3


1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang
Dunia pendidikan semakin hari semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi terutama dalam bidang Teknik Informatika. Segala sesuatu telah beralih menggunakan system komputerisasi. Perkembangan perangkat lunak lebih pesat dibandingkan dengan perangkat keras maka tak heran jika secara perlahan system komputerisasi ini diterapkan dalam dunia pendidikan.

Suatu paket aplikasi memungkinkan kita untuk lebih mudah mempelajari dan memahami suatu materi secara efektif yang akan mendukung system pembelajaran khususnya anak-anak. Informasi akan lebih menarik jika disampaikan dengan gambar-gambar yang inovatif.
Aplikasi ini berisi materi yang disajikan dalam bentuk sederhana, misalnya pengenalan angka, huruf, warna, benda, buah-buahan, hewan, alat transportasi dan anggota tubuh dalam bahasa Bali, Indonesia dan bahasa Inggris. Paket aplikasi ini dirasa sangat cocok untuk konsumsi anak-anak sebab penyusunan aplikasi ini didasarkan pada tingkat kemampuan anak dalam memahami bahasa.



1.2   Rumusan Masalah
Kurangnya minat anak-anak dalam belajar terutama dalam mempelajari bahasa maka dibuatlah suatu aplikasi pembelajaran bahasa Bali-Indonesia-Inggris menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic yang ditujukan pada anak-anak usia balita yang kemampuannya hanya mendengar dan melihat dan pada anak-anak TK yang kemampuannya sudah bisa melihat,mendengarkan dan membaca dapat menggunakan aplikasi ini dengan didampingi orang tua masing-masing ataupun guru yang bersangkutan. Aplikasi ini menyajikan pengenalan angka, huruf, warna, benda, buah-buahan, hewan, alat transportasi dan anggota tubuh.

1.3	Ruang Lingkup
Karena keterbatasan waktu, tenaga, dana dan kemampuan maka perlu diberikan batasan masalah agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yaitu:
	Data input teks, gambar dan suara telah tersedia dalam aplikasi ini serta terdapat beberapa pilihan yaitu pengenalan angka, huruf, warna, benda, tumbuhan, hewan, alat transportasi dan anggota tubuh.
	Aplikasi ini masih bersifat statis.
	Aplikasi ini diperuntuhkan untuk anak usia balita dan anak TK. 
	Untuk membedakan user menggunakan leveling antara anak balita dan anak TK.
	Output yang dihasilkan berupa gambar dan suara.
	Terdapat menu kuis pada level anak TK dengan soal yang ditampilkan secara ramdom atau acak.
	Gambar dan suara yang digunakan dalam aplikasi ini adalah gambar yang berekstensi .jpg dan suara yang berekstensi .wav.


1.4	Tujuan 
Tujuan dibuatnya software aplikasi metode pembelajaran bahasa Bali-Indonesia-Inggris pada anak-anak adalah sebagai media pembelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa daerah yaitu bahasa Bali pada anak-anak usia dini. Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar dan mampu menambah pembendaharaan kata dalam bahasa Inggris,Indonesia dan bahasa Bali pada anak. 

