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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa arab adalah bahasa yang sangat penting untuk umat Islam, karena 

bahasa arab merupakan bahasa kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur’an. Dalam 

Islam mempunyai dua sumber hukum yaitu Al-Qur’an dan Hadits, dua sumber 

hukum ini menggunakan bahasa arab. Untuk memahami agama Islam kita juga 

harus belajar kepada para ulama, dan para ulama banyak menulis kitab atau buku 

dengan menggunakan bahasa arab, dengan kita membaca karangan para ulama 

maka kita dapat menambah pemahaman kita tentang Islam [1]. Maka dari itu 

bahasa arab menjadi kunci untuk kita dapat memahami agama Islam dengan baik 

dan benar. Kemunduran dan kemerosotan umat Islam terjadi pada saat ini, salah 

satu yang dapat kita simpulkan adalah lemahnya pengetahuan dan pemahaman 

umat tentang Islam, ini dikarenakan sejak awal abad VII hijriah, bahasa arab 

sudah mulai tidak terlalu digunakan untuk memahami Islam [2], Untuk itu 

diperlukannya pembelajaran bahasa arab kepada umat Islam saat ini untuk dapat 

memahami agamanya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa arab di Indonesia pada saat ini, 

lembaga pendidikan formal sudah memberikan mata pelajaran bahasa arab di 

sekolahnya. Tetapi, walaupun bahasa arab sudah masuk ke dalam mata pelajaran 

di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, faktanya para pelajar masih sulit untuk 

menerima pelajaran bahasa arab yang telah diajarkan, banyak pelajar yang 

kesulitan dalam mempelajari bahasa arab, salah satu kesulitannya adalah 

menghafal kosa kata bahasa arab, yang saat ini sangat jarang di dengar oleh 

telinga mereka, tidak seperti bahasa inggris, fakta yang ada saat ini sudah biasa 

didengar oleh para pelajar melalui media online, televisi, lagu dan lain-lain, 

padahal untuk dapat memahami pelajaran bahasa arab diawali dengan pengenalan 

kosakata bahasa arab [3]. Dan faktor lain penyebab kesulitannya para pelajar 

dalam belajar bahasa arab juga disebabkan karena tidak adanya motivasi atau daya 

tarik oleh para pelajar untuk mempelajari bahasa arab [4] salah satu faktornya 

disebabkan karena pada pembelajaran bahasa arab dianggap membosankan, 

dengan pembelajaran yang formal membuat suasana pembelajaran bahasa arab 
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jenuh dan membosankan [5], serta faktor pengajar yang kurang mengetahui cara 

mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa [6]. Maka dibutuhkannya alat 

penunjang di luar pembelajaran formal untuk membantu dan menambah daya 

tarik para pelajar agar dapat dengan mudah mempelajari bahasa arab, belajar 

bahasa arab tidak lagi menjadi suatu hal yang membosankan dipelajari tetapi 

menjadi hal yang menyenangkan untuk dipelajari. 

Pada era saat ini, teknologi komputer dalam hal untuk menunjang dalam 

belajar sudah sangat berkembang pesat, salah satu contoh teknologi komputer 

yang dapat digunakan untuk alat penunjang belajar adalah game. Game adalah 

aplikasi interaktif dengan dukungan multimedia seperti gambar, video dan suara, 

game dapat dimainkan menggunakan dekstop ataupun mobile. Game yang 

memiliki keunggulan interaktif ini dapat dijadikan sebagai media yang dapat 

menunjang dalam belajar, yang biasa disebut dengan game edukasi, di dalam 

game edukasi ini pengguna bukan hanya mendapatkan hiburan pada saat bermain 

game tetapi juga mendapatkan pengetahuan pada saat mereka bermain, maka 

belajar dengan menggunakan media game edukasi sebagai alat penunjang 

memiliki potensi yang besar untuk memberikan daya tarik dan berdasarkan dari 

hasil kuesioner penulis, dari 200 responden menghasilkan lebih dari 90% 

mengatakan perlu dibuat game edukasi agar memudahkan dalam belajar bahasa 

arab. 

Game memiliki banyak genre, salah satunya adalah genre action-

adventure side scrolling, genre yang menggabungkan antara genre 

action,adventure dan side scrolling. Menurut Dickey (2006), untuk genre 

adventure menjadi salah satu pilihan yang cocok untuk digunakan dalam game 

edukasi, karena di dalam genre adventure dapat memberikan jalan cerita yang 

dapat mengedukasi pemain, serta memiliki game play yang simple agar mudah 

untuk dimainkan [7]. 

Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian tentang pembuatan game 

edukasi belajar bahasa arab yakni dengan judul ”Rancang Bangun Game 

Pembelajaran Kata Dalam Bahasa Arab Bagi Pemula” oleh Perdana Heru 

Bintara tahun 2014, ”Rancang Bangun Game Edukatif Belajar Bahasa Arab” 

oleh Usniawati Kristin tahun 2015 yang pada umumnya game bahasa arab yang 
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sudah pernah dibuat sebelumnya memiliki gameplay yang sama yakni menjawab 

kuis dan mencocokan gambar, untuk penelitian game belajar bahasa arab dengan 

menggunakan genre Adventure yakni “Game Edukasi Bahasa Arab Untuk Anak 

Berbasis Dekstop” oleh Aisyah R.J tahun 2012 dan “Game edukasi mengenal dan 

membaca bahasa arab” oleh Ariyanto.F tahun 2012 [8] kedua penelitian game 

tersebut menggunakan platform desktop dan memiliki alur cerita yang sederhana. 

Peneliti ingin membuat game belajar bahasa arab dengan genre action-adventure 

side scrolling dengan platform mobile serta memberikan alur cerita dengan 

mengadaptasi cerita sejarah Islam khususnya penaklukan kota Constantinopel 

oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 karena dari hasil riset App Annie 

peningkatan download game mobile dari tahun 2013 ke tahun 2014 di Indonesia 

meningkat sebesar 85% [9] dan cerita sejarah Islam berdasarkan kuesioner yang 

telah dilakukan peneliti, pada 200 responden menghasilkan lebih dari 90% 

mengatakan menyukai game dengan alur cerita sejarah Islam, sehingga 

diharapkan dapat lebih memberikan daya tarik pada permainan game belajar 

bahasa arab. 

Untuk itu penulis ingin membuat game belajar bahasa arab berbasis mobile 

android dengan genre action-adventure side scrolling dengan gameplay yang lebih 

menghibur serta memiliki alur cerita yang lebih menarik yakni mengadaptasi 

cerita sejarah Muhammad Al-Fatih pada saat menaklukan kota Constantinopel 

dengan judul “Game Side Scrolling 2D Sabagai Media Penunjang Pembelajaran 

Bahasa Arab”. Dengan harapan, hasil penelitian ini dapat menunjang dalam 

pembelajaran bahasa arab. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Belum ada game yang digunakan sebagai media penunjang pembelajaran 

bahasa arab dengan genre side scrolling 2D yang mengangkat alur cerita sejarah 

Islam. 

 

1.3 Tujuan 

Membuat game yang dapat digunakan sebagai media penunjang pembelajaran 

bahasa arab yang memiliki alur cerita sejarah Islam khususnya sejarah penaklukan 

kota Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih.  
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1.4 Batasan Masalah 

a. Game yang dibuat adalah game berbasis mobile Android. 

b. Game ini memiliki grafis berupa 2D. 

c. Game hanya bisa dimainkan untuk single player. 

d. Game hanya bisa dimainkan secara offline. 

e. Game ini hanya terdiri dari 5 stage. 

f. Game bergenre action-adventure-sidescrolling 

g. Pengguna adalah usia 13 tahun sampai 24 tahun. 

h. Materi bahasa arab yang dibahas pada game ini adalah pengenalan 30 kosa 

kata bahasa arab. 

 

1.5 Metodologi 

Tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka 

Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang 

berhubungan dengan sejarah penaklukan kota Konstantinopel oleh Muhammad 

Al-Fatih dan pembuatan game action-adventure side scrolling 2D menggunakan 

engine Unity dengan bahasa pemrograman C# dengan membaca buku, mencari 

artikel dan informasi lainnya dari internet. 

b. Initiation 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan konsep game yang ingin dibangun, akan 

seperti apa game itu dibangun. Pada Initiation akan menghasilkan konsep game 

dan deskripsi sederhana game. 

c. Pre-Production 

Tahapan sebelum production yaitu tahapan untuk melakukan perancangan dan 

membuat desain game. 

d. Production 

Pada tahap ini adalah tahap produksi atau realisasi pembuatan game yang sudah di 

desain pada tahap Pre-production. Pembuatan asset game seperti core asset, GUI, 

dan music yang dibutuhkan di dalam game serta integrasi asset dan source code 

agar menjadi game yang bisa dimainkan. 
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e. Testing 

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian pada game yang sudah dibuat. 

Pengujian dilakukan oleh internal tim untuk menguji, pada testing akan 

menghasilkan laporan bug, pada hasil ini nantinya akan memutuskan apakah game 

sudah siap untuk memasuki beta testing atau mengulangi ke tahap pre-production. 

f. Beta 

Beta adalah pengujian lanjutan setelah testing yang diuji oleh internal tim dan 

sekarang akan di uji oleh external atau diluar tim, dalam pengujian ini akan 

menghasilkan laporan bug atau error dan feedback dari user, pada tahap ini 

pengujian dilakukan dengan kuesioner kepada 30 responden dengan rentan umur 

13 tahun sampai 24 tahun, apabila game sudah berjalan dengan baik maka dapat 

lanjut ke tahap berikutnya, tetapi apabila belum maka bisa kembali ke tahap pre-

production. 

g. Release 

Pada tahap ini pembuatan game sudah mencapai tahap akhir dan berarti game 

sudah siap di publish ke publik. Game sudah resmi diluncurkan serta mengakhiri 

pembuatan game dan membuat dokumentasi pengembangan. 

h. Pembuatan dokumen tugas akhir 

Dilakukan pembuatan dokumen tugas akhir untuk mendokumentasikan penelitian 

yang sudah dilakukan agar dapat digunakan untuk pengembangan selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun urutan dalam penulisan laporan tugas akhir ini dapat kita bagi dalam 

beberapa bab antara lain sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang pengambilan Tugas Akhir 

yang berjudul “Game Side Scrolling 2D Sebagai Media Penunjang Pembelajaran 

Bahasa Arab”, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab ini menerangkan tentang mengenai teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan 

aplikasi permainan. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Pada bab ini akan menerangkan tentang analisa dan perancangan game 

yang akan dibuat. Analisa yang dibutuhkan berupa kebutuhan fungsional dan 

kebutuhan non-fungsional. Untuk perancangannya meliputi perancangan proses 

sistem dengan menggunakan GDLC. Di dalam pembahasan ini nantinya untuk 

memberikan gambaran yang jelas agar mempermudah dalam proses implementasi 

sebuah game. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

 Bab ini merupakan implementasi atau pembuatan game. Game yang akan 

dibuat sesuai dengan perancangan sistem yang dibuat pada Bab III. Pada bab ini 

juga akan dilakukan pengujian terhadap sistem dan terhadap pemain. 

 

BAB V : PENUTUP 

 Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang di dapat dari hasil 

keseluruhan game yang telah dibuat serta berisi saran-saran membangun yang 

dapat digunakan untuk pengembangan selanjutnya. 

 


