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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu perkembangan teknologi yang sekarang ini 

mengalami kemajuan signifikan adalah semakin banyaknya 

perangkat mobile canggih seperti smartphone yang dapat 

menggantikan segala sesuatu yang biasa dikerjakan melalui 

komputer sehingga dapat lebih praktis. 

Android merupakan salah satu sistem operasi yang  

digunakan dalam mengembangkan perangkat smartphone 

sehingga tidak mengherankan apabila sekarang jumlah 

pengguna perangkat mobile berbasis android meningkat drastis. 

Dengan semakin berkembangnya perangkat mobile 

berbasis android maka berpengaruh pula dengan semakin 

banyaknya aplikasi-aplikasi mobile yang dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan penggunanya, tidak terkecuali aplikasi yang 

berkonsep game atau permainan. 

Game dapat dimainkan oleh siapa saja baik anak-anak 

maupun orang dewasa dan sekarang game telah dikembangkan 
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sehingga tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana hiburan, 

tetapi dapat juga digunakan sebagai sarana untuk memberikan 

edukasi atau pembelajaran bagi pemainnya, contohnya melalui 

game yang bertema edukasi dan pembelajaran, contohnya game 

edukasi bahasa inggris yang ditujukan untuk anak-anak. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

bermaksud mengembangkan sebuah aplikasi mobile berbasis 

android dengan membuat sebuah game edukasi Bahasa Inggris 

untuk anak. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu 

sarana penunjang pengenalan dan pembelajaran Bahasa Inggris 

untuk anak dan diharapkan dapat lebih mudah dan praktis dalam 

membantu anak-anak mempelajari bahasa Inggris. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Atas dasar penentuan latar belakang masalah yang telah 

dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah yang ditentukan 

adalah bagaimana membuat sebuah aplikasi game dengan 

konten edukasi yang menarik bagi penggunanya. 
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1.3 Ruang Lingkup 

1. Game ini ditujukan untuk anak-anak usia 3 – 5 tahun yang 

baru belajar mengenal sesuatu dan dengan bimbingan orang 

tua. 

2. Game yang dibuat terbatas hanya terdiri dari tiga menu yaitu  

pengenalan alfabet, tebak suara hewan dan tebak warna. 

3. Game ini dibuat dengan menggunakan Game Maker Studio 

dengan bahasa pemrograman Game Maker Language (GML). 

4. Game yang dikembangkan adalah game bertema edukasi 

berbasis android dengan versi JellyBean 4.3 keatas. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah game 

edukasi Bahasa Inggris untuk anak yang dapat dimainkan di 

perangkat mobile dengan sistem operasi android. 

 


