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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika 

penulisan yang terdapat pada laporan tugas akhir.  

 

1.1. Latar Belakang 

 Bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional yang digunakan sebagai 

sarana komunikasi dan pengembangan pengetahuan antar berbagai negara. 

Pembelajaran bahasa Inggris diberikan kepada anak sejak usia dini merupakan hal 

yang sangat penting. Pembelajaran bahasa Inggris mempunyai skill utama yang 

harus diperhatikan yaitu Listening, Reading, Speaking, dan Writing. Pendidikan 

bahasa Inggris yang diberikan kepada siswa yang masih duduk di bangku Sekolah 

Dasar yaitu pembelajaran materi secara interaktif (Pepin, 2015).  

Anak usia 6 tahun keatas lebih menyukai pembelajaran yang interaktif dan 

menarik agar anak mempunyai keinginan untuk belajar. Pembelajaran interaktif 

yang di maksud yaitu pembelajaran melalui aplikasi media berupa teks, gambar,  

suara, animasi, atau video. Aplikasi media pembelajaran interaktif yang dibutuhkan 

yaitu suatu media yang memudahkan belajar para siswa dan membantu siswa untuk 

memahami materi yang disampaikan dengan penyampaian yang sesuai dengan 

metode pembelajaran yang ada (Merril, 2012). 

Anak dengan usia 6 – 9 tahun banyak yang dapat mengoperasikan 

Ponsel/Smartphone berbasis Android. Namun anak – anak hanya menggunakannya 

untuk bermain yang tidak mempunyai sifat sebagai pembelajaran. Android adalah 

sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri 

untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak (Didi, 2012).  

Terdapat penelitian sebelumnya merancang sebuah aplikasi pembelajaran 

bahasa Inggris berbasis Desktop, akan tetapi tidak terdapat speech recognition yang 

mana user dapat menginputkan suara agar lebih berperan aktif dalam 

penggunaannya. Selain itu kurangnya materi yang disampaikan yang tidak sesuai 

dengan pembelajaran kurikulum yang ada. Pada aplikasi pembelajaran tersebut 
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terdapat evaluasi pembelajaran berupa soal latihan pilihan ganda yang sudah umum 

digunakan untuk membuat sebuah media pembelajaran (Dwi, 2007).  

Pocketsphinx merupakan library pengenalan suara (recognizer) yang 

dirancang khusus untuk mobile oleh Carnegie Mellon University (CMUSphinx) 

yang ditulis menggunakan bahasa C yang merupakan versi ringan dari Sphinx. 

Pocketsphinx sebagai engine yang dapat memudahkan developer yang 

mengembangkan aplikasi mobile di bidang speech recognition (Monika, 2015). 

Dalam tugas akhir ini akan dibuat aplikasi pembelajaran yang dirancang 

lebih menekankan kepada skill utama listening dan speaking, serta merujuk pada 

kurikulum pembelajaran yang saat ini digunakan. Aplikasi pembelajaran ini lebih 

menekankan pembelajaran bahasa Inggris kata dasar (vocabulary) seperti 

pengenalan angka, huruf, nama buah, nama hewan, warna, dan lain – lainnya. 

Dengan implementasi Speech Recognition sebagai media pengenalan pengucapan 

suara pada aplikasi pembelajaran dengan menggunakan Pocketsphinx sebagai 

library diharapkan dapat meningkatkan minat anak untuk belajar sambil bermain. 

Serta diharapkan dapat membantu guru dalam meningkatkan proses belajar siswa 

serta meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam 

penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi pembelajaran bahasa Inggris pada 

platform android dengan mengimplementasikan Pocketsphinx? 

2. Bagaimana merancang sebuah media pembelajaran untuk anak Sekolah Dasar 

kelas 1 – 3 dengan menerapkan skill Bahasa Inggris yaitu Listening dan 

Speaking? 

3. Bagaimana menerapkan metode pembelajaran yang interaktif pada aplikasi 

pembelajaran bahasa Inggris pada platform android? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam pembuatan aplikasi pembelajaran, 

terdapat batasan dalam penelitian sebagai berikut: 
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1. Platform yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu smartphone 

android dengan bahasa pemrograman Java. 

2. Library yang digunakan untuk Speech Recognition yaitu Pocketsphinx yang 

bersifat offline. 

3. Aplikasi hanya pembelajaran dasar pada siswa tingkat Sekolah Dasar kelas 1 – 

3 yang berisi pengenalan kata dasar (vocabulary) yang merupakan kata benda 

(nouns) dan kata kerja (verbs). 

4. Terdapat evaluasi pembelajaran berupa Listening dan Speaking. 

5. Hanya menerapkan skill Bahasa Inggris yaitu Listening dan Speaking. 

6. Merujuk pada buku : Lembar Kerja Siswa ANTARA kelas 1, 2, 3. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dari penulisan Tugas Akhir ini terdapat beberapa tujuan diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Dapat merancang sebuah aplikasi pembelajaran bahasa Inggris untuk Sekolah 

Dasar berbasis Android dengan mengimplementasikan Pocketsphinx. 

2. Dapat membantu guru dalam mengajarkan materi untuk siswa Sekolah Dasar 

kelas 1 – 3 dalam pembelajaran materi bahasa Inggris dengan menerapkan skill 

Bahasa Inggris. 

3. Dapat menerapkan metode pembelajaran yang interaktif pada aplikasi 

pembelajaran bahasa Inggris pada platform android. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Berikut ini metodologi penyelesaian masalah yang digunakan dalam Tugas Akhir 

adalah:  

1.5.1. Studi Kepustakaan. 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data literatur tambahan dari buku 

acuan dan internet sebagai bahan referensi yang digunakan sebagai bahan 

masukan, terutama mengenai konsep pembelajaran interaktif, vocabulary 

dasar pada bahasa Inggris serta skill utama dalam bahasa Inggris. 

1.5.2. Pengumpulan Data 

Tahap selanjutnya melakukan pengumpulan data yang akan digunakan 

untuk proses klasifikasi. Data yang dikumpulkan antara lain kata dasar 
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bahasa Inggris, mengelompokkan kata dasar (vocabulary) berupa kata 

benda dan kata kerja yang sesuai dengan kategori, serta data voice berupa 

suara untuk output maupun input. 

1.5.3. Analisa Sistem 

Aplikasi pembelajaran ini akan menerapkan metode pembelajaran yang 

interaktif dengan menekankan skill utama bahasa Inggris yaitu Listening 

dan Speaking. 

1.5.4. Implementasi Perangkat Lunak 

Tahap implementasi hasil perancangan sistem ke dalam kode-kode dengan 

metode pembelajaran yang sudah ditentukan berdasarkan perancangan 

sistem yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan 

pengkodean menggunakan bahasa pemrograman java. 

1.5.5. Uji coba dan Evaluasi 

Tahapan ini dapat dilakukan uji coba dan evaluasi terhadap sistem yang 

sudah dibangun. Sistem dikatakan sukses apabila mampu memberikan hasil 

optimasi dari masukan yang diberikan pada sistem. Hasil optimasi tersebut 

adalah user dapat mengoperasikan pada platform android. 

1.5.6. Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan untuk tujuan pembuatan laporan dan dapat 

dipergunakan untuk pengembangan atau penelitian lanjutan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pengerjaan skripsi, maka penulis membagi  

menjadi 5 bab. Dibawah ini diuraikan penjelasan masing – masing bab dengan 

perincian sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang konsep dasar pembelajaran, media 

pembelajaran, pembelajaran bahasa Inggris, pengenalan Android, 

penjelasan eclipse, pengenalan speech recognition dan pocketsphinx. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa sistem, spesifikasi kebutuhan sistem, 

alur skenario perancangan sistem, usecase diagram, activity diagram 

serta desain antarmuka (interface). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini menguraikan implementasi program, pembuatan program, 

user interface, serta pengujian sistem. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan 

dari pembahasan hasil implementasi dan berisi tentang saran atau 

usulas-usulan yang berguna untuk membangun pengembangan 

penelitian. 


