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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin berkembang pesat

dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Kemajuan

teknologi sangat membantu manusia dalam menjalankan aktivitas

sehari-hari terutama di bidang pendidikan dan pengetahuan. Bahkan

dalam dunia pendidikan tingkat sekolah dasar, terdapat kurikulum

yang mewajibkan para murid untuk dapat menggunakan komputer

atau sejenisnya.

Di Indonesia memiliki beranekaragam bahasa dan budayanya.

Bahasa adalah salah satu alat untuk berkomunikasi seseorang pada

daerah tertentu. Bahasa Bali adalah salah satu bahasa daerah yang

ada di negara kita. Banyak para wisatawan lokal berdatangan ke pulau

bali, tetapi tidak banyak dari wisatawan itu mengerti bahasa daerah

tersebut. Saat ini Bali merupakan pusat pariwisata yang paling sering

dikunjungi dan banyak peminatnya, bahkan orang peribumi semakin

sedikit. Untuk mempelajari bahasa daerah diperlukan adanya suatu

kamus untuk mempelajari bahasa tersebut. 

Berdasarkan dengan hal tersebut, maka peneliti mangajukan

perancangan aplikasi dengan judul ” Kamus Bahasa Bali Berbasis

Web”
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1.2.  Rumusan Masalah

     Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dapat dirumuskan

permasalahan yaitu bagaimana merancang suatu kamus bahasa Bali

bagi wisatawan lokal atau dari berbagai daerah di Indonesia yang ingin

mempelajari bahasa bali.

1.3.  Ruang Lingkup

Untuk memperjelas penyusunan skripsi ini maka diberikan ruang

lingkup diantaranya adalah :

1. Kamus bahasa bali ke bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia ke

bahasa bali dengan jumlah keseluruhan bersifat pasti, karena tidak

dapat ditambahkan oleh user.

2. Data output di sesuaikan dengan bentuk bahasa bali halus, bahasa

bali madya, dan bahasa bali kasar.

3. Data berupa text yang telah tersedia dalam aplikasi ini.

4. Aplikasi ini menterjemahkan bahasa Indonesia kedalam bahasa bali

dan sebaliknya bahasa bali ke dalam bahasa Indonesia.

5. aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman php dan

menggunakan database mysql.

1. 4. Tujuan Penelitian

      Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang serta

membangun suatu aplikasi perangkat lunak guna membantu para
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wisatawan lokal atau dari berbagai daerah di indonesia yang ingin

mengerti dan mempelajari bahasa Bali, sehingga bahasa bali dapat di

kenal orang dari berbagai daerah.


