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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini kehadiran teknologi sudah menjadi semacam hal yang tidak 

terpisahkan dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan hakikat dari teknologi itu 

sendiri, yakni mempermudah atau meringankan kerja manusia. Hampir semua aspek 

dalam kehidupan manusia telah tersentuh oleh kehadiran teknologi. Tak terkecuali 

berperannya penggunaan teknologi dalam mempermudah proses pembelajaran 

(learning). 

Berbagai kurikulum dan metode telah dikembangkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menguasai bahasa Inggris. Namun menurut studi dijelaskan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan gambar visual yang dikombinasikan 

dalam sebuah permainan terbukti cenderung lebih berhasil meningkatkan minat 

belajar dan pemahaman, khususnya pada segmen usia anak-anak. Pelajaran bahasa 

inggris adalah salah satu mata pelajaran yang dirasa sulit oleh kebanyakan anak-anak 

karena harus menghafal kosa katanya [1].  

Perkembangan perangkat smartphone dengan platform andoid  sendiri sudah 

sangat pesat. Bahkan selain fungsi utama sebagai alat komunikasi sebuah smartphone 

juga dapat dipergunakan untuk menyiasati masalah dalam hal pembelajaran pada 

anak-anak seperti disinggung sebelumnya. 

Di sini penulis akan membuat metode pembelajaran bahasa inggris lebih 

variatif dan menarik dengan membuat game untuk mempermudah metode belajar 

kosa kata bahasa inggris dalam bentuk board game. Sehingga penulis mengajukan 

proposal dengan judul “Perancangan Game Pengenalan Vocabulary Berbasis 

Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 
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a) Bagaimana meningkatkan motivasi belajar bahasa inggris dengan 

menggabungkan unsur belajar dan bermain? 

b) Bagaimana cara untuk menghafal kosa kata bahasa inggris secara 

efektif? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk 

membuat game pengenalan vocabulary yang interaktif sehingga anak-anak 

lebih mudah mengingat dan menghafal vocabulary. 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini : 

a) Game hanya dapat berjalan pada perangkat smartphone berbasis 

Android. 

b) Game ini hanya dapat digunakan oleh satu pengguna dan tidak online. 

c) Game ini hanya menggunakan vocabulary sesuai silabus mata 

pelajaran bahasa inggris tingkat Sekolah Dasar (SD). 

1.5  Metodologi Pengerjaan 

 Pada tugas akhir ini dilaksanakan dengan menggunakan metodologi sebagai 

berikut: 

1. Studi Literatur 

Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi 

permasalahan dengan mempelajari dan mengkaji teori yang relevan 

dengan topik tugas akhir. Literatur yang akan digunakan antara lain 

meliputi jurnal, buku, penelitian, serta dokumentasi dari internet.  

2. Analisis dan Desain Sistem 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan analisa mengenai 

kebutuhan sistem secara rinci yang akan dijabarkan dalam bentuk 

flowchart, use case diagram, dan activity diagram. 
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3. Implementasi Program 

Pada tahapan ini dilakukan pembangunan game berdasarkan hasil dari 

tahap analisis dan desain sistem menjadi source code, dimana setiap detail 

game ikut serta di dalamnya. 

4. Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba terhadap fungsi-fungsi aplikasi 

yang sudah dibuat untuk mengetahui error atau bug untuk mengetahui 

sejauh mana aplikasi ini telah berhasil memenuhi kebutuhan dalam sebuah 

permainan. 

5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-

tahap sebelumnya. Seluruh laporan yang ditulis adalah hasil analisis dan 

pengujian dari penelitian yang sudah dilakukan. 

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian yang membahas tentang latar belakang 

yang mendasari tentang pentingnya pengembangan aplikasi 

game. Seperti permasalahan utama yang disebutkan dalam 

rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, 

Metodologi, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori dan konsep dasar yang relevan dalam 

mendukung pembuatan tugas akhir. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang perancangan sistem yang akan 

dibangun seperti flowchart, use case diagram, activity 

diagram, serta tampilan antarmuka. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai standar dari perangkat 

lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk 

mengimplementasikan sistem, konfigurasi sistem, 

implementasi input dan output dari sistem, dan evaluasi dari 

hasil pengujian sistem. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan 

permasalahan dalam tugas akhir ini yang berisi kesimpulan 

dari pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran 

yang mungkin bermanfaat dalam pengembangan sistem 

aplikasi selanjutnya. 


