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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Semakin berkembangnya dunia teknologi informasi dan komunikasi bukan 

merupakan suatu hambatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai penjuru 

dunia.  Alat komunikasi merupakan salah satu media untuk menyampaikan 

informasi antar dunia melalui bahasa.  Bahasa adalah alat berkomunikasi bagi 

umat manusia di seluruh dunia.  Oleh karena itu bahasa menjadi sangat penting 

bagi manusia dalam komunikasi kehidupan sehari-hari.  Bukan hanya sekedar 

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris maupun Bahasa Mandarin.  Menurut M. Paul 

Lewis dalam bukunya Ethnologue – Languages of The World yang diterbitkan 

tahun 2009, setidaknya terdapat 6.909 bahasa yang ada di seluruh penjuru dunia, 

buku tersebut mengungkapkan bahwa bahasa terbesar di dunia ialah kelompok 

Bahasa Cina dituturkan oleh lebih dari 1,213 milyar orang.   

Dalam penggunaan sehari-hari Bahasa Mandarin mengacu pada Standar 

China atau Standar Mandarin (Pǔtōnghuà / Guóyǔ / Huáyǔ) yang merupakan 

bahasa lisan resmi dari Republik Rakyat Cina (RRC), bahasa resmi Republik Cina 

(ROC/Taiwan), dan salah satu dari empat bahasa resmi Singapura.  Bahasa 

Mandarin juga merupakan salah satu bahasa resmi di forum Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB).   

Dengan semakin berkembangnya Bahasa Mandarin, dalam dunia 

informatika juga dibuat aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan bahasa 

tersebut dan sebagai upaya pengenalan pelajaran Bahasa Mandarin kepada para 

peminat Bahasa Mandarin, maka digunakanlah aplikasi multimedia yang dibuat 

secara interaktif dan menarik agar lebih mudah diingat, mudah dipahami dan 

berpangaruh terhadap siswa, anak-anak, guru maupun para peminat belajar 

Bahasa Mandarin tingkat dasar antara lain adalah aplikasi penterjemah, aplikasi 

pembelajaran, e-learning, aplikasi text to speech, aplikasi permainan dalam 
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bahasa mandarin, komputer sebagai tutor (CAI), aplikasi mobile dan lain 

sebagainya.   

Selama ini semua proses belajar mengajar di SDN 69 Pangkalpinang masih 

bersifat konvensional, dengan kata lain proses belajar mengajar antara siswa 

dengan guru hanya dapat dilakukan dengan syarat terjadinya pertemuan antara 

siswa dengan guru di dalam kelas.  Jika pertemuan antara siswa dengan guru tidak 

terjadi maka secara otomatis proses pembelajaran pun tidak dapat dilaksanakan.  

Keterbatasan waktu di sekolah menjadi salah satu pemicu kurangnya pemberian 

materi, evaluasi dan pemahaman konsep serta interaksi antara siswa dan guru, 

sehingga para siswa mengalami kesulitan untuk mendapatkan materi pelajaran, 

khususnya pelajaran Bahasa Mandarin. Berdasarkan pengamatan di SDN 69 

Pangkalpinang, murid merasa terbiasa dengan cara/metode pembelajaran secara 

manual yaitu media yang dipakai menggunakan papan tulis sambil guru 

menerangkan pelajaran dan cara tersebut sudah dipakai sejak lama sampai 

sekarang.  Setelah dilakukan uji coba mengajar Bahasa Mandarin menggunakan 

media komputer, LCD Proyektor dan speaker aktif  dengan menampilkan slide 

pelajaran, menampilkan video pembelajaran, suara dan aplikasi pembelajaran, 

ternyata siswa sangat suka dan mengalami banyak perubahan dalam proses belajar 

mengajar di kelas.  Oleh karena itu, untuk mendukung berkembangnya pelajaran 

Bahasa Mandarin dan membantu para peminat Bahasa Mandarin maka dari itu 

perlu adanya Penerapan Aplikasi Computer Aided Instruction untuk Pembelajaran 

Bahasa Mandarin Tingkat Dasar yang menarik dan menyenangkan yang lebih 

interaktif untuk proses belajar mengajar.   

Perkembangan komputer yang begitu pesat sudah merambah dalam berbagai 

bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan.  Transformasi pengajaran 

dengan menggunakan kemajuan teknologi pendidikan dapat membantu tugas 

pendidik sebagai tenaga pendidik dan membantu menumbuhkan minat belajar 

secara mandiri, anak didik serta membantu kreatifitas anak didik untuk belajar.  

Salah satunya yaitu dengan menggunakan metode pengajaran secara multimedia. 
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1.1.1 Mengapa Harus Belajar Bahasa Mandarin 

Berikut penjelasan singkat mengenai mengapa harus belajar Bahasa 

Mandarin.   

a. Bahasa Mandarin merupakan bahasa yang paling banyak digunakan oleh 

orang di seluruh dunia.  Dengan penduduk Cina yang mencapai 

1.507.000.490 jiwa pada tahun 2012 dan tidak termasuk keturunan Cina dan 

imigran asal Cina yang tersebar diberbagai belahan dunia menyebabkan 

Bahasa Mandarin menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh orang 

di seluruh dunia saat ini.   

b. Bahasa Mandarin merupakan bahasa yang menjadi sorotan dunia untuk 

dipelajari saat ini.  Pertumbuhan pemakai Bahasa Mandarin di seluruh dunia 

terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan dibeberapa belahan dunia 

misalnya Korea Selatan, permintaan akan pembelajaran Bahasa Mandarin, 

yang meliputi kelas dan material-material seperti buku dan lain-lain telah 

melampaui kelas dan buku-buku teks Bahasa Inggris.  Selain itu menurut 

pembicara Chinese National Office for Teaching Chinese as a Foreign 

Language Zhang Ke tahun 2010  diprediksi akan tembus lebih dari 100 juta 

orang yang belajar Bahasa Mandarin di Cina.  Negara-negara tetangga 

seperti Singapura sejak tahun 1991 memiliki program Speak Mandarin 

Campaign bagi warga negaranya untuk menggunakan Bahasa Mandarin 

juga dalam sekolah-sekolah berbahasa Inggris.   

c. Dengan menguasai Bahasa Mandarin akan mempunyai peluang dan 

kesempatan yang lebih banyak.  Dengan dibukanya perdagangan bebas 

ASEAN-China (ACFTA) dan pertumbuhan ekonomi Cina yang luar biasa 

menyebabkan penguasaan Bahasa Mandarin menjadi salah satu hal yang 

wajib untuk dikuasai, karena selain peluang usaha dan kesempatan yang 

semakin terbuka lebar saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang 

mencantumkan penguasaan Bahasa Mandarin sebagai salah satu kualifikasi 

persyaratan.   
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1.1.2 Sepuluh Alasan Mengapa Harus Belajar Bahasa Mandarin 

Berikut adalah sepuluh alasan mengapa harus belajar Bahasa Mandarin.   

a. Bahasa bisnis internasional.   

b. Bahasa dengan penutur asli terbanyak di dunia.  

c. Bahasa dengan pasar konsumen terbesar di dunia.   

d. Bahasa hampir seperempat dari penduduk dunia.   

e. Bahasa yang menyebar tidak hanya di Asia, Eropa, tetapi juga di dunia.  

f. Bahasa yang memiliki ribuan tahun sejarah dan budaya.   

g. Bahasa dengan kebudayaan yang memiliki pengaruh yang besar di dunia.  

h. Bahasa wisata, kuliner, pengobatan, seni dan warisan budaya yang unik.   

i. Bahasa dengan pertumbuhan perekonomian tercepat di dunia.   

j. Bahasa Mandarin sedang booming dipelajari di seluruh dunia.   

 

 

1.1.3 Belajar Bahasa Mandarin Bermanfaat Meningkatkan IQ 

Bulan Mei 1982, pakar psychology Dr. Cha De Lin di majalah iptek yang 

tersohor di seluruh dunia, mempublikasikan sebuah artikel yang menggegerkan 

dunia.  Cha De Lin melakukan penelitian terhadap IQ anak-anak dari lima negara 

yakni:  Inggris, Amerika, Perancis, Jerman-barat dan Jepang, menemukan bahwa 

IQ keempat negara Amerika dan Eropa nilai rata-ratanya 100, sedangkan IQ rata-

rata anak-anak Jepang ialah 111, sebabnya ialah anak-anak Jepang telah 

mempelajari huruf Kanji.   

Hasil resmi penelitian di Singapura pada bulan Januari tahun lalu juga 

membuktikan, anak-anak belajar Bahasa Mandarin bisa meningkatkan IQ dan 

kemampuan.  IQ anak Singapura berusia antara 6 hingga 12 tahun yang belajar 

Bahasa Mandarin lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak Inggris, Jerman 

dan Australia, hal itu berkaitan dengan pembelajaran mereka akan aksara 

Mandarin yang berkarakter pictogram.   

Sesuai berita, penelitian ini telah meneliti 7.000 lebih anak-anak berusia 

antara 6 hingga 12 tahun, dengan menggunakan metode pengangkaan IQ yang 

diakui internasional untuk menimbang level IQ anak, akhirnya disimpulkan, anak 
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Singapura di dalam hal tersebut, lebih unggul dibandingkan dengan anak-anak 

Inggris, Jerman, Australia dan negara barat lainnya.   

Dr. Zeng yang mengadakan penelitian ini berpendapat, situasi ini telah 

menunjukkan bahwa belajar Bahasa Mandarin, didalam peningkatan bidang IQ 

memerankan bobot yang cukup penting.  Hasil penelitian bersamaan itu juga 

menunjukkan, anak-anak yang dengan aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, 

IQ mereka juga lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak lain.   

Demi membuktikan keterkaitan belajar Bahasa Mandarin dengan 

peningkatan IQ, Dr. Zeng memperbandingkan anak-anak Singapura itu dengan 

anak-anak dari Hongkong dan Korea yang sama-sama juga harus belajar Bahasa 

Mandarin, akhirnya disimpulkan IQ anak-anak dari ketiga tempat tersebut 

seimbang.  Dr. Zeng menyatakan, ini juga telah membuktikan keunikan pictogram 

Bahasa Mandarin, dapat membantu meningkatkan IQ anak kecil dan memperkuat 

kemampuan belajar.   

 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada di SDN 69 Pangkalpinang yaitu:   

a. Belum ada cara yang tepat membuat siswa menyukai dan dapat menyerap 

pelajaran Bahasa Mandarin dengan mudah, menyenangkan dan tidak 

membosankan.   

b. Belum tersedia aplikasi yang dapat membantu siswa agar dapat 

memaksimalkan proses penerimaan pelajaran Bahasa Mandarin sehingga 

dengan adanya Penerapan Aplikasi Computer Aided Instruction untuk 

Pembelajaran Bahasa Mandarin Tingkat Dasar dapat mempermudah proses 

belajar mengajar.   

c. Belum adanya aplikasi untuk membuat siswa lebih memahami pelajaran 

Bahasa Mandarin terutama pelajaran tentang angka, hewan, tubuh, alam, 

benda dan orang.   

d. Belum adanya aplikasi untuk membuat siswa lebih memahami cara 

pengucapan dalam Bahasa Mandarin.   
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e. Belum tersedianya aplikasi untuk mempermudah siswa belajar cara menulis 

Bahasa Mandarin.   

f. Cara tepat untuk menumbuh-kembangkan minat siswa dalam belajar Bahasa 

Mandarin tingkat dasar.   

g. Belum tersedianya Penerapan Aplikasi Computer Aided Instruction untuk 

Pembelajaran Bahasa Mandarin Tingkat Dasar berbantuan komputer 

berbasis multimedia yang menarik dan interaktif.   

 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar pembahasan masalah tetap berada dalam batasan yang diinginkan dan 

tidak terlampau jauh melewati batas yang akan dibahas dari permasalahan yang 

sebenarnya, maka dengan ini dilakukan pembatasan masalah dengan ruang 

lingkup, antara lain:   

a. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman java dan aplikasi yang 

digunakan untuk kompiler adalah JCreator 4.50 Pro.   

b. Aplikasi tersebut hanya mengenal karakter Bahasa Mandarin tingkat dasar 

berupa pelajaran mengenai angka, hewan, tubuh, alam, benda dan orang.   

c. Setiap metode yang digunakan untuk latihan angka, hewan, tubuh, alam, 

benda dan orang berbeda-beda.   

d. Aplikasi ini dilengkapi dengan menu latihan sebagai ukuran atau parameter 

keberhasilan siswa dalam memahami pelajaran Bahasa Mandarin.   

e. Suara yang dihasilkan merupakan suara hasil rekaman.   

f. Tidak menggunakan database.   

g. Memakai kosakata Bahasa Mandarin dengan pemenggalan satu karakter.   

h. Aplikasi tersebut cocok untuk siswa, guru maupun orang yang ingin belajar 

Bahasa Mandarin tingkat dasar.  

i. Pemodelan analisis dan perancangan aplikasi yang diterapkan menggunakan 

bahasa UML sebagai bahasa pemodelan untuk pembuatan aplikasi yang 

dianalisis.   
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j. Metode pembuatan aplikasi yang digunakan adalah metode OOAD (Object 

Orinted Analysis & Design).   

k. Aplikasi tersebut masih tahap penyelesaian dan pengembangan lebih lanjut, 

kesalahan yang terdapat di aplikasi tersebut kemungkinan terjadi.   

l. Tempat dan waktu riset dilakukan di SDN 69 Pangkalpinang pada tahun 

akademik 2012/2013.   

 

 

1.4 METODOLOGI PERANGKAT LUNAK 

Metodologi yang digunakan untuk membangun Penerapan Aplikasi 

Computer Aided Instruction untuk Pembelajaran Bahasa Mandarin Tingkat Dasar 

ini adalah sebagai berikut:   

 

 

1.4.1 Tahap Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam menumpulkan data yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan dan pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut:   

a. Studi pustaka 

Mencari dan mengumpulkan referensi serta dasar teori yang diambil dari 

berbagai buku yang diberikan oleh pembimbing dan pencarian data-data 

yang dibutuhkan melalui internet sebagai penunjang untuk mendukung 

pembuatan aplikasi tersebut.   

b. Wawancara 

Adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung 

kepada kepala sekolah, guru, murid dan dosen pembimbing, serta 

wawancara kepada teman yang mahir dalam Bahasa Mandarin dan  ahli 

dalam pembuatan aplikasi ini.   
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c. Observasi 

Metode ini dilakukan untuk mengetahui atau mendapatkan data yang tidak 

didapatkan melalui metode studi pustaka, studi dokumen dan wawancara 

untuk mendukung pembuatan aplikasi tersebut dan untuk memberi 

gambaran tentang proses belajar mengajar yang dilakukan di SDN 69 

Pangkalpinang.  Dari hasil pengamatan langsung di lapangan, disimpulkan 

bahwa banyak murid merasa terbiasa dengan cara/metode pembelajaran 

secara manual yaitu media yang dipakai menggunakan papan tulis sambil 

guru menerangkan pelajaran dan cara tersebut sudah sejak lama dipakai 

sampai saat ini.  Dari hasil pengamatan tersebut juga ternyata murid lebih 

suka menggunakan media komputer dan LCD Proyektor dengan 

menampilkan aplikasi komputer, suara, animasi dan video untuk proses 

belajar mengajar yang menarik dan menyenangkan.   

 

 

1.4.2 Metode Pembuatan Perangkat Lunak 

Tahap yang dilakukan untuk membuat aplikasi ini adalah menggunakan 

metode OOAD menurut Kahate.  Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:   

a. Requirements Analysis 

Merupakan tahap awal dalam pembuatan perangkat lunak yaitu menetapkan 

segala hal yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak dengan 

meminta penjelasan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan 

aplikasi yang dibuat dan menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam 

pelaksanaan proyek pembuatan perangkat lunak, pemahaman tentang 

aplikasi, fungsi, interaksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemakai.  

Tools yang digunakan antara lain yaitu:  Use Case Diagram.   

b. Design 

Tahap penerjemahan dari data yang dianalisis ke dalam bentuk yang mudah 

dimengerti oleh pengguna.  Merupakan proses multitahap yang difokuskan 

pada atribut-atribut program yaitu arsitektur atau perancangan perangkat 

lunak, representasi antar muka, proses menterjemahkan kebutuhan-
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kebutuhan hasil analisi ke dalam presentasi perangkat lunak sebelum 

pembuatan kode program.  Tools yang digunakan antara lain yaitu:  JCreator 

Pro version 4.50, Adobe Potoshop CS3 dan NJStar Communicator version 

3.0.11618. 

c. Coding 

Tahap penerjemahan data atau pemecahan masalah yang telah dirancang ke 

dalam bahasa pemrograman yang sesuai.  Aplikasi yang digunakan untuk 

pengkodingan yaitu JCreator Pro version 4.50. 

d. Testing 

Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan.  Demikian juga dengan 

perangkat lunak.  Semua fungsi-fungsi perangkat lunak harus diujicobakan, 

agar perangkat lunak bebas dari error, dan hasilnya harus benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya.  Pengujian 

aplikasi menggunakan metode pengujian Black Box. 

e. Implementation 

Pada tahap ini dilaksanakanlah implementasi aplikasi yang sudah dibuat.  

Implementasi aplikasi menggunakan aplikasi JCreator Pro version 4.50. 

 

 

Gambar 1.1 Metode OOAD 
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1.5 TUJUAN 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuannya memberikan banyak 

hal yang berguna di SDN 69 Pangkalpinang diantaranya:   

a. Membuat Penerapan Aplikasi Computer Aided Instruction untuk 

Pembelajaran Bahasa Mandarin Tingkat Dasar yang mudah digunakan, 

menarik dan menyenangkan serta disertai gambar, suara dan animasi.   

b. Menumbuhkan minat siswa dalam belajar dan memahami Bahasa Mandarin 

dengan metode pembelajaran berbantuan komputer berbasis multimedia.   

c. Mempermudah siswa untuk belajar mengenal Bahasa Mandarin tingkat 

dasar.   

d. Sebagai media alternatif  belajar mengajar Bahasa Mandarin tingkat dasar. 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Yaitu akan dibahas secara singkat pada bab-bab yang akan diuraikan di bawah ini:   

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi:  latar 

belakang masalah yang akan dibahas, perumusan permasalahan yang 

dihadapi di SDN 69 Pangkalpinang, batasan masalah, metodologi 

perangkat lunak yang digunakan, tujuan dilakukan riset dan 

sistematika penulisan.   

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan Pengertian UML, Pengertian CAI, Pengertian OOAD, 

Pengertian Pembelajaran, Pengertian Multimedia, sekilas tentang 

Bahasa Mandarin, dan aplikasi penunjang lainnya. Laporan dan 

Penerapan Aplikasi Computer Aided Instruction untuk Pembelajaran 

Bahasa Mandarin Tingkat Dasar ini dibuat dengan referensi berupa 

makalah, buku, skripsi dan internet yang terpercaya dan akurat.   

BAB III  PEMODELAN PROYEK 

Berisi penjelasan dan pembahasan tentang Objective Proyek, 

Indentifikasi Stakeholder, Indentifikasi Deliveriables, Penjadwalan 

Proyek, WBS, Milestone, Jadwal Proyek dan RAB untuk 

menyelesaikan Penerapan Aplikasi Computer Aided Instruction untuk 

Pembelajaran Bahasa Mandarin Tingkat Dasar.   

BAB IV  ANALISA DAN RANCANGAN 

Berisi penjelasan mengenai SDN 69 Pangkalpinang, Kurikulum 

Pelajaran Bahasa Mandarin, Indentifikasi Kebutuhan dan Analisis 

Sistem, Kebutuhan Fungsional, Kebutuhan Non-Fungsional, 

Kebutuhan Perangkat Lunak dan Keras, Perancangan Aplikasi, 

Implementasi dan Pengujian untuk proses penyelesaian Penerapan 

Aplikasi Computer Aided Instruction untuk Pembelajaran Bahasa 

Mandarin Tingkat Dasar.   
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BAB V  PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran untuk tahap pengembangan selanjutnya.  


