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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi seperti sekarang ini banyak mengalami perubahan khususnya pada bidang teknologi pendidikan. Oleh karena itu komputer merupakan suatu sistem yang berfungsi mempermudah dalam pembelajaran bagi suatu instansi pendidikan. Sedangkan penerapannya, sistem pembelajaran menggunakan media komputer sangat berperan penting untuk menunjang mutu pendidikan dan kemudahan dalam belajar.
Aplikasi pembelajaran ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan bagi semua instansi yang bekerja pada dunia pendidikan, Aplikasi ini yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pembelajaran dan memenuhi setiap tuntutan pihak pengajar. Sistem pembuatan rancangan pembelajaran yang baik berarti dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada pembelajaran yang begitu rumit, kompleks, dan sulit dipahami. 
Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pembelajaran Bahasa Inggris khususnya pada sekolah dasar adalah dengan menggunakan animasi flash. Dengan tampilan serta penyampaiannya yang menyenangkan maka mampu menarik minat serta merangsang daya pikir siswa. 
Untuk itu dibuatlah animasi flash yang berjudul Pembelajaran Bahasa Inggris kelas 1 Sekolah Dasar. Dengan menggunakan Macromedia Flash MX 2004. Dengan dibuatnya tampilan animasi Pembelajaran Bahasa Inggris yang menarik maka merangsang daya pikir siswa tersebut dan siswa mampu menguasai materi Bahasa Inggris yang ada dalam animasi flash tersebut, dimana materi pembelajarannya dirancang sesuai dengan kurikulum mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 1 SD.

Tujuan
 Tujuan dari dikembangkannya pembelajaran menggunakan animasi flash adalah menggembangkan sistem pembelajaran Bahasa Inggris yang telah ada pada SD kelas 1, yaitu :
	Mengembangkan suatu sistem pembelajaran Bahasa Inggris yang masih secara manual menjadi sistem pembelajaran bahasa inggris yang lebih modern, agar mudah dipelajari dan dimengerti oleh siswa khususnya kelas 1 sekolah dasar, dengan menggunakan aplikasi desain gambar menggunakan flash. Sistem pembelajaran yang baru ini bertujuan agar proses pembelajaran lebih efektif, dan menarik siswa agar lebih giat dalam belajar Bahasa Inggris.
	Menyediakan infrastruktur sistem untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran dan mengajar. 

1.3      Batasan Masalah
Dengan mengetahui kurangnya sistem pembelajaran yang modern dan cara pembelajaran yang belum maju, dan mengingat luasnya permasalahan dalam Tugas Akhir ini, Maka batasan masalah yang akan dibahas disini hanya dibatasi pada sistem pembelajarannya sebagai berikut :
	Aplikasi ini membahas materi kurikulum selama 1 (satu) semester yang berisi 5 (lima) bab atau unit antara lain Greetings, Name, Alphabet and Spelling, my bedroom, in the kitchen.
Dalam sistem pembelajaran ini menampilkan gambar, suara dan kalimat Bahasa Inggris.

	Aplikasi ini menyampaikan pelajaran Bahasa Inggris khusus untuk kelas satu SD (Sekolah Dasar).
	Aplikasi ini bersifat offline.


