
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini bahasa mempunyai peran yang sangat penting,

terlebih fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Salah satunya adalah Bahasa

Inggris yang merupakan sebuah bahasa yang berasal dari Inggris dan juga

merupakan bahasa utama di Britania Raya, Amerika Serikat, serta banyak negara

lainnya. Bahasa Inggris sekarang ini diakui sebagai salah satu bahasa

internasional. Bahasa Inggris bahkan menjadi salah satu bahan pembelajaran

pokok dari sekolah – sekolah yang ada di negara Indonesia.

Dewasa ini juga semakin banyak media pembelajaran bahasa Inggris yang

dapat diperoleh secara gratis maupun berbayar bahkan banyak tempat kursus

bahasa Inggris yang didirikan. Sudah banyak sumber pembelajaran yang diunggah

di internet, sehingga dapat dipelajari sendiri untuk memperluas pengetahuan

bahasa Inggris. Kemampuan berbahasa Inggris akan semakin terlihat manfaatnya

ketika seseorang mulai bersentuhan dengan dunia luar. Namun masih banyak

yang menganggap bahasa Inggris hanya sekedar pelajaran di sekolah, ketimbang

sebagai bekal untuk masa depan. Karena itu motivasi mereka tidaklah kuat untuk

memperdalam pengetahuan mereka akan bahasa Inggris. Untuk membantu mereka

menyadari pentingnya dan menyenangkannya belajar bahasa Inggris diperlukan

sebuah metode yang mampu menarik minat mereka akan bahasa Inggris.

 



Permainan ‘Snake and Ladder’ atau dikenal dalam bahasa Indonesia

permainan Ular Tangga ini awalnya merupakan permainan papan yang berasal

dari suku Indian kuno sejak tahun 1870. Sekarang ini permainan ‘Snake and

Ladder’ sudah dikenal oleh seluruh dunia sebagai sebuah permainan yang ringan

dan dapat dijadikan sebagai penghiburan untuk anak – anak. Permainan ini lebih

mengutamakan keberuntungan dalam mengocok dadu sehingga kita dapat

melangkah maju untuk mencapai tempat tujuan akhir daripada strategi yang harus

kita persiapkan. Namun di dalam permainan ini sendiri tidak terdapat tujuan

apapun selain sebagai permainan untuk menghibur seseorang. Permainan ini bisa

dimainkan oleh satu, dua orang atau lebih. Pemain mulai dengan mengocok dadu

dan menjalankan bidaknya sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar,

permainan dilanjutkan sampai ada salah satu pemain yang mencapai garis finish.

1.2 Perumusan Masalah

Jika dilihat lebih teliti lagi, di dalam permainan ini dapat

ditambahkan unsur – unsur yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari – hari,

misalnya untuk membantu bidang pendidikan. Karena itu diharapkan dengan

adanya penelitian ini, dapat dibuat sebuah aplikasi yang dapat menggunakan dan

menerapkan permainan ‘Snake and Ladder’ ini dengan menambahkan unsur –

unsur pendidikan, dalam penelitian ini difokuskan padapendidikan Bahasa Inggris

tingkat dasar.

Melalui penelitian ini, dikembangkan sebuah aplikasi permainan ‘Snake

and Ladder’ untuk media komputer. Untuk membuat aplikasi tersebut banyak

bahasa pemrograman yang dapat digunakan, tetapi pada penelitian ini digunakan

 



media Adobe Flash CS5 dengan bahasa pemrograman ActionScript 3.0. Diketahui

bahwa Adobe Flash dilengkapi dengan fitur motion dan permainan warna yang

menarik. Diharapkan pengguna aplikasi akan menikmati permainan, tidak cepat

bosan dan materi pembelajaran pun dapat tersampaikan dengan baik. Permainan

yang dikembangkan dengan Adobe Flash juga telah banyak dijumpai di Facebook

dan situs – situs yang mengembangkan permainan web dengan menggunakan

Adobe Flash. Sudah banyak perusahaan game development yang berbasiskan

Adobe Flash.

Dari pencarian permainan ‘Snake and Ladder’ yang banyak tersebar di

situs – situs seluruh dunia, hanya sedikit yang mengandung unsur pendidikan.

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu murid – murid yang

mempunyai permasalahan dalam pendidikan bahasa Inggris.

1.3 Batasan Permasalahan

Dalam penelitian ini ditentukan beberapa batasan yang akan digunakan

sebagai acuan agar pembuatan tugas akhir ini lebih terarah. Batasan yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Aplikasi berbasis multimedia yang dibuat dengan menggunakan Adobe

Flash CS5 dengan bahasa pemrograman ActionScript 3.0

2) Mode permainan yang dibuat adalah single player, yaitu mode yang

dimainkan oleh 1 orang dan multi player, yaitu mode dimainkan oleh 2

orang

3) Penempatan ‘ular’ dan ‘tangga’ tidak acak setiap kali permainan dimulai

 



4) Jumlah stage yang ada dengan penempatan ‘ular’ dan ‘tangga’ yang

berbeda adalah empat stage dan pemain akan mendapatkan stage secara

acak

5) Bahan pembelajaran yang disimpan dalam database adalah pembelajaran

Bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar kelas 4 sampai 6 yang digunakan

pada bimbingan belajar Saint Uriel yang terletak di perumahan Gading

Serpong sektor 8A blok FB4 no19.

6) Jumlah jawaban dari setiap pertanyaan adalah 1. Tidak ada soal yang

kemungkinan jawabannya lebih dari 1

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan dan penulisan tugas akhir ini adalah membuat

aplikasi permainan ‘Snake and Ladder’ sebagai sarana pembelajaran bahasa

Inggris sehingga dapat membantu seorang murid SD untuk dapat belajar bahasa

Inggris dan meningkatkan nilai – nilai yang didapat dari pengujian yang

dilakukan.

1.5 Metodologi

Untuk menyelesaikan masalah ini, terdapat beberapa metode yang akan

digunakan, antara lain :

1) Melakukan studi pustaka dan wawancara untuk mendapatkan berbagai

informasi yang berhubungan dengan pendidikan Bahasa Inggris di tingkat

Sekolah Dasar melalui bimbingan belajar Saint Uriel

 



2) Merancang dan membuat sebuah permainan ‘Snake and Ladder’ serta

memasukkan unsur – unsur pendidikan Bahasa Inggris di dalamnya

dengan menggunakan Adobe Flash CS5 dan bahasa pemrograman

ActionScript 3.0

3) Melakukan pengujian fitur – fitur agar aplikasi dapat berjalan dengan baik

dan pengujian terhadap murid – murid di bimbingan belajar Saint Uriel.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini adalah untuk

memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan bab yang dibahas

dalam penelitian ini. Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan

permasalahan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan

permasalahan yang menjadi topik dalam tugas akhir yang dilakukan.

BAB III PERANCANGAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan dari rencana kerja untuk menganalisis. Dalam bab

ini menggambarkan langkah – langkah kerja dalam menyeleksi fitur – fitur dalam

aplikasi yang akan dikerjakan.

 



BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penerapan dan pengujian pada sistem berdasarkan

perancangan sistem.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran – saran yang dapat

dijadikan bahan masukan bagi penelitian untuk pengembangan selanjutnya.

 


