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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi kehidupan sosial.

Keanekaragaman bahasa di Indonesia salah satunya adalah bahasa Lampung

merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan dengan cara mengenalkan

bahasa Lampung kepada siswa SD dan SMP. Pemerintah Daerah Lampung pun

telah membuat Perda tentang pemeliharaaan bahasa dan aksara Lampung, seperti

yang terdapat pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharan

Kebudayaan Lampung. Hal ini dilakukan agar bahasa dan aksara Lampung dapat

dikenal, diminati dari generasi ke generasi dan dapat mengatasi terancam

punahnya bahasa Lampung. Mengapa dikatakan terancam punah, salah satu

faktornya adalah karena berkurangnya institusi tempat untuk pembelajaran Bahasa

Lampung, contohnya Universitas Lampung yang meniadakan program studi

bahasa Lampung. Hal ini selaras dengan tidak adanya peminat untuk menjadi guru

bahasa Lampung. Dalam empat kali pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri

sipil tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 tidak ada peserta yang mendaftar

untuk menjadi tenaga pengajar. Hal ini dinyatakan oleh mantan walikota Bandar

Lampung saat diwawancara oleh Kompas.com, hari selasa 2 Februari 2010, pada

saat acara penyerahan surat keputusan calon pegawai negeri sipil daerah.
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Oleh sebab itu untuk mempermudah proses pembelajaran bahasa Lampung, maka

dibutuhkan suatu perangkat lunak tentang pembelajaran bahasa Lampung dengan

memanfaatkan teknologi informasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun aplikasi pembelajaran bahasa Lampung dengan

menerapkan metode Waterfall.

2. Bagaimana proses kerja aplikasi dengan diterapkannya metode Waterfall.

3. Bagaimana aplikasi dapat membantu dalam pemeliharaan  budaya bahasa

Lampung.

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini tidak menjadi semakin meluas maka dibuat

beberapa batasan, antara lain:

1. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa pemrograman Gambas

dengan sistem operasi Linux distro Ubuntu.

2. Metode yang digunakan adalah Waterfall.

3. Aplikasi hanya dapat membaca kata-kata yang sesuai dengan isi database.

4. Aplikasi ini tidak menampilkan pilihan untuk mengubah pitch (frekuensi

dasar) dan prosody (intonasi) dari teks yang akan disuarakan.

5. Aplikasi ini tidak menerjemahkan bahasa Lampung ke bahasa Indonesia.

6. Aplikasi yang dibuat adalah bahasa Lampung dialek A.

7. Input berupa huruf selain itu diabaikan.

8. Format file suara adalah .mp3.

1.4 Tujuan Penelitian
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penerapan metode Waterfall dalam pengembangan sistem.

2. Membangun sistem pembelajaran yang menarik sehingga dapat membantu

dalam pelayanan dalam bidang pendidikan.

3. Mengetahui kelebihan bahasa pemograman Gambas sebagai software

pembangun.

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari sistem ini sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat mempermudah proses

pembelajaran khususnya dalam pembelajaran pengucapan bahasa

Lampung.

2. Diharapkan kehadiran sistem ini dapat menambah wawasan mengenai

metode Waterfall dan bahasa pemrograman Gambas.


