
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman saat ini telah menempatkan bahasa Inggris 

menjadi salah satu bahasa pergaulan internasional. Dalam keadaan ini, 

bahasa Inggris telah menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa 

kemampuan untuk berbahasa Inggris maka seseorang akan menjadi 

tertinggal dan mengalami kesulitan dalam pergaulan dunia yang semakin 

terbuka, cepat dan tak terkendali (Yamin, 2017). 

Salah satu kesulitan dalam bahasa Inggris berada pada sisi grammar 

atau tata bahasanya. Dari data hasil ujian TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language) pada tahun 2016 ditemukan bahwa masyarakat dari 

negara - negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

nasionalnya seperti Amerika Serikat dan Inggris mendapatkan nilai rata - 

rata yang lebih rendah dari negara yang bahasa nasional bukan bahasa 

Inggris (ETS, 2016). 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan seorang 

narasumber yang bergerak sebagai seorang pengajar bahasa Inggris 

mengenai cara belajar dan apa yang disukai anak – anak usia 10 – 12 yang 

pada umumnya duduk pada bangku SD kelas 3 – 6, dapat disimpulkan 

bahwa anak – anak pada usia ini sudah diajarkan cukup banyak tenses 

sederhana grammar bahasa Inggris. Pada tahap usia ini, anak – anak sudah 

diajarkan kalimat sederhana yang berisikan grammar sederhana karena 
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pada tahap ini grammar sederhana mulai untuk diajarkan. Salah satu 

permainan yang digemari anak – anak dalam mempelajari grammar adalah 

dengan permainan merangkai kata – kata acak menjadi suatu kalimat 

dengan grammar yang benar. Tenses yang telah diajarkan pada anak – anak 

usia 10 – 12 ini pada umumnya adalah simple present & past tenses, past 

continous tense & present continous dan simple future (EF, n.d.). 

Game adalah salah satu teknologi informasi yang digemari 

masyarakat luas. Game sendiri dapat bermacam – macam jenis dengan 

tujuannya yang berbeda – beda. Game edukasi adalah salah satu jenis game 

dimana jenis ini tidak hanya mengajak penggunanya untuk bermain namun 

juga membantu penggunanya untuk dapat belajar dan memahami lebih dari 

apa yang dimainkannya dengan konsep learning by doing (Vitianingsih & 

Vega, 2016). 

Menurut penelitian yang dilakukan Citra Lestari mengenai 

kemudahan dan kemenarikan aplikasi game bagi anak usia sekolah dasar 

dapat disimpulkan bahwa anak menyukai game dengan kontrol sederhana, 

memberikan keseruan berupa tantangan atau kompetisi (Lestari & Sugianto, 

2017). Dari berbagai jenis game yang diujikan dalam penelitian ini, game 

berjudul “Where’s My Water” merupakan permainan yang paling digemari. 

Game “Where’s My Water” ini adalah game berjenis puzzle logika dimana 

pemain diminta untuk dapat mengalirkan air dengan menghindari rintangan 

yang ada. Hasil analisa yang dilakukan pada penelitian ini terhadap game 

edukasi adalah game edukasi yang menarik bagi anak – anak adalah yang 
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memiliki elemen penilaian, tantangan, tujuan yang jelas, menyimpan 

progress dan menstimulus indera dengan musik dan memiliki tema yang 

menarik.  

Game berjenis puzzle adalah permainan yang disukai oleh anak – 

anak menurut penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti. Game 

puzzle juga memiliki beberapa aspek yang menarik bagi anak – anak. Aspek 

yang menarik menurut hasil analisa penelitian sebelumnya yaitu game 

puzzle memiliki tantangan, tujuan permainan yang jelas dan yang paling 

penting adalah anak – anak menggunakan kemampuan problem solving 

mereka untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengembangkan 

game berjenis puzzle dengan judul penelitian “RANCANG BANGUN 

APLIKASI GAME EDUKASI UNTUK MEMBANTU ANAK USIA 10 – 

12 BELAJAR GRAMMAR BAHASA INGGRIS”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi game edukasi untuk 

membantu anak usia 10 - 12 belajar grammar bahasa Inggris? 

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun game 

edukasi untuk membantu anak usia 10 – 12 belajar grammar bahasa Inggris. 

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa point sebagai berikut: 
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1. Bagi Pengguna 

Dapat belajar grammar bahasa Inggris dengan menyenangkan. 

2. Penelitian dimasa yang akan datang 

Dapat membantu penelitian dalam memahami pembuatan game 

edukasi grammar bahasa Inggris untuk anak usia 10 – 12. 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian rancang bangun game edukasi ini terbatas pada beberapa hal 

berikut : 

1. Game akan dikembangkan untuk anak usia 10 – 12. 

2. Game akan dikembangkan dengan tipe permainan puzzle. 

3. Game akan dikembangkan menggunakan Unity3D. 

4. Game akan didesign untuk dimainkan pada perangkat Android. 

5. Game akan membantu pengguna belajar grammar hingga tahap 

pemahanan. 

6. Tenses yang ada di dalam game ini adalah simple present & past tenses, 

present & past continous tense dan future will. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metodologi pelaksanaan tugas akhir ini adalah dilaksanakan berdasarkan 

metode System Development Life Cycle (SDLC). SDLC yang digunakan 

adalah Reverse System Development Life Cycle Waterfall. Tahapan SDLC 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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1. Studi Literatur (Study of Literature) 

• Studi mempelajari apa yang membuat suatu game menarik. 

• Studi mempelajari penggunaan Unity3D serta cara pengkodeannya. 

• Studi mempelajari sistem database pada Unity3D. 

2. Analisis System (Systems Analisis) 

• Analisa game puzzle berdasarkan game yang sudah ada. 

• Perbandingan game puzzle seperti apa yang disukai anak – anak usia 

10 – 12. 

3. Perancangan System (Systems Design) 

Peneliti merancang gameplay dari game menggunakan hasil 

analisa dari bab sebelumnya. 

4. Implementasi Sistem (Systems Implementation) 

Pada tahap ini, hasil dari perancangan akan diimplementasikan 

pada game. 

5. Mencoba Sistem (System Testing) 

Pada tahap ini, game akan diujikan pada anak – anak SD untuk 

mengetahui apakah game ini sudah sesuai tujuannya dan seberapa 

menarik game ini untuk dimainkan. 

6. Penyebaran Sistem (System Deployment) 

Masukan dari pengguna setelah mencoba game akan digunakan 

sebagai pengembangan dari game. 
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1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan laporan tugas akhir rancang bangun game edukasi disusun dalam 

enam bab dengan detail sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi pelaksanaan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai hal - hal yang digunakan dalam 

penelitian ini seperti penjelasan game edukasi, android, unity3D dan game 

design. 

BAB III Analisis dan Desain 

Bab ini berisikan analisa masalah seperti game puzzle apa yang sesuai 

serta disukai anak - anak dengan cara mengperbandingan game - game yang 

sudah ada dan solusinya, selain itu bab ini juga berisi desain permainan yang 

digunakan seperti tema permainan, jalan cerita, karakter dan musik yang 

digunakan. 

BAB IV Implementasi  

Bab ini menjelaskan bagaimana hasil dari analisa dan desain pada bab 

sebelumnya diimplementasikan menjadi sebuah permainan menggunakan 

Unity3D. 

BAB V Hasil Pengujian 

Bab ini berisikan hasil pengujian game terhadap pengguna. 
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BAB VI Kesimpulan dan Saran  

Bab ini berisikan penutup, kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang terkait dengan analisa sistem dan uji coba game berdasarkan data yang 

diperoleh pada bab sebelumnya. 


