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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Budaya merupakan cerminan identitas suatu bangsa, Indonesia yang terdiri 

dari berbagai macam suku membuatnya kaya akan beraneka ragam budaya. 

Bahasa jawa terutama aksara jawa merupakan salah satu peninggalan budaya 

yang terus dilestarikan hingga saat ini. Aksara Jawa sudah menjadi suatu 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari budaya bangsa indonesia. 

Seiring berjalannya waktu, aksara Jawa mulai ditinggalkan dan dilupakan 

generasi muda masyarakat Jawa sebagai pemilik aksara Jawa justru diisinyalir 

semakin tidak mengenal aksaranya sendiri. Dalam keseharian aksara jawa 

diakui relatif tidak digunakan, akibatnya masyarakat hampir tidak pernah 

membaca. (Mulyana:1996) 

Masalah utama bagi pengajar adalah bagaimana mengimplementasikan 

aksara jawa di dalam proses pembelajaran. Masalah tersebut dimulai dari 

bagaimana seorang pengajar harus mempersiapkan proses pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran sampai pada model pendekatan dan media yang 

digunakan agar diperoleh hasil pembelajaran yang optimal. 

Seiring majunya perkembangan teknologi dan komputerisasi, banyak 

media pembelajaran yang menggunakan multimedia interaktif sebagai salah 

satu alternatif pengembangan media pembelajaran. Media ini merupakan salah 

satu variasi yang diangap lebih menarik bagi peserta didik dibandingkan 

metode ceramah. Model pembelajaran menggunakan media interaktif adalah 
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bahwa dalam model ini, pengguna diajak untuk berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, meskipun ajakan untuk berpartisipasi tersebut 

sebenarnya hanya bersifat maya (semu).  

Permasalahan lain dalam belajar aksara jawa adalah alokasi waktu yang 

sangat minim untuk mengimplementasikan. Tanpa metode pembelajaran yang 

tepat, dengan alokasi waktu yang sedemikian maka proses pembelajaran dapat 

berjalan tidak efektif. permasalahan yang lain adalah sekarang ini banyak anak 

– anak yang kurang memahami aksara jawa. Dalam pembelajaran aksara jawa. 

Berdasarkan dari kenyataan tersebut penulis ingin mengenalkan kembali 

akasara jawa. Penulis ini juga dilaksanakan mengingat pentingnya 

pengembangan media pembelajaran aksara jawa. Dengan mengembangkan 

media yang interaktif dan lebih variatif. Pada penelitian ini akan dibahas 

mengenai perancangan dan penyusunan aplikasi multimedia pengenalan aksara 

jawa berbasis android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka permasalahan dapat 

dirumuskan adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi multimedia  

pengenalan aksara jawa berbasis android yang variatif dan interaktif . 
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1.3 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup pada aplikasi ini adalah : 

a) Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat aplikasi menggunakan 

Game Maker Studio dan SDK android. 

b) Sistem operasi yang digunakan android versi Kitkat 4.4 

c) Aplikasi multimedia pengenalan aksara jawa berbasis android, yang 

menyajikan informasi dalam bentuk text, gambar dan suara. 

d) Aplikasi disertai cara menulis huruf jawa 

e) Aplikasi yang dikenalkan pada aplikasi pengenalan aksara jawa ini adalah 

aksara dasar(carakan),pasangan, sandhangan dan angka jawa. 

f) Aplikasi dilengkapi dengan Kuis tentang aksara jawa dan skor nilai. 

g) Kuis pada aplikasi ini berupa multiple choice. 

h) Pengguna aplikasi ini untuk kalangan SD. 

  

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah perangkat lunak aplikasi 

multimedia pengenalan aksara jawa yang beroperasi pada sistem android, 

sebagai media pembelajaran bagi kalangan umum. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a) Membantu proses belajar untuk bisa lebih mudah dan efektif dalam 

melakukan pembelajaran. 

b) Meningkatkan pemahaman dalam belajar aksara jawa. 
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1.6 Sitematika Penulisan 

Untuk dapat memahami lebih jelas penelitian ini, maka laporan – laporan yang 

tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjaddi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 

1) BAB I LATAR BELAKANG MASALAH 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini bersisikan teori yang berupa pengertian dan defenisi yang diambil dari 

kutiban buku atau dari penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya 

yang berkaitan dengan penyususan laporan skripsi serta beberapa literature 

review yang berhubungan dengan penelitian. 

3) BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan bahan – bahan dan alat  yang dilakukan dalam penelitian 

meliputi Pengguna sistem, kebutuhan input, kebutuhan output kebutuhan 

software dan hardware, prosedur dan pengumpulan data, analisis dan 

rancangan sistem. 

4) BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan analisa sistem yang dibuat, serta membahas sistem 

dengan melakukan pengujian dengan metode pengujian sistem yang 

ditentukan. 

5) BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisia dan 

optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab – bab 

sebelumnya. 



5 
 

 
 

 


