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BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Bahasa Inggris merupakan bahasa yang Universal. Bahasa ini 

paling sering dan paling banyak digunakan untuk berkomunikasi antar 
negara. Seiring berkembangnya jaman penggunaan Bahasa Inggris sebagai 
sarana berkomunikasi sangat dibutuhkan. Seperti contohnya ketika kita 
melakukan interaksi yang berkaitan dengan bahasa asing khususnya 
bahasa inggris kita dituntut untuk bisa berbahasa inggris agar kita mampu 
mengerti tentang apa yang dibicarakan. Oleh karena itu sejak pendidikan 
dasar Bahasa Inggris sudah mulai diperkenalkan dan dipelajari sebagai 
salah satu mata pelajaran sekolah. Akan tetapi karena perbedaan 
kebudayaan, kadangkala pelajaran Bahasa Inggris dinilai sangat 
menyulitkan. Baik  dari segi penyampaian materi oleh tenaga pendidik 
sampai dengan penerimaan siswa terhadap mata pelajaran tersebut. 
Ditambah lagi kondisi siswa yang menganggap mata pelajaran tersebut 
sebagai mata pelajaran yang agak kurang di minati.  

Sudah begitu banyak game-game yang di buat untuk unsur 
edukasi, karena memang di era yang serba mobile ini banyak anak-anak 
yang sudah pintar bermain gadget, di samping itu mereka juga sangat 
menikmati belajar sambil bermain di depan gadgetnya. Di dalam game 
yang akan di buat ini mengusung unsur mengingat posisi gambar dan 
menghafal bahasa inggris dari gambar tersebut. 

Untuk membuat game ini lebih menarik sekaligus 
mengeksplorasi OS android mobile yang saat ini semakin berkembang 
pesat, aplikasi game ini akan di buat di os android mobile. Android 
merupakan sebuah system operasi untuk perangkat mobile berbasis linux 
yang mencakup system operasi, middleware dan aplikasi android 
menyediakan platform yang terbuka bagi para pengembang untuk 
menciptakan aplikasi mereka. 
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Dengan demikian melihat perkembangan mobilephone maka 
proyek tugas akhir ini berjudul “APLIKASI BELAJAR BAHASA  
INGGRIS DENGAN MENGINGAT GAMBAR  BERBASIS  
ANDROID” 

1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 
 Bagaimana merancang sebuah aplikasi yang terdapat unsur menghafal 

vocabulary bahasa ingris dan unsur melatih memory pada android OS 
mobile? 

1.3. Tujuan 
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 Membuat aplikasi pembelajaran bahasa inggris dan memory pada OS 

android yang terdapat unsur pembelajaran bahasa inggris dan melatih 
insting dalam mengingat. 

1.4. Batasan Masalah 
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini perlu di lakukan pembatasan 

masalah agar arah dan tujuan penelitian yang telah di tetapkan tidak 
menyiumpang dari tujuan. Adapun batasan masalah yang di gunakan dalam 
tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Game di rancang di OS android mobile  
2. Aplikasi game ini adalah single user. 
3. Aplikasi untuk menghapalkan vocabularies. 
4. Vocabulary di tentukan oleh penulis. 
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1.5. Metodologi 
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari materi tugas akhir ini, 

maka penulis mengadakan kegiatan antara lain : 
1. Studi literatur 

a. Mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait dengan 
pemrograman game. 

b. Mempelajari literatur mengenai design tampilan game yang sifatnya 
user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

2. Pengumpulan Data. 
3. Pembangunan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan  pembuatan perangkat lunak yang 
merupakan implementasi dari rancangan yang telah dibuat sebelumnya. 
Perincian tahap ini adalah sebagai berikut:   
a. Analisis Kebutuhan Sistem 

Dalam tahap analisa akan dilakukan peninjauan apa saja 
kebutuhan dalam perancangan Aplikasi belajar bahasa inggris 
dengan mengingat gambar, tahapan dalam analisa ini meliputi : 
- Menganalisis mengenai teori-teori yang diperlukan dalam 

pembangunan aplikasi ‘belajar bahasa inggris dengan mengingat 
gambar. 

b. Perancangan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan analisa awal dan mendefinisikan 

kebutuhan sistem untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi. 
Dari proses tersebut selanjutnya dirumuskan rancangan sistem yang 
dapat memberi permecahan masalah tersebut. Langkah-langkah pada 
tahap ini adalah sebagai berikut :  
1. Analisis aktor yang terlibat didalam sistem, user interface dan 

gameplay.  
2. Perancangan use case diagram dan flowchart yang merupakan 

analisis kebutuhan pada aplikasi yang akan dibangun.  
3. Perancangan aplikasi. 
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4. Implementasi Sistem 
Sistem yang dibangun merupakan sebuah game game memory 

mencocokan sebuah gambar yang terbuka kemudian tertutup kembali. 
Game ini berbasis JAVA dan software pendukung yang digunakan untuk 
membangun game ini adalah Eclipse. 

Implementasi aplikasi ini dimulai dengan design dan source code 
class method aplikasi. kemudian membuat gambar-gambar yang 
nantinya akan menjadi objek sebagai Kondisi penyelesaian game ini. 
Pada penyelesaian game ini juga terdapat konsep scoring (penilaian) 
yang di jadikan sebagai ukuran untuk pencapaian pemain dalam game 
ini. 

 
5. Uji Coba 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap perangkat 
lunak menggunakan skenario yang telah dipersiapkan sebelumnya. 
Ujicoba dan evaluasi perangkat dilakukan untuk mencari masalah yang 
mungkin timbul, mengevaluasi jalannya program, dan  mengadakan 
perbaikan jika ada kekurangan.  

Adapun metode yang digunakan dalam pengujiannya adalah Uji 
coba  fungsionalitas dilakukan untuk melihat apakah fungsi-fungsi dasar 
aplikasi berjalan  sesuai scenario yang meliputi semua use case. 

 
6. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap akhir ini akan disimpulkan dan disusun laporan 
berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya 
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1.6. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam tugas akhir yang berjudul 

Perancangan “APLIKASI BELAJAR BAHASA INGGRIS DENGAN 
MENGINGAT GAMBAR” adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan 
perlunya pengembangan suatu sistem aplikasi, pokok permasalahan secara 
umum seperti yang disebutkan dalam perumusan masalah, pembatasan 
masalah yang menjelaskan batasan-batasan dari permasalahan, tujuan dari 
pembuatan, serta sistimatika penulisan laporan ini. 
BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi konsep–konsep dasar, dan kajian-kajian teori yang 
dibutuhkan untuk mendukung dalam pembuatan tugas akhir. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas secara langkap tentang perencanaan dan 
pembuatan sistem yang akan dibangun seperti algoritma pemrograman, 
flowchart sistem yang akan dibangun, serta tampilan-tampilan yang 
digunakan pada tugas akhir ini. 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai perangkat keras dan 
perangkat lunak apa saja yang diperlukan untuk mengimplementasikan 
sistem, konfigurasi sistem, implementasi input dan output dari sistem, serta 
evaluasi dan 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. 

 


