Seminar Nasional Teknologi Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana, Jakarta 17 Juli 2019

PENGEMBENGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA
UNTUK ANAK USIA DINI

Dian Nazelliana M.Kom
Program Studi Informatika, Universitas Indraprasta PGRI
Jl. Nagka No. 59 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta 12530
Email: dosen.dian@gmail.com

Abstrak. Perkembangan jaman saat ini dalam bidang pendidikan tidak dapat dihindari.
Dan media pembelajaran pun tidak hanya terfokus pada buku pelajaran. Banyak media
yang dapat di gunakan sebagai media pembelajaran. Begitu pula dalam memberikan
materi kepada anak usia dini harus bersifat interaktif dan edukatif, mengingat mereka
selalu ingin tahu dan mudah mengigat sesuatu. Maka dari itu tujuan penulisan ini adalah
untuk mengembangkan media atau bahan ajar yang dapat digunakan pada anak usia dini.
Dengan multimedia, materi yang diberikan akan membuat anak tertarik, gambar yang
bergerak dan mengeluarkan suara membuat anak lebih fokus. Aplikasi berisi tentang
hewan dan ciri- cirinya. Aplikasi yang bersifat edukatif dan dapat digunakan untuk anak
– anak usia dini.
Kata kunci: anak usia dini, multimedia, bahan ajar
Abstract. Today's development in the field of education cannot be avoided. And the learning
media is not only focused on textbooks. Many media can be used as learning media. Likewise
in providing material to early childhood children must be interactive and educative,
considering they are always curious and easy to remember something. Therefore the purpose
of this paper is to develop media or teaching materials that can be used in early childhood.
With multimedia, the material provided will make children interested, images that move and
emit sounds make the child more focused. Application contains about animals and their
characteristics. Educational applications that can be used for early childhood.
Keywords: children, multimedia, teaching materials

1. PENDAHULUAN
Mutu pendidikan di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat baik. Kesadaran orang tua untuk
menyekolahkan anaknya sejak dini pun mulai mengalami peningkatan. Banyak sekolah baru bermunculan untuk
anak usia dini dengan sistem pembelajaran yang berbeda – beda. Anak – anak pada umumnya lebih mudah
menangkap pelajaran yang di berikan. Sifat anak yang ingin tau segala hal harus menjadi pertimbangan guru
dalam memberikan materi pengajaran. Bahan ajar dengan metode multimedia sangat membantu para pendidik
memberikan materi pelajaran yang mudah di cerna serta menghibur para siswa khususnya untuk anak usia dini.
Multimedia dapat dikembangkan sebagai teknik pembelajaran yang interaktif yang dapat merubah suasana
pengajaran menjadi lebih menyenangkan. Anak – anak akan lebih tertarik dalam belajar karena materi yang
diberikan lebih menarik dengan gambar yang bergerak serta mengeluarkan suara. Dengan multimedia di
harapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa
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Pembelajaran berbasis multimedia ini semakin mudah dengan pekembangan teknologi yang ada. Diharapkan
kedepannya minat siswa belajar semakin meningkat tidak hanya untuk anak usia dini tetapi untuk jenjang yang
lebih tinggi.

2. LANDASAN TEORI
Pengertian Multimedia
Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis,
gambar, foto, audio, video dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu:
multimedia linier dan multimedia interaktif.
Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat
dioperasikan oleh penguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan film.
Menurut Rosch Multimedia dapat diartikan sebagai kombinasi dari komputer dan video (Rosch, 1996).
Kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output. Media ini dapat berupa audio (suara, musik), animasi,
video, teks, grafik dan gambar (Turban dan kawan-kawan, 2002)
Hofstetter mengatakan, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks,
grafik, audio, gambar bergerak ( video dan animasi ) dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan
pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi, menggabungkan link dan tool yang
memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi.
Pengertian Anak Usia Dini
Pengertian anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun (Undang-Undang Sisdiknas tahun
2003) dan sejumlah ahli pendidikan anak memberikan batasan 0-8 tahun. Anak usia dini didefinisikan pula
sebagai kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka
memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan
perkembangannya (Mansur, 2005)

3. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pengembangan Research and Development (R&D). Dengan
metode ini penulisan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan materi, analisis software dan sistem
aplikasi, merancang tampilan form interface, dan implementasi. Pengumpulan materi dilakukan berdasarkan
referensi seperti buku ilmu komputer dan artikel-artikel dari internet sebagai penunjang pembuatan aplikasi ini.
Selain itu Kami juga melakukan penelitian langsung ke beberapa sekolah untuk anak usia dini, dengan demikian
penelitian ini mendapatkan data yang akurat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Coba Aplikasi
Tahap pertama adalah uji coba aplikasi pengenalan hewan. Pada tahap ini akan diketahui apakah aplikasi ini
berjalan dengan lancar atau ada kendala.
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Gambar 1. Tampilan Menu Utama
Tampilan awal dibuat semenarik mungkin agar anak- anak tertarik untuk mendengarkan sampai selesai materi
yang diberikan. Pada Menu Utama ini berisi judul aplikasi ini yaitu Belajar Mengenal Hewan.

Gambar 2. Halaman Tampilan Belajar Mengenal Hewan
Pada gambar 2 yaitu Halaman tampilan belajar mengenal hewan, pada halaman ini berisi menu yang isinya
Tentang, soal cerita dan Kembali ke menu utama. User dapat memilih menu yang diinginkan.

Gambar 3. Halaman Tampilan Tentang
Apabila kita memilih menu tentang maka yang akan muncul adalah penjelasan tentang aplikasi mengenal hewan
tersebut.

Gambar 4. Halaman Tampilan Belajar Mengenal Hewan Gajah
Menu selanjutnya adalah soal cerita, pada menu ini anak anak akan belajar tentang hewan gajah. Terdapat
banyak pertanyaan tentang gajah. Anak – anak dapat menjawab pertanyaan tersebut sehingga dapat terjadi
interaksi dalam mengajar.
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Gambar 6. Halaman Tampilan Belajar Mengenal Hewan Ular
Gambar selanjutnya adalah ular, pada gambar ini anak – anak akan belajar tentang hewan yang bernama ular,
guru dapat menambahkan pertanyaan – pertanyaan tentang hewan tersebut, apa bahayanya dan manfaat ular
bagi manusia. Peran pengajar dalam memberikan materi pembelajaran dapat menambah wawasan anak
didiknya.

Gambar 7. Halaman Tampilan Belajar Mengenal Hewan Ulat
Gambar berikutnya adalah ulat, Gambar yang dipilih adalah gambar ulat yang lucu dan tidak menyeramkan
sehingga anak – anak tidak takut. Sehingga guru dapat memberikan pengertian tentang hewan tersebut.
Masih banyak gambar hewan lagi yang belum d tampilkan seperti jerapah, komodo, buaya dan lain – lain. Yang
dapat menambah pengetahuan anak – anak tentang hewan, manfaatnya serta bahayannya.

5. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa aplikasi ini dapat dijadiakan bahan ajar untuk anak – anak usia dini.
Aplikasi ini berifat interaktif dan edukatif sehingga tidak membosankan. Selain itu aplikasi ini juga berisi
pengetahuan tentang binatang, mulai dari ciri – cirinya hingga manfaatnya. Binatang yang bergerak dan
mengeluarkan suara sehingga anak –anak dapat menirukan gerakan serta suaranya.
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