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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling luas digunakan, dan merupakan bahasa resmi internasional. Bahasa ini juga digunakan secara luas tidak hanya di daratan Eropa saja, melainkan juga dibenua Amerika, Afrika, Australia, bahkan di benua Asia. Dalam Era Globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, diperlukan keahlian untuk dapat berbicara aktif dengan menggunakan bahasa Inggris.
Untuk saat ini kita hidup di dunia yang sedang mengalami proses revolusi penerapan dari teknologi komputer yang disebut komputerisasi. Kemajuan teknologi ini sangat mendukung dan membantu manusia dalam pengolahan informasi dalam berbagai bidang misalnya bidang multimedia. 

Rumusan Masalah
Untuk mempelajari suatu bahasa biasanya dilakukan dengan menggunakan cara manual yaitu dengan menghafal atau menggunakan kamus saku, untuk itu diperlukan suatu aplikasi untuk lebih memudahkan seseorang dalam mempelajarinya dimana aplikasi tersebut didesain dengan menarik agar pengguna dapat lebih bersemangat dalam mempelajari  suatu bahasa yang masih asing. Dalam pembuatan aplikasi pembelajaran ini kita harus menggambarkan bagaimana agar sistem dapat memberikan kemudahan dalam mempelajari Bahasa Inggris supaya lancar, baik, dan benar dengan memberikan contoh kata dan kalimat dalam bentuk gambar, tulisan atau suara sehingga pengguna dapat mempelajari dan memahami Bahasa Inggris.

Ruang Lingkup
Dalam Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris ini, materi yang disajikan di fokuskan untuk anak usia sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3. Selain itu akan disediakan kamus yang dapat membantu anak dalam pembelajaran. Mengingat banyak hal yang dapat dipelajari dalam bahasa inggris, maka pada laporan Tugas Akhir ini permasalahan dibatasi pada : 
	Data yang dimasukkan dalam program berupa data teks, gambar, dan suara. Input teks berupa kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Input suara berupa suara dalam bahasa Inggris yang didapatkan dari hasil rekaman. 

Data gambar yang diinputkan berupa bmp. dan untuk file suara bertipe wav.
Materi yang disajikan hanya dibatasi untuk pengenalan kata – kata yang masuk dalam kategori huruf, angka, hewan, tumbuhan, benda, warna, dan keluarga serta Tenses yaitu simple present tense
Menyajikan soal tes berupa soal pilihan untuk anak sesuai kata yang telah dipelajari.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah :
	Dengan adanya aplikasi ini, orang tua tidak perlu repot mengajarkan anak menggunakan metode lama (manual) yang monoton. 

Sang anak diharapkan tidak cepat merasa bosan saat belajar, karena disertakan beberapa macam soal latihan yang dapat mengasah kecerdasan anak sejak usia dini.




