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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pada kehidupan sekarang ini perkembangan teknologi terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun dan ada banyak sekali perangkat yang bermunculan 

seperti telepon genggam, seperti yang kita tahu sekarang telepon genggam semakin 

berkembang dan ini dibuktikan dengan munculnya smartphone OS android. Bisa 

dibilang android menjadi sebuah platform yang didambakan oleh orang-orang 

karena platform yang bersifat open source, pengoperasiannya mudah dan fleksibel. 

Pada tahun 2014 di Indonesia sendiri  dikutip  dari  kementerian perindustrian yang 

menyatakan bahwa perkembangan ponsel di Indonesia mencapai 62% per tahun, 

dan android menguasai pasar dengan penjualan terbesar yakni 84,7% [1]. 

Disamping itu kebutuhan masyarakat terhadap layanan teknologi berbasis teknik 

informatika sangat bervariatif, salah satunya adalah kebutuhan dalam hal edukasi 

bahasa Dayak Ngaju dengan memanfaatkan smartphone. Aplikasi pembelajaran  

berbasis smartphone dinilai dapat mengajak orang untuk belajar karena sifatnya 

yang fleksibel dan dinamis dalam segi waktu dan biaya. 

Bahasa Dayak Ngaju sering dibilang sebagai bahasa Barito, dan bahasa ini 

paling banyak dituturkan oleh beberapa suku Dayak Kalimantan Tengah sekaligus 

menjadi bahasa lingua franca di Kalimantan Tengah [2]. Suku Dayak Ngaju bisa 

ditemukan dipinggir sungai seperti sungai Kapuas, Kahayan, Katingan, Mentaya, 

Seruyan dan Barito. Jumlah suku Dayak bisa dibilang sangat banyak, terdapat 450 

suku Dayak yang tersebar di pulau Kalimantan termasuk negara tetangga Malaysia. 

Yang perlu kita pahami adalah semua kebudayaan pasti akan mengalami 

perubahan, apabila dengan semakin majunya perkembangan nasional ditambah lagi 

dengan arus globalisasi, modernisasi dan pesatnya kemajuan teknologi.   

Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai luas wilayah 153.364 Km2 dengan 

jumlah penduduk 2.502.383 jiwa atau kepadatan sekitar 16,30 jiwa/Km2, dari 

jumlah tersebut maka dapat dikatakan sekitar 70% ialah penduduk asli, jumlah 

penduduk asli diperkirakan sekitar 1.500.000. Di Kalimantan tengah ditemukan 36 

bahasa Dayak [3]. Jumlah penutur bahasa Dayak Ngaju dengan dialek Sampit yang 

ada di Kalteng hanya berjumlah 75.000 penutur, sedangkan bahasa-bahasa lain 
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seperti Banjar dan lain-lain atau bahasa non-pribumi yang berjumlah 698.684 

penutur [3]. Penggunaan bahasa Dayak Ngaju dikelompokan menjadi group 1 yaitu 

bahasa komunikasi kecil dan group 2 yaitu bahasa komunikasi besar, namun bahasa 

Indonesia dan bahasa komunikasi luas atau bahasa Banjar sudah menjadi tantangan 

atau saingan bagi pemilihan dan penggunaan bahasa group, sepertinya ada 

kecenderungan di daerah perkotaan bahasa group 1 ataupun group 2 mulai 

kehilangan pemilih. Dalam berkomunikasi bahasa di perkotaan cenderung dikuasai 

oleh bahasa komunikasi luas atau bahasa Banjar dan bahasa Indonesia, sementara 

bahasa group 1 dan group 2 menguasai daerah pedesaan. Dari kejadian ini maka 

dapat menimbulkan kesan bahwa bahasa group merupakan bahasa rendah 

sedangkan bahasa komunikasi luas merupakan bahasa tinggi [3]. Disisi lain yang 

membuat kemungkinan akan hilangnya bahasa ibu beberapa dekade kedepan ialah 

tidak adanya sumber belajar yang bisa didapat dengan mudah karena buku bahasa 

Dayak Ngaju hanya bisa didapat di instansi pemerintahan dan pendidikan seperti 

sekolahan dan perpustakan dan tak semua orang memiliki akses untuk bisa 

memperoleh buku dari instansi pendidikan, maka buku tersebut tidak dijual secara 

bebas di toko buku. Kemudian sumber belajar yang sulit didapat seperti tidak 

tersedianya buku pelajaran tentang bahasa Dayak di toko buku karena tidak 

diperjual belikan secara bebas melainkan hanya bisa didapat di instansi pendidikan 

maupun pemerintahan dan kurang tersedianya aplikasi pembelajaran bahasa Dayak 

Ngaju di toko aplikasi seperti playstore. Jika tidak ada upaya untuk menjaga bahasa 

daerah agar tetap lestari maka dapat dipastikan bahasa daerah asli akan tenggelam, 

mengingat tidak semua pemuda daerah Kalimantan Tengah bisa berbahasa ibu dan 

masih memiliki keterbatasan. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa 

Dayak Ngaju semakin menurun terutama di daerah perkotaan yang mayoritas 

masyarakatnya lebih memilih menggunakan bahasa Banjar.  

Terdapat sebuah penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan aplikasi 

bahasa Dayak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yosep Joni Indratno, Riyadi J. 

Iskandar, dan Alfred Yulius yang berjudul perancangan aplikasi kamus bahasa 

Indonesia ke bahasa Dayak berbasis smartphone android dengan menggunakan 

bahasa pemrograman java dan software eclipse dalam membangun perangkat lunak 

serta menggunakan Unified Modelling Language untuk teknik analisisnya. Hasil 
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dari penelitian ini berupa aplikasi kamus terjemahan dari bahasa Dayak Kalimantan 

Barat yakni bahasa Dayak Kandayan, Mualang dan Pandu ke bahasa Indonesia [4].  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun apikasi 

pembelajaran bahasa Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, sebagai media yang dapat 

digunakan untuk mengenal dan mempelajari bahasa daerahnya sendiri dimana pun 

dan kapan pun yang disertai beberapa materi yang dimana materinya berupa materi 

gramatika bahasa, percakapan, budaya, ungkapan, dan bilangan, serta dilengkapi 

dengan latihan dan kamus sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat 

Kalimantan Tengah yang ingin belajar bahasa Dayak Ngaju. Perancangan aplikasi 

ini diharapkan dapat dipergunakan oleh masyarakat terutama pelajar Kalimantan 

Tengah.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Adapun untuk rumusan masalah dari penjelasan latar belakang maka 

dirumuskan tiga point masalah yaitu : 

a. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pembelajaran bahasa Dayak 

Ngaju pada smarthphone berbasis android ? 

b. Bagaimana cara menyampaikan materi bahasa Dayak Ngaju Kalimantan Tengah 

dengan media smarpthone android ? 

c. Bagaimana kelayakan aplikasi pembelajaran bahasa Dayak Ngaju Kalimantan 

Tengah ? 

 

1.3. Tujuan  

a. Untuk membuat aplikasi pembelajaran bahasa Dayak Ngaju Kalimantan 

Tengah berbasis smarthphone android dengan menggunakan android studio 

b. Aplikasi dapat menyampaikan urutan-urutan materi bahasa Dayak Ngaju 

Kalimantan Tengah 

c. Untuk mengetahui kelayakan aplikasi pembelajaran bahasa Dayak Ngaju 

Kalimantan Tengah. 
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1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang diangkat agar cakupannya tidak meluas dan 

tidak keluar dari topik, yaitu : 

a. Aplikasi ini hanya menyediakan menu kamus, materi, latihan dan tentang 

b. Materi yang disediakan berupa materi bilangan, gramatika bahasa, percakapan, 

ungkapan, dan kebudayaan. 

c. Aplikasi ini sebagai sumber belajar alternatif bahasa daerah Dayak Ngaju. 

d. Aplikasi ini berjalan pada sistem operasi android 

e. Pembuatan aplikasi menggunakan software android studio  

f. Bahasa yang dimuat dalam aplikasi  tidak mencakup seluruh bahasa Dayak. 

g. Menguji dengan User Acceptenance Test dan Blackbox 

 

1.5.  Metode Penelitian 

Dalam menyelesaikan penelitian ini ada beberapa tahapan yang perlu 

dilakukan yaitu : 

1. Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan berupa informasi yang dilakukan melalui wawancara 

kepada guru terhadap kondisi bahasa daerah hingga kebudayaan yang sedang 

terjadi sekarang ini, lalu mengamati dari fenomena sosial yang terjadi, dan 

melakukan studi literatur dari internet hingga jurnal. 

2. Analisa dan Perancangan 

Tahap analisa adalah sebuah kegiatan untuk melihat, mengamati, mengevaluasi 

masalah hingga menentukan tujuan dan siapa target pengguna yang akan 

menggunakan perangkat lunak ini nantinya. Tahap perancangan bisa disebut 

sebuah aktivitas untuk membuat rangkain desain secara teknis dari hasil analisis 

tadi. 

3. Pengumpulan Bahan 

Tahap pengumpulan bahan merupakan tahap dimana beberapa bahan yang 

diperlukan untuk membangun perangkat lunak seperti audio, gambar, video  

4. Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi source code program pada software 

Android studio versi 2.2.3 dan desain. 
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5. Pengujian dan Penyebaran 

Tahapan ini merupakan tahap dimana pengujian akan dilakukan terhadap 

pengguna dari aplikasi dan melakukan unggah ke toko aplikasi jiak pengujian 

selesai dilakukan. 

6. Pembuatan Laporan 

Menyusun hasil penelitian dari bab 1 hingga bab 5 dan menganalisis hasil dari 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini memuat urutan bab yang berisi penjelasan 

masing-masing bab, berikut uraian nya: 

BAB I Pendahuluan 

 Pendahuluan memberikan penjelasan tentang permasalahan yang diangkat, 

menjelaskan gejala-gejala yang terjadi di lingkungan, mengidentifikasi masalah, 

menemukan titik solusi.  

BAB II Landasan Teori 

  Berisi teori-teori dasar yang dapat memberikan dasar ilmu untuk membangun 

aplikasi dan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. 

BAB III Analisa dan Perancangan Sistem 

  Berisi mengenai rancangan sistem yang ditulis seperti diagram, struktur 

sistem, desain antarmuka hingga storyboard. 

BAB IV Implementasi 

  Bab  ini  memuat proses dan hasil implementasi dari desain yang ada pada 

bab 3 dan dapat berupa analisa dari hasil pengujian. 

BAB V Kesimpulan Dan Saran 

  Pada bab ini memuat beberapa hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan 

dikerjakan pada bab sebelumnya dan saran untuk pengembengan kedepannya. 

 

 

 

 

 


