
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aksara Lampung atau disebut dengan Had Lampung adalah bentuk tulisan

masyarakat Suku Lampung. Para ahli berpendapat bahwa aksara ini berhubungan

dengan aksara Pallawa dari India. Had Lampung disebut dengan istilah Ka Ga Nga

ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan dengan Huruf Induk berjumlah 20 huruf. Di

era saat ini, sejarah, tradisi, maupun tulisan - tulisan kuno sudah semakin

ditinggalkan dan hampir punah, salah satunya tulisan Aksara Lampung. Oleh

karena itu, aksara Lampung sudah ditambahkan sebagai mata pelajaran di Sekolah

Dasar agar dapat dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya.

Metode konvensional dalam pembelajaran tentu akan membuat siswa bosan

(Ramandika, 2013). Karena pada aksara lampung terdapat banyak huruf aksara

termasuk didalamnya huruf induk dan anak huruf yang memerlukan pemahaman

dan hafalan yang cukup dari siswa, oleh karena itu diperlukan adanya media

pembelajaran aksara lampung. 

Pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi belajar

(Hamalik, 1986). Media merupakan sarana penyalur pesan materi pelajaran yang

disampaikan guru agar siswa mudah menerima materi yang sudah disampaikan.

Penggunaan media pembelajaran secara tepat merupakan hal yang penting dalam

proses pembelajaran (Wena, 2009)
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Dalam penelitian ini penulis melakukan upaya untuk mengatasi masalah

yang telah diuraikan, upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan media

pembelajaran dalam proses belajar yang dapat membangkitkan keinginan dan

minat yang baru, disamping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan

data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan menafsirkan dan memadatkan

informasi (Djamarah, 2002). Penulis memilih media pembelajaran sebagai salah

satu solusinya. Media pembelajaran adalah semua alat (bantu)  atau  benda  yang 

digunakan  untuk  kegiatan  belajar  mengajar,  dengan maksud   menyampaikan  

pesan   (informasi)   pembelajaran   dari   sumber   (guru maupun  sumber  lain) 

kepada  penerima  (dalam  hal  ini  anak  didik) (Latuheru, 1988).

Oleh karena itu, penulis membuat sebuah media pembelajaran Aksara

Lampung yang diharapkan dapat membangun minat belajar siswa pada saat

mengikuti mata pelajaran Bahasa Lampung. Media pembelajaran ini dapat

digunakan di dalam kelas maupun di luar kegiatan belajar dan mengajar. Media

belajar yang dimaksud adalah sebuah media pembelajaran yang di dalamnya

melibatkan bahasa dan aksara Lampung. Media pembelajaran ini dikemas dalam

bentuk aplikasi telepon pintar berbasis android, sehingga peserta didik dapat

memainkannya di mana dan kapan saja.
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1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah untuk sistem aplikasi “Belajaran Aksara

Lampung” ini adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi

pembelajaran aksara lampung yang berbasis Android?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah untuk sistem aplikasi “Belajaran Aksara

Lampung” ini adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi hanya menampilkan materi, gambar, suara dan animasi

2. Pengguna aplikasi ini adalah masyarakat umum yang mempunyai

perangkat android mulai dari versi 4.0 “Ice Cream Sandwich” dan

seterusnya.

2.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi belajaran

aksara Lampung berbasis Android, diharapkan dapat mempermudah pengguna

smartphone android dalam memahami  aksara Lampung dengan benar.

2.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitiian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
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Menambah bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihaki terkait yang

memerlukan informasi sebagai pembanding antara teori yang didapat

didalam perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan berfikir ilmiah dan kemampuan

menganalisis suatu khususnya dalam hal terkait dengan media

pembelajaran.

2. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menambah informasi dan refensi bagi mahasiswa

serta memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam

menghadapi dunia kerja sesungguhnya.


