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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1    Latar Belakang 

 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akhir-

akhir ini semakin maju dan mempunyai pengaruh besar dalam segala bidang 

, salah satunya adalah bidang pendidikan. Dengan adanya perkembangan 

tersebut manusia mempunyai keinginan untuk memperbanyak wawasan 

dengan membaca dan mempelajari serta mengembangkan sesuatu yang 

dipelajarinya. Salah satu hal yang memegang peranan sangat penting untuk 

menunjang kemajuan dan pengembangan teknologi dan pendidikan tak lain 

adalah “KOMPUTER”. 

Dalam bidang pendidikan sekarang ini, hadir suatu sistem 

pembelajaran secara KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Dalam sistem  

pebelajaran ini siswa dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 

menerima, mengembangkan dan memecahkan berbagai permasalahan 

terhadap pelajaran yang telah diterima di sekolah. 

Dengan hadirnya sistem tersebut penulis ingin menyajikan suatu 

pembelajaran interaktif  sehingga siswa dapat menangkap pelajaran dengan 

baik dan menciptakan suasana yang tidak membuat jenuh. Di dalam 

pembelajaran interaktif tersebut dilengkapi animasi-animasi tentang suatu 

obyek yang memperjelas pengertian siswa tentang pelajaran Bahasa Inggris. 
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 Perpaduan antara penguasaan teknologi komputer dan mata pelajaran 

yang baik akan menjadikan generasi-generasi muda berikutnya siap dan 

mampu berasaing dalam era globalisasi sekarang ini. Aplikasi ini 

diperuntukkan khusus siswa kelas 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama . 

Tetapi tidak menutup kemungkinan akan dipelajari oleh semua kalangan 

baik anak-anak maupun orang dewasa. Dalam program ini berisi tentang 

seputar mata pelajaran Bahasa Inggris  yang diberikan di tingkat sekolah 

lanjutan tingkat pertama yang dikemas penulis dalam pembelajaran 

interaktif. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penulis memilih suatu tema Aplikasi dengan judul E-Media 

Pembelajaran  Bahasa Inggris Untuk Siswa Kelas 2 SLTP menggunakan 

Delphi. Rumusan masalah yang ditemukan dari uraian judul tersebut adalah: 

Bagaimana membuat aplikasi pembelajaran  bahasa inggris tersebut 

dengan menggunakan Borland Delphi yang dapat dipergunakan untuk 

pelajar khususnya siswa kelas 2 SLTP dalam mempelajari pelajaran bahasa 

inggris. Dan untuk itu diperlukan aplikasi yang disajikan secara interaktif, 

dan mudah dipahami dengan dukungan software komputer. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 

Dalam penelitian ini perlu  diberikan suatu pembatasan masalah, 

mengingat  banyaknya materi yang disampaikan  dalam pelajaran Bahasa 

Inggris. Adapun batasan-batasan tersebut antara lain : 

1.3.1  Seputar pelajaran bahasa inggris  yang meliputi tentang sebagian 

penjelasan grammar (tata bahasa) dan rumus – rumus bentuk kalimat 

dalam bahasa inggris. 

1.3.2 Vocabulary (kosa kata) 

Kosakata yang disajikan dalam aplikasi ini dibatasi pemakaian 

kata  kurang lebih 200 kosakata yang terdiri dari terjemahan kata 

Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia ke Bahasa 

Inggris. 

1.3.3  Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris  difokuskan pada pelajaran 

Bahasa Inggris Kelas 2 SLTP yang berdasarkan pada kurikulum 

pendidikan  tahun 2005. 

1.3.4  Materi pengembangan pembelajaran dikemas dalam pembelajaran 

interaktif dengan tidak mengurangi inti dari pokok materi dalam 

pembelajaran bahasa inggris. 

1.3.5 User 

Pengguna aplikasi ini adalah guru (untuk alat pembelajaran) 

dan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama khususnya kelas 2 serta  

dapat bermanfaat sebagai acuan / referensi dalam belajar. 

 



 4 

1.4 Tujuan Proyek Akhir 

 

Penyusunan proyek akhir ini adalah salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program studi Diploma III di STMIK Sinar Nusantara 

Surakarta. Selain tujuan tersebut ada tujuan yang lain yaitu : 

1.4.1 Tujuan Umum  

Untuk memenuhi syarat kelulusan di STMIK Sinar Nusantara  

Surakarta. 

1.4.2 Tujuan Strategis 

a.  Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di STMIK 

Sinar Nusantara kedalam permasalahan yang sesungguhnya. 

b.  Membuat suatu aplikasi pembelajaran untuk kelas 2 SLTP khususnya 

mata pelajaran Bahasa Inggris berdasarkan kurikulum pendidikan 

tahun 2005. 

c.   Memberikan kemudahan dalam dunia pendidikan untuk mempelejari 

bahasa inggris khususnya grammar(tata cara) dalam bahasa inggris. 

 

 

1.5  Manfaat Proyek Akhir 

 

Manfaat proyek akhir ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, 

baik pihak akademik maupun mahasiswa. Adapun manfaat dari proyek akhir 

sebagai berikut : 
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1. Bagi Akademik 

Secara tidak langsung dapat melaksanakan salah satu fungsinya dalam 

pengabdian pada masyarakat untuk mencetak kader - kader masyarakat 

yang bermutu. 

2. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa mampu mengimplementasikan teori yang diterima dengan 

permasalahan yang nyata, serta meningkatkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam mengembangkan ilmu yang telah didapatkan di 

STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

3. Bagi Siswa-siswi Sekolah atau Bagi Dunia Pendidikan 

Dapat mamanfaatkan hasil dari program aplikasi tersebut untuk belajar 

sehingga semakin memahami cara pembuatan program aplikasi sebagai 

suatu sarana pemahaman informasi serta memberikan kemudahan dalam 

mempelajari pelajaran khususnya Bahasa Inggris. 

 

 

1.6 Metode Penelitian 

 

Dalam penyusunan Proyek Akhir e-media pembelajaran bahasa 

inggris ini penulis menggunakan suatu metode guna menyusun dan 

menyajikan informasi yang akurat. Oleh karena itu diperlukan suatu metode 

yang tepat, guna mendapatkan data-data yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini metode yang dilakukan penulis 

dalam melakukan penelitian adalah  : 
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1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah mendapatkan data dengan cara 

melakukan penelitian langsung dan mencatat segala hal sesuatu 

yang berkenaan dengan dasar-dasar dalam pelajaran Bahasa 

Inggris, yaitu dengan mewawancarai nara sumber yang 

berpengetahuan lebih luas dan paham  tentang bahasa inggris. 

 

b. Metode Literatur 

Metode literatur merupakan pengumpulkan data-data dengan 

cara studi pustaka, yaitu membaca buku-buku dan dokumen-

dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah dalam 

penelitian ini guna memperoleh landasan teori untuk keperluan 

menganalisa data.  

 

1.6.2 Data yang digunakan 

Dalam usaha pengambilan data dan keterangan lain untuk 

menyusun proposal ini, diperoleh data yang bersumber dari : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

studi pustaka yaitu penganalisaan buku khusus yang dijadikan 

penulis sebagai acuan dalam pembuatan program aplikasi 

tersebut. 
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2. Data Sekunder 

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, 

buku-buku bacaan yang diperoleh dari studi perpustakaan 

sebagai data pelengkap aplikasi tersebut. 

1.6.3         Pembuatan program 

Program dimulai dari pembuatan file teks yang pada selanjutnya 

diterapkan dalam sebuah aplikasi yang dibuat dengan 

menggunakan Borland Delphi. 

 

1.7  Sistematika Penulisan Laporan Proyek Akhir 

 

Sistematika dari penulisan Proyek Akhir ini adalah sebagai suatu 

gambaran global mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam bab-bab 

selanjutnya, sehingga nantinya akan memudahkan penulis dalam 

menyelesaikan Laporan Proyek Akhir ini.  Adapun sistematika laporan 

Proyek Akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

1.7.1.   BAB I.  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, 

latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

proyek akhir, manfaat proyek akhir, metode penelitian yang digunakan 

dan sistematika penulisan laporan proyek akhir.  

1.7.2.   BAB II.  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi berbagai macam teori yang mendukung 

pengembangan aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris menggunakan 
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Borland Delphi, diantaranya : pengertian komputer, pengertian kamus, 

pengertian bahasa, pengertian kurikulum, pengertian GBPP, pengertian 

grammar, pengertian program aplikasi, pengertian microsoft access, 

dan pengertian Borland Delphi 7. 

1.7.3.   BAB III.  TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum sistem dalam 

pembuatan aplikasi pembelajaran bahasa inggris untuk kelas 2 SLTP. 

 

1.7.4.   BAB IV.  HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

Dalam bab ini akan membahas tentang penguraian hasil tentang 

analisa berupa penyusunan program.  Dalam bab ini disajikan pula 

pembahasan mengenai petunjuk penggunaan program yang berisikan 

tentang spesifikasi hardware dan software, serta pengoperasian / cara 

menjalankan  program aplikasi pembelajaran bahasa inggris. 

 

1.7.5.    BAB V .  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-

saran sehubungan dengan permasalahan yang telah dibahas 

 

 1.7.6.   DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka beralur buku teks, dimana urut-urutannya adalah 

sebagai berikut : nama pengarang atau penulis, judul buku, edisi buku, 

nama penerbit, tempat penerbitan, dan tahun penerbitan yang akan 
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diperlukan oleh penulis dan pembaca untuk membantu menyusun dan 

memahami laporan skripsi ini. 

 

1.7.7. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Digunakan untuk memperjelas pembelajaran bahasa inggris 

yang berupa data - data dan listing program dari pembelajaran bahasa 

inggris yang penulis buat. 

 

 


