
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang kerap digunakan di 

berbagai bidang. Bahasa Inggris sudah dimasukan kedalam kurikulum pendidikan 

nasional.Banyak lembaga sekolah mengenalkan Bahasa Inggris kepada anak didik 

sebagai bahasa keseharian di dalam lingkungan sekolah. Dalam Bahasa Inggris 

grammar atau tata bahasa merupakan bagian yang tak terpisahkan, salah satu materi 

pokok yang dipelajari di dalam grammar adalah tenses (Shobirin, 2008). 

Tenses merupakan salah satu dasar dalam mempelajari Bahasa Inggris. 

Tenses digunakan untuk menyampaikan suatu maksud, tujuan, keinginan, 

pernyataan, berita, peristiwa, tindakan atau lainnya secara lisan maupun secara 

tertulis agar dapat dimengerti atau dipahami dengan jelas dan benar (Susanto & 

Mahfan, 2005). Penguasan tenses merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan 

karena hal tersebut merupakan kunci menuju percakapan yang lebih sempurna. 

Tetapi dalam kenyataannya masih banyak yang mengalami kesulitan dalam 

penyusunan struktur kalimat maupun dalam pemahaman bahasa (Siregar, 2014). 

Dalam mempelajari tenses terkadang siswa kesulitan karena banyaknya materi yang 

harus dipelajari, setiap tenses memiliki rumus yang berbeda oleh sebab itu anak 

atau siswa harus menghafalkanya, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan 

sesering mungkin berlatih dengan melihat contoh-contoh kalimat dan mengerjakan 

soal-soal dari tenses (Rahmat & Wirawan, 2012).  

Untuk mempermudah dalam penyampaian tenses pada anak sekolah 

menengah pertama (SMP), maka dibuat lah sebuah media pembelajaran tenses. 
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Media pembelajaran adalah alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun 

diluar kelas, lebih lanjut dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah komponen 

sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar (Arsyad, 2011). 

Pemilihan metode dan startegi pengajaran yang sangat tepat akan membantu siswa 

atau peserta didik memahami pelajaran yang disampaikan. Startegi penggunaan 

media sebagai pendamping dalam proses pembelajaran dibutuhkan untuk 

mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Penelitian ini 

dilakukan pada SMP PGRI 6 Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Letkol Hi. 

Indro Suratmin No. 33. Sukarame. Bandar Lampung 

SMP PGRI 6 Bandar Lampung didirikan pada Tahun 1986 dengan nama 

SLTP PGRI 7 Bandar Lampung. Dengan pimpinan pertama sebagai Kepala 

Sekolah adalah Bapak Drs.Hi.TH. Sucipto. Pada Tahun 1989, SLTP PGRI 7 Bandar 

Lampung Tercatat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan 

mendapatkan Akreditasi Pertama Kali “Diakui” pada Tahun 1991. Kemudian pada 

tahun 2000 SLTP PGRI 7 Bandar Lampung berubah nama menjadi SLTP PGRI 6 

Bandar Lampung. Saat ini teknologi sudah berkembang pesat, terutama teknologi 

mobile. Penggunaan smarthphone bukan merupakan kebutuhan skundrer lagi, akan 

tetapi merupakan kebutuhan primer yang harus dimiliki setiap individu, maka 

dalam penelitian ini akan dikembangkan sebuah media pembelajaran berbasis 

android yang dapat menambah wawasan dalam belajar dan bermain. 

Android adalah sebuah sistem untuk perangkat mobile berbasis linux yang 

mencakup system operasi, middleware dan aplikasi. Kini android semakin popular, 

terlebih lisensi yang digunakan adalah lisensi open source (Safaat, 2011). Game 
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HTML dapat di bangun di perangkat Android menggunakan game engine Construct 

2. 

Construct 2 adalah sebuah tool berbasis Hyper Text Markup Languange 

(HTML) 5 untuk menciptakan sebuah game. Berbeda dengan tools lain yang 

mengharuskan pemrogram menuliskan baris demi baris agar tercipta sebuah objek, 

construct 2 sudah berbasis objek sehingga sangat mudah dalam membuat objek-

objek dan mengatur atribut-atribut dari objek tersebut. Construct 2 juga memiliki 

fitur-fitur yang mudah digunakan dan dimengerti oleh pemrogram pemula (Gullen, 

2016). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengusulkan penelitian yang 

berjudul “Media Pembelajaran Tenses Untuk Anak Sekolah Menengah 

Pertama Berbasis Android Menggunakan Construct 2”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara untuk mempermudah siswa agar tidak kesulitan dalam 

mempelajari tenses ? 

2. Bagaimana membuat media pembelajaran tenses berbasis android ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalh sebagai berikut : 

1. Dapat membantu siswa agar tidak kesulitan dalam mempelajarai tenses. 

2. Membuat media pembelajaran tenses berbasis android. 
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1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, peneliti membatasi 

masalah yaitu : 

1. Software yang digunakan untuk membuat media pembelajaran ini 

adalah Construct 2 

2. Jenis pertanyaan yang digunakan dalam media pembelajaran ini dalam 

bentuk pilihan ganda dan dalam bentuk game petualang (labirin). 

3. Materi yang digunakan berdasarkan 16 tenses. 

4. Game mencapai 32 level. 

5. Media pembelajaran ini dapat digunakan di smartphone android 5.0 

Lolipop. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menjadi sarana alternatif untuk siswa dalam belajar tenses. 

2. Sebagai salah satu media yang dapat mempermudah siswa untuk 

mempelajari tenses.   

  


