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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aksara Lampung atau biasa disebut had Lampung adalah bentuk tulisan 

yang memiliki hubungan dengan aksara Pallawa dari India Selatan. Macam 

tulisannya fonetik berjenis suku kata yang merupakan huruf hidup seperti dalam 

huruf arab, dengan menggunakan tanda-tanda fathah pada baris atas dan tanda-

tanda kasrah pada baris bawah. Seiring perkembangan zaman apalagi dengan 

berkembangnya kecanggihan  teknologi seperti sekarang ini, nampaknya para 

anak-anak kini telah terlena akan kegunaan dari teknologi tersebut. Anak-anak 

dengan permainan yang terlalu asyik dengan game tablet yang mereka pegang. 

Menurut data survey dari Strategy Analitics, android mampu menguasai 

78,9 persen pasar sedangkan IOS hanya mampu merangkul 15,5 persen di tahun 

2016. Merdeka.com (2017). Dari hasil ini maka para pengguna android dapat 

memaksimalkan fungsi dari smartphone maupun tabletnya dengan berbagai 

macam aplikasi. Namun aplikasi yang banyak beredar saat ini didominasi oleh 

game. Meskipun anak-anak masih senang dengan permainan namun tidak ada 

salahnya apabila mulai dari usia dini anak-anak diajarkan tentang pembelajaran 

aksara lampung atau biasa disebut had lampung dengan menggunakan android. 
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   Atas dasar inilah maka hasil akhir dari penelitian ini adalah membuat 

sebuah “Aplikasi belajar mengenal huruf aksara lampung untuk anak-anak 

berbasis android” yang nantinya dapat digunakan oleh anak-anak dalam 

memanfaatkan smartphone mereka. Supaya tidak kecanduan lagi dengan 

permainan  game di smartphone. Aplikasi ini merupakan pembelajaran untuk 

mengenalkan kepada anak-anak tentang huruf-huruf dasar dari aksara lampung. 

Dengan dilengkapi adanya fitur menulis maka anak-anak ini juga dapat belajar 

menulis huruf aksara lampung.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang 

menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

Bagaimana membangun aplikasi  android untuk belajar mengenal 

huruf aksara lampung untuk anak-anak berbasis android. 

1.3 Ruang Lingkup 

Yang menjadi ruang lingkup dari aplikasi yang akan dibangun adalah 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini hanya dapat dioprasikan menggunakan smartphone 

berbasis android. 

2. Aplikasi ini peruntukan bagi anak-anak sekolah dasar. 

3. Aplikasi dibangun menggunakan prangkat lunak adobe flash CS6 dan 

android SDK manager. 

4. Bisa menampilkan suara pelafalan dalam menu pengenalan.   
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5. Untuk penulisan Aksara Lampung dalam bentuk Drag and Drop . 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan membangun aplikasi ini adalah untuk membantu 

mengenalkan kepada anak-anak aksara Lampung berupa huruf induk, anak 

huruf dan angka serta dapat mengetahui suara pelafalan huruf aksara 

lampung , dengan memanfaatkan teknologi android  pada smartphone. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini  adalah :  

1. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu anak-anak belajar  

mengenal huruf-huruf dasar aksara Lampung seperti huruf induk, anak 

huruf, dan angka dengan benar. 

2. Dengan adanya apliksi ini bisa mempelajari pelafalan huruf aksara 

Lampung, sehingga anak-anak bisa mengetahui pelafalan aksara 

lampung dengan benar. 

3.  Dapat memgenal penulisan aksara Lampung, dalam bentuk penulisan 

drag and drop. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah 

sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan  

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan 

manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  

Pada bab ini mencakup tinjauan pustaka dan dasar teori, tinjauan pustaka akan 

membahas mengenai uraian tentang kajian berbagai pustaka yang kemudian hasil 

kajian ini dihubungkan  dengan masalah yang sedang diteliti dalam penyusunan 

skripsi. Sedangkan dasar teori menjelaskan definisi-definisi pembelajan aksara 

Lampung, Adobe Flash CS, Adobe Flash CS6, Action Scrip, Android. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dijelaskan mengenai sistem, penjelasan analisis kebutuhan sistem, 

perancangan sistem yang meliputi diagram hipo, use case diagram, activity 

diagram , class diagram, sequense diagram dan perancangan antar muka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN   

Pada bab ini mencakup implementsi dan uji coba sistem serta pembahasan pada 

bagian implementasi dan uji coba sistem. Bagian ini menguraikan tentang 

implementasi sistem yang di anggap penting atau inti dari penelitian yang sesuai 
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dengan rancangan dan berdasarkan komponen/tools/bahasa pemrograman yang di 

pakai. Pembahasan ini berisi tentang kajian/bahasan tentang hasil pengujian dan 

dikaitkan dengan penelitian lain/tinjauan pustaka. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitin yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA  

Pada bagian ini berisikan daftar menjadi sumber dalam penyusunan naskah.  


