
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Inggris merupakan bahasa yang telah diakui sebagai bahasa 

internasional dan telah digunakan sebagai bahasa nasional di berbagai negara. 

Bahasa Inggris mempermudah orang berkomunikasi dari berbagai belahan dunia 

untuk saling bertukar informasi satu dengan yang lainnya sehingga dapat 

dikatakan bahwa Bahasa Inggris merupakan sarana komunikasi global. Tentunya 

hal ini menjadikan Bahasa Inggris sebagai bahasa yang harus dikuasai. Adapun 

beberapa manfaat fasih berbahasa Inggris antara lain: akses terhadap pengetahuan, 

berkomunikasi luas, mendorong kemajuan karir, dan menikmati seni. 

Akses pengetahuan yang menggunakan bahasa Inggris adalah media-

media yang ada sekarang ini contohnya seperti internet, radio, dan televisi yang 

memberikan kita akses yang hampir tidak terbatas terhadap pengetahuan tentang 

hal – hal yang menarik untuk diketahui. Berikut beberapa contoh pengetahuan 

yang dapat dengan mudah kita gunakan jika kita mahir berbahasa Inggris.  

a. Website  

Begitu banyaknya halaman informasi di internet dan rata – rata halaman 

tersebut berbahasa Inggris. Semua informasi dapat diakses dengan mudah melalui 

internet dengan menggunakan Bahasa Inggris. 
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b. Buku Pengetahuan 

Banyak buku tentang subjek atau ilmu apapun dari seluruh dunia yang 

dibuat dalam Bahasa Inggris. Selain itu buku bacaan berupa novel dari berbagai 

pengarang terkenal di dunia biasanya tercetak dalam Bahasa Inggris. Karena 

kebanyakan buku dibuat dalam Bahasa Inggris maka kita akan lebih mudah 

menemukan buku edisi Bahasa Inggris dibanding edisi Bahasa Indonesia.  

c. Berita 

Dengan fasih berbahasa Inggris kita dapat mengetahui informasi – 

informasi dunia dengan sangat cepat melalui radio atau televisi internasional. 

Keuntungannya adalah kita dapat menontonnya dimana saja di seluruh dunia. 

Dapat berkomunikasi secara luas dengan bahasa Inggris karena bahasa 

Inggris sering disebut sebagai “bahasa komunikasi”. Hampir seluruh negara dan 

semua orang di dunia telah sepakat menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

internasional. Bahasa Inggris juga digunakan dalam hampir semua konferensi 

internasional dan kompetisi internasional, misalnya olimpiade. Jika kita bisa 

berkomunikasi dalam bahasa Inggris, kita dapat mengutarakan ide dan pendapat 

kita di kelompok – kelompok diskusi dan forum – forum di internet. Selain itu 

kita juga dapat mempelajari budaya negara – negara di seluruh dunia dengan 

mudah saat bepergian keluar negeri. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja 

dan dimana saja. Kita dapat dengan mudah menanyakan arah, bercakap – cakap, 

melakukan transaksi pembelian maupun memesan makanan, juga meminta 

bantuan pada orang lain.  
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Kemampuan berbahasa Inggris juga sangat penting di bidang pekerjaan 

mengingat hampir semua pusat bisnis, sains, teknologi dan semua aspek pekerjaan 

menggunakan bahasa Inggris sebagai standarnya. Mengusai bahasa Inggris dapat 

menaikkan nilai tambah diri kita untuk membantu kita mendapatkan pekerjaan 

impian. 

Selain itu, mahir berbahasa Inggris akan membantu kita untuk dapat 

menikmati seni dari berbagai negara. Dengan pengetahuan yang baik 

tentang bahasa Inggris kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, antara lain 

membaca buku-buku hebat dari pengarang buku internasional dan dapat menonton 

film dengan bahasa aslinya juga lebih menikmati musik berbahasa Inggris karena 

paham artinya. 

Banyak orang beranggapan bahasa Inggris sulit dipelajari padahal jika 

sudah menemukan cara yang menyenangkan, pasti sangat mudah mempelajarinya. 

Bahasa Inggris bukan saja bahasa yang paling bermanfaat di dunia, tetapi ia juga 

merupakan salah satu bahasa yang mudah untuk dipelajari dan digunakan. Di kota 

– kota besar seperti Jakarta, pelajaran Bahasa Inggris sudah dipelajari sejak anak – 

anak duduk di bangku Taman Kanak – Kanak. Namun di kota – kota kecil 

misalnya di pelosok daerah, Bahasa Inggris baru dikenalkan paling cepat saat 

anak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Hal ini menyebabkan banyak 

anak kurang paham mengenai Bahasa Inggris dan ketika sudah mulai dewasa 

biasanya anak sudah tidak tertarik mempelajari sebuah bahasa baru. 

Selain itu, pentingnya kemampuan seseorang berkomunikasi dalam 

Bahasa Inggris mendorong banyak orangtua untuk mengenalkan Bahasa Inggris 
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kepada putra – putri mereka sejak kecil. Dewasa ini sudah banyak kita temui 

orangtua yang berkomunikasi dengan anak – anak mereka dalam Bahasa Inggris. 

Hal ini menjadi salah satu latar belakang penelitian tugas akhir ini.  

1.2. Rumusan masalah 

Kebutuhan Bahasa Inggris seseorang tentu berbeda – beda, oleh karena itu 

metode pembelajaran yang digunakan satu orang akan berbeda dengan yang 

lainnya. Kebutuhan Bahasa Inggris untuk anak – anak dapat dimulai dari kata – 

kata yang sering mereka jumpai di kehidupan sehari – hari kemudian akan terus 

bertambah jumlah kosa kata mereka. 

Perkembangan teknologi dewasa ini berkembang sangat pesat. Sangat 

sering kita jumpai anak kecil sudah memiliki ponsel pintar atau komputer tablet. 

Oleh sebab itu pada penelitian ini, ponsel pintar digunakan sebagai media 

pembelajaran agar dapat bermanfaat bagi anak – anak. Penelitian ini akan 

merancang dan membuat sebuah permainan tebak kata Bahasa Inggris untuk 

memudahkan pembelajaran Bahasa Inggris pada anak – anak usia di bawah lima 

tahun. Sehingga anak – anak tidak hanya bermain – main dengan gadget mereka 

tanpa ada keuntungan sama sekali, melainkan sebagai satu metode di antara 

banyak metode pembelajaran yang menyenangkan. 

Pada periode bayi dan anak kecil, anak – anak akan belajar berjalan, 

makan, dan mengontrol badan. Hal – hal tersebut melibatkan sistem motorik kasar 

dan motorik halus. Pada fase ini anak – anak akan belajar tentang aturan, 

perbedaan, dan ketangkasan fisik. Anak juga akan belajar tentang mana yang 
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benar dan mana yang salah. Pada bagian ini anak – anak akan belajar mengenai 

pengertian sederhana termasuk belajar megenai bahasa. 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Merancang dan mengimplementasikan permainan berbasis Android 

yang ditujukan untuk pembelajaran Bahasa Inggris bagi anak kelas 3 

dan 4 Sekolah Dasar. Aplikasi ini kemudian diberi nama GuessGame. 

2. Aplikasi GuessGame dibuat dengan harapan dapat membantu 

meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris anak dengan belajar 

mengenai hal – hal dasar dalam kehidupan sehari – hari seperti benda – 

benda yang ada di rumah, nama hewan, bunga, alat tulis dan lain 

sebagainya. 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan dari aplikasi GuessGame adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dibuat menggunakan Adobe Flash CS 6 dengan 

ActionScript 3.0 sebagai bahasa pemrogramannya dan dapat dijalankan 

pada device yang memiliki adobe.air.  

2. Aplikasi ini dapat dijalankan pada platform Android versi 4.2.2 atau 

dengan nama lain Jelly Bean pada perangkat keras HTC.  

3. Mode permainan adalah single player, yaitu hanya dimainkan oleh satu 

orang saja. 
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4. Aplikasi GuessGame tidak memiliki fitur timer. 

1.5. Metodologi Penelitian 

Dalam pembuatan aplikasi GuessGame ada beberapa tahap metode 

penelitian, yaitu : 

1. Melakukan studi pustaka mengenai kata – kata dasar dalam Bahasa 

Inggris dan silabus pelajaran Bahasa Inggris anak Sekolah Dasar.  

2. Merancang sebuah aplikasi berupa permainan untuk pembelajaran 

Bahasa Inggris bagi anak usia sekolah dasar. 

3. Mendesain gambar sebagai soal dari permainan ini. 

4. Membuat antar muka sebagai acuan perancangan tata telak permainan. 

5. Melakukan tes aplikasi pada user menggunakan device dengan sistem 

operasi Android untuk membuktikan bahwa aplikasi ini dapat 

membantu meningkatkan kognitif anak. 

6. Menyusun laporan tugas akhir dan menarik kesimpulan sesuai dengan 

hasil uji. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika 

penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang penelitian 

ini. Kemudian dalam bab ini juga dibahas penentuan rumusan dan 
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batasan masalah serta penjelasan tujuan penelitian dan metodologi yang 

digunakan. Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai sistematika penulisan 

yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam 

merancang dan mengembangkan game serta menulis laporan penelitian 

ini. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Bab ini mengemukakan analisis dari sistem permainan GuessGame, 

perancangan program, dan desain grafis. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai implementasi 

perancangan ke dalam program, tampilan-tampilan yang muncul dalam 

program, dan pengujian program. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 




