberi pemahaman tentang bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh 

oleh orang lain 

 Memberi pemahaman tentang bagian tubuh yang boleh dan tidak 

boleh disentuh oleh orang lain seharusnya dilakukan sejak sedini mungkin. 
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Misal aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. 

Selain itu sebaiknya dijelaskan bahwa bahu sampai lutut merupakan arena yang 

tidak boleh disentuh oleh orang lain. Selain itu anak seharusnya dibiasakan 

untuk tidak mengumbar aurat sedini mungkin, karena untuk menghindari 

kebiasaan yang buruk. 

e. Memberi pemahaman tentang sentuhan yang pantas dan tidak pantas 

 Sebaiknya orang tua menjelaskan kepada anak mengenai sentuhan 

yang bermaksud baik dan buruk. Misalnya orang tua memeluk dan membelai 

kepada anak ketika ketakutan. Kemudian menjelaskan bahwa tidak semua 

orang boleh memeluk dan membelai sang anak. 

f. Tidak membiasakan anak disentuh lawan jenis 

 Walaupun anak masih usia dini, hendaknya orang tua tidak 

membiasakan anak untuk disentuh lawan jenisnya. Bahkan dengan saudara 

kandungnya orang tua harus mengajarkan kepada anak untuk tidak boleh mudah 

disentuh. Karena untuk menghidari kebiasaan yang tidak baik. 

g. Menyeleksi media yang biasa digunakan anak 

 Perkembangan media teknologi yang sangat pesat membawa dampat 

positif sekaligus negatif bagi anak-anak. Menurut survei 

www.toptenreview.com menunjukkan bahwa Indonesia menempati rangking 

ke-10 besar Negara yang mengakses konten konten yang berbau pornografi. 

Dan sebagian besar pengakses konten-konten tersebut adalah anak-anak. Hal 

ini merupakan bencana besar bagi bangsa dan juga agama. Anak-anak masih 

belum memiliki kemampuan untuk menyaring informasi-informasi yang 
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diterimanya. Anak-anak adalah peniru yang ulung, sehingga besar 

kemungkinan apa yang ia lihat dari situs-situs porno tersbut akan ia ikuti dan 

praktekkan. Hasilnya kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang-orang 

dewasa akan tetapi juga anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu orang tua 

hendaknya membatasi anak dalam mengakses media teknologi serta mengawasi 

mereka dalam penggunaannya (Chomaria, 2012: 45). 

2.2.6 Adobe Flash 

Flash adalah software yang memilki kemampuan menggambar sekaligur 

menganimasikan, serta mudah dipelajari. Adobe adalah vendor software yang 

membeli Flash dari vendor sebelumnya yaitu Macromedia. Perangkat lunak 

Macromedia Flash berganti nama menjadi Adobe Flash. Versi terbaru dari Adobe 

Flash saat ini adalah Adobe Flash Professional CS6 dan Adobe Flash Professional 

CC 2015. Pembuatan animasi ini menggunakan Adobe Flash sebagai aplikasinya 

dan hasil pembuatan dalam bentuk file.swf yang dapat dijalankan oleh Flash Player, 

Media Player, dan Browser. 

Menurut Wiley & Sons (2012:10), “Adobe Flash Profesional is software to 

manipulate video and sound, and even connect to database to build web-based 

applications, such as shopping carts, or display news feeds of continuously updated 

information”. Dari penjelasan pengertian tersebut Adobe Flash Professional adalah 

aplikasi yang menggunakan flash yang lebih dari pada membuat animasi tetapi 

sengan software ini bisa memanipulasi video dan suara serta terhubung dengan 

database untuk membangun aplikasi berbasis web.  
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2.2.7 Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop, atau biasa disebut Photoshop, adalah perangkat lunak 

editor citra buatan Adobe Systems yang di khususkan untuk pengeditan 

foto/gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh 

fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar 

(market leader) untuk perangkat lunak pengolah gambar/foto, dan bersama Adobe 

Acrobat, di anggab sebagai produk terbaik yang pernah di produksi oleh Adobe 

System  (Heri Hidayat, 2011 : 9). 

2.2.8 Adobe Ilustrator 

Adobe illustrator merupakan perangkat lunak yang berbasis illustrasi. 

Adaobe Illustrator sangant kompatibel dengan beragam software lainnya. Adobe 

Illustrator digunakan untuk mencetak desktop publishing dan web publishing . 

Adobe illustrator sanggant mudah di gunakan dan mengakses beragam fitur yang 

ada, terutama dengan sistem pengelompokan fasilitas melalui menu, toolbox, palete 

dan sebagainya (Suhendi, 2009: 5). 

2.2.9 Android 

Android adalah salah satu platform sistem operasi yang digemari masyakat 

karena sifatnya yang open source sehingga memungkinkan pengguna untuk 

melakukan pengembangan. Android merupakan generasi baru platform mobile 

berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi (Nazruddin 

Safaat, 2012) 
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2.2.10 Struktur Navigasi 

Menurut Prihatna (2005:51) “Struktur navigasi adalah struktur atau alur 

suatu program yang merupakan rancangan hubungan dan rantai kerja dari beberapa 

area yang berbeda dan dapat membantu mengorganisasikan seluruh elemen 

pembuatan website”. Sedangkan menurut Binanto (2010:268) “Struktur navigasi 

adalah gabungan dari struktur refrensi informasi situs web dan mekanisme link 

yang mendukung pengunjung untuk melakukan penjelajahan situs”.  

2.2.11 Aset 

Aset yang ada didalam bab 4 yaitu berisi tombol-tombol dan background 

yang ada didalam aplikasi. Seperti background dasar, background splash, 

background kuis, tombol materi, tombol kuis, tombol tentang, tombol bagian boleh 

disentuh, tombol katakana tidak, tombol bagian tubuh tak boleh disentuh, tombol 

tips orang tua, tombol exit, tombol sound on, tombol sound off, tombol back, 

tombol home, tombol next, dan tombol previous. Tombol-tombol tersebut dapat di 

jalankan sesuai dengan namanya. Seperti tombol materi, jika user memilih tombol 

materi maka user dapat masuk kedalam tampilan materi. 


