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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH   

Pendidikan saat ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan 

bagi semua manusia. Pada saat ini pemerintah telah banyak melakukan 

tindakan untuk meningkatkan mutu dan kwalitas pendidikan di negara ini. 

Dari Program wajib belajar Sembilan Tahun sampai wajib belajar Dua Belas 

Tahun. Tetapi dapat diketahui juga bahwa ada beberapa siswa yang tidak 

mampu untuk mengikuti program dari pemerintah itu. Dikarenakan faktor 

pertumbuhan dan kemampuan dari siswa tersebut dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. Melihat kejadian tersebut seharusnya pemerintah tidak 

hanya memperhatikan siswa dengan keadaan normal saja. Tetapi juga 

memberikan perhatian kepada siswa yang mengalami keterlambatan belajar 

atau kekurangan fisik nya seperti anak Sekolah Luar Biasa. Berbicara 

tentang Sekolah Luar Biasa, tidak akan lepas dari keberadaan anak luar 

biasa. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki grafik 

perkembangan yang berbeda dari anak normal. Ada beberapa kategori Anak 

Berkebutuhan Khusus diantaranya adalah Tunarungu dan wicara.  

Untuk membantu guru SLB dalam memberikan pengajaran kepada 

anak didiknya maka dapat dibuatkan sebuah aplikasi media pembelajaran 

dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat bantu media 

pembelajaran, sehingga siswa akan lebih paham dan mengerti dengan apa 
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yang disampaikan. Dimana dalam media pembelajaran ini membahas 

tentang pengenalan huruf dan angka, pengenalan warna, memperkenalkan 

contoh alat transportasi, memperkenalkan beberapa contoh aktivitas manusia 

dalam kehidupan sehari-hari, pengenalan keluarga, mengenalkan bagian dari 

tanaman, latihan soal penjumlahan dan pengurangan, latihan mengenal 

beberapa contoh nama hewan dan evaluasi. Dengan komputer ini dapat 

menciptakan alat bantu media pembelajaran sebagai alternatif lain dalam 

belajar bagi para siswa agar siswa mempunyai semangat lebih tinggi dalam 

belajar, dengan komputer dapat disajikan media pembelajaran yang memuat 

materi pembelajaran secara tekstual, video dan visual. 

 Dari uraian diatas, penulis bergerak untuk membuat ” Aplikasi 

Pembelajaran Dasar Pada SLB B (Tunarungu dan Wicara) Dengan 

Menggunakan Macromedia Flash ”. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang ingin 

dipecahkan dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat aplikasi media pembelajaran dasar (kelas 1 dan 

2) untuk siswa SLB B (tunarungu dan wicara) dalam bentuk perangkat 

lunak dengan menggunakan Macromedia Flash 8. 

2. Bagaimana membuat tampilan yang baik dan membuat tombol dengan 

action script untuk mengontrol pergerakan layer atau transisi halaman. 
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1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Agar permasalahan yang dimaksud mudah dipahami maka 

memerlukan suatu pembatasan masalah. permasalahan yang akan dibahas 

dibatasi pada hal-hal sebagai berikut ; 

1. Mengenalkan pada siswa tentang pengenalan huruf-huruf alfabet 

disertai dengan gambar abjad jari A sampai Z. 

2. Mengenalkan pada siswa angka 1-10 dengan gambar isyarat jari. 

3. Mengenalkan pada siswa tentang warna dasar. 

4. Mengenalkan pada siswa beberapa contoh alat transportasi. 

5. Mengenalkan pada siswa beberapa contoh aktivitas manusia dalam 

kehidupan  sehari-hari.  

6. Mengenalkan kepada siswa tentang anggota keluarga yang meliputi ; 

ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek. 

7. Mengenalkan pada siswa tentang bagian dari tanaman. 

8. Soal latihan mengenal beberapa contoh nama hewan. 

9. Soal latihan menghitung soal penjumlahan, pengurangan dan evaluasi. 

10. Media pembelajaran ini akan dikemas dalam bentuk CD dan sasaran  

media pembelajaran ini adalah siswa tingkat dasar SLB B. 

1.4 TUJUAN PROYEK AKHIR 

Tujuan dari pembuatan program aplikasi pembelajaran pada SLB B 

ini antara lain :  
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1.4.1 Tujuan Umum 

a. Merancang dan membuat program metode pembelajaran dasar 

pada siswa SLB B (tunarungu dan wicara) dengan macromedia 

flash 8 dan mengetahui pemrograman action script. 

b. Menghasilkan modul yang menarik dan mudah dipelajari 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan baik 

dan jelas tentang pembelajaran dasar pada siswa SLB B 

(tunarungu dan wicara) dan didukung dengan tampilan 

program yang menarik. 

c. Menciptakan alat bantu media pembelajaran dasar sebagai 

alternatif lain dalam belajar para siswa SLB B (tunarungu dan 

wicara). 

1.4.2 Tujuan Strategis 

a. Aplikasi ini dapat menjadi alat bantu media pembelajaran 

dasar agar bermanfaat  untuk siswa SLB B (tunarungu dan 

wicara), bagi penulis, dan pembaca proyek akhir ini. 

b. Memberikan referensi bagi para pengguna dan pemakai 

aplikasi media pembelajaran ini. 

1.5 MANFAAT PROYEK AKHIR 

Dalam pembuatan proyek akhir ini, diharapkan dapat berguna bagi 

beberapa pihak, baik akademik, penulis atau pengguna lainnya khususnya 

SLB B Mitra Amanda Trayu. Adapun manfaat dari proyek akhir ini adalah 

sebagai berikut . 
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1. Manfaat Bagi Akademik 

Proyek akhir ini dibuat oleh penulis agar dapat digunakan sebagai 

referensi bagi mahasiswa mendatang yang ingin membuat aplikasi 

serupa. Mahasiswa juga bisa mengetahui sejauh mana mata kuliah 

yang dapat dan diserap. 

2. Manfaat Bagi Penulis 

Penulis dapat menerapkan teori-teori yang sudah didapatkan selama 

mengikuti proses perkuliahan ke dalam bentuk aplikasi nyata. 

3. Manfaat Bagi SLB B Mitra Amanda Trayu  

a. Mempermudah dalam penyampaian materi pembelajaran dalam 

bentuk multimedia yang berisikan objek teks, gambar dan video. 

b. Membantu para siswa SLB B sebagai alternatif lain dalam belajar 

siswa agar siswa lebih tertarik dan semangat dalam belajar.  

1.6 METODE PENELITIAN 

1. Pengumpulan data 

a. Wawancara 

 Pengumpulan data dilakukan melalui tatap muka dan tanya         

jawab langsung dengan sumber data atau beberapa pihak yang 

berkaitan dengan proyek akhir ini. Wawancara dilakukan langsung 

dengan satu guru pengajar tentang semua materi yang diajarkan dan 

cara untuk penyampaian  materi pembelajaran kepada para siswa. 
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b. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan, pencatatan dan 

mengambil data terhadap gejala/peristiwa yang diselidiki pada obyek 

penelitian secara langsung. Dalam observasi ini dilibatkan pihak 

sekolah/guru pengajar, bagaimana alur pembelajaran para siswa. 

Disini peneliti bertemu dengan para guru pengajar dan mengambil 

data yang dibutuhkan yaitu; bahan materi pembelajaran yang 

diajarkan, mengambil foto/gambar isyarat yang digunakan dan 

mengambil video isyarat pengucapan langsung dari guru pengajar. 

c. Studi Pustaka 

Dilakukan dengan cara mencari leterature buku atau 

kepustakaan lain yang mendukung dan mempermudah dalam 

perancangan yang didasari pada landasan teori yang ada. 

1. Perancangan  

a. Storyboard 

Storyboard merupakan konsep komunikasi dan ungkapan 

kreatif, teknik dan media untuk menyampaikan pesan dan gagasan 

secara visual, termasuk audio dengan mengolah elemen desain grafis 

berupa bentuk, gambar, video, huruf dan warna, serta tata letaknya, 

sehingga pesan dan gagasan dapat diterima oleh sasarannya.  

b. Flowchart  

Flowchart merupakan penyajian yang sistematis tentang 

proses dan logika dari kegiatan penanganan informasi atau 
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penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan 

prosedur dari suatu program.  

c. Material Colecting 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan materi seperti 

video, animasi, pembuatan gambar grafik, foto dan lain-lain.  

d. Assembly 

Tahap assembly (pembuatan) merupakan tahap pembuatan 

seluruh dari objek multimedia. Pembuatan aplikasi berdasarkan 

rancangan storyboard, desain interface dan struktur navigasi.  

2. Implementasi 

a. Testing 

Testing dilakukan setelah selesai tahap pembuatan dan 

seluruh data telah dimasukkan. Beberapa sistem mempunyai fitur 

yang dapat memberikan informasi bila terjadi kesalahan pada 

program.  

b. Distribution 

Bila aplikasi multimedia akan digunakan dengan mesin yang 

berbeda, penggandaan menggunakan floppy disk, CD-ROM, tape, 

atau distribusi dengan jaringan sangat diperlukan. Suatu aplikasi 

biasanya memerlukan banyak file yang berbeda, dan kadang-kadang 

mempunyai file yang sangat besar. Tahap distribution (distribusi) 

juga merupakan tahap evaluasi terhadap suatu produk multimedia. 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan yang akan digunakan penulis dalam 

penyusunan proyek akhir ini antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang beberapa pembahasan, 

diantaranya: latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penulisan proyek akhir, manfaat 

penulisan proyek akhir, metode penelitian dan sistematika 

penulisan proyek akhir. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat landasan teori yang menguraikan tentang 

tinjauan pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam 

pembuatan aplikasi pembelajaran dasar pada anak 

berkebutuhan khusus di SLB B (tunarungu dan wicara). 

BAB III          TINJAUAN UMUM 

Bab ini memuat tentang berdirinya SLB B Mitra Amanda, 

profil SLB B Mitra Amanda, Profil Kepala Sekolah, Visi 

Misi, fasilitas sekolah yang di sediakan dan gambaran umum 

materi yang diajarkan. 

BAB IV           PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan rancangan sistem, 

memuat pembahasan implementasi program yang telah 

direncanakan, serta menguraikan hasil dan tampilan program. 



9 
 

 

BAB V           PENUTUP  

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian serta pemecahan masalah untuk kesempurnaan 

aplikasi. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi semua sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan 

proyek akhir.  

LAMPIRAN  

Pada lampiran berisi tentang listing program yang telah dibuat. 


