
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kurangnya minat anak-anak dalam belajar bahasa daerah 

khususnya bahasa lampung secara manual, maka dirasa sangat 

perlu  dibuatnya  suatu  aplikasi  pembelajaran  bahasa  lampung 

untuk murid tingkat sekolah dasar yang dikemas dalam media 

pembelajaran yang menarik karena disertai dengan gambar dan 

suara.

Dengan  adanya  aplikasi  ini diharapkan  nantinya  dapat 

melatih kemandirian siswa dalam proses belajar,  serta sebagai 

alat  evaluasi  untuk  memudahkan  dalam  mempelajari  dan 

memahami  serta  meningkatkan  minat  belajar  tentang  bahasa 

daerah khususnya bahasa Lampung bagi  murid  sekolah  dasar 

dan juga dapat mengenal lebih dini mengenai bahasa Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang permasalahan diatas maka masalah 

yang dirumuskan  adalah  bagaimana  merancang  dan 

membangun suatu sistem aplikasi  pembelajaran dalam bentuk 

visualisasi untuk pelajaran bahasa lampung.  

1.3 Ruang Lingkup
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Ruang lingkup disini mengacu pada pokok permasalahan 

sebagai berikut :

1. Aplikasi  ini merupakan pembelajaran dasar dalam bentuk 

visualisasi  dan  hanya  bersifat  pengenalan  saja  yang 

ditujukan  untuk  murid  kelas  1  sampai  kelas  3  sekolah 

dasar.

2. Pelajaran yang akan  disampaikan  dalam sistem ini  akan 

dititik beratkan pada pengenalan objek berbahasa lampung 

seperti nama warna, angka dari 1-18, induk huruf  lampung 

yang  berjumlah  20,  huruf,  hewan, anggota  tubuh, 

transportasi, anak huruf lampung, benda, buah, tanda baca 

huruf lampung, gabungan huruf lampung yang dilengkapi 

dengan cara membaca, cara penulisan beserta artinya dari 

objek  yang  dipilih  yang  dalam  hal  ini  hanya  bersifat 

mengenalkannya saja yang ditampilkan dalam bentuk teks, 

suara dan gambar.

3. Selain  itu  akan  disertai  dengan  latihan  mendengarkan 

dalam  bentuk  dikte  yang  dalam  hal  ini  murid 

mendengarkan kata yang diucapkan oleh sistem kemudian 

murid mengetikkan kata pada kotak yang tersedia sesuai 

dengan kata yang didengarnya.
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4. Disertai  juga  dengan  kalkulator, kamus  (indonesia-

lampung, lampung-indonesia) yang sesuai dengan materi 

dalam pembelajaran tersebut. 

5. Pada aplikasi ini seorang siswa hanya dapat mengikuti kuis 

sebanyak tiga kali saja.

6. Pada  aplikasi  ini  dibatasi  hanya  pada  pengenalan-

pengenalan dasar bahasa lampung saja, sedangkan untuk 

pembahasan menulis  dan mengucapkan serta menirukan 

tidak dibahas di sistem ini.

1.4 Tujuan  Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Agar  minat  seorang  siswa  untuk  belajar  bahasa 

daerah khususnya bahasa lampung yang masih kurang 

akan menjadi tertarik setelah menggunakan aplikasi ini.

2. Agar  anak  SD  mampu  berbahasa  lampung  dalam 

kehidupan sehari-hari secara baik dan benar.

3. Solusi  dalam  pembelajaran  dasar  dan  pengenalan 

bahasa  lampung  dengan  komputer  yang  berbasis 

multimedia.

4. Motivasi  dan  sarana  berkreasi  anak  SD  dalam 

pengenalan bahasa lampung.


