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ABSTRAKSI 
 

Laboratorium bahasa berbasis computerized pada umumnya sistem komunikasi 
data hanya dapat dilakukan dengan satu arah.  Hal ini kurang efektif karena siswa 
tidak dapat secara langsung menghubungi guru. Siswa hanya mengikuti percakapan 
yang dikendalikan oleh guru. 

Dalam penelitian ini, dirancang laboratorium bahasa dengan menggunakaan 
Microsoft Visual Basic 2010 pada tampilan PC master. Dengan menggunakkan 
Microsoft Visual Basic 2010 dan rangkaian mikrokontroler yang terdapat pada panel 
master komunikasi data dapat dilakukan dengan dua arah. Dengan demikian siswa 
juga dapat menghubungi guru secara langsung sesuai dengan arahan yang diberikan 
oleh guru. 

Dari pengujian yang dilakukan komunikasi data dapat dilakukan dengan dua 
arah. Sehingga ketiga siswa dapat secara langsung menghubungi guru ketika mode 
private. Pengujian dilakukan kepada 3 guru MIN Grogol, Weru, Sukoharjo tentang 
Adanya tampilan dan komunikasi software yang penulis buat 100% menanggapi sangat 
dengan baik. Dari segi pengoprasian software 2 guru mempunyai kemampuan sangat 
baik dan 1 guru lainya mempunyai kemampuan yang baik. Pembuatan tampilan PC 
Master Control laboratorium bahasa menggunakan program aplikasi Visual Basic 
2010 dapat ditambahkan dengan aplikasi-aplikasi pendukung, seperti windows media 
player, microsoft office, stopwatch, dan lain-lain. 
 

Kata kunci: laboratorium bahasa, microsoft visual basic 2010, mikrokontroler 

 
1. PENDAHULUAN 

Peningkatan kualitas sumber 
daya manusia merupakan syarat untuk 
mencapai tujuan pembangunan. 
Pendidikan merupakan salah satu 
wahana untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia, sehingga kualitas 
pendidikan harus senantiasa 
ditingkatkan. Demi keberhasilan, pada 
kualitas sumber daya alam perlu 
ditingkatkan melalui berbagai program 
pendidikan yang dilaksanakan secara 

sistematis dan terarah berdasarkan  
kepentingan yang mengacu pada 
kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK). 

Hal ini dapat dilakukan dengan 
baik apabila tersedia sarana dan 
prasarana yang sesuai dengan tuntutan 
kemajuan teknologi saat ini. Untuk 
mengantisipasi tingginya mutu yang 
dituntut bagi siswa tamatan sekolah 
pada semua tingkatan mulai dari 
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK.



Kementrian Pendidikan Nasional 
membuat kebijakan dengan penerapan 
kurikulum baru yaitu Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK) 2004 dan penambahan 
mata ujian Listening Comprehension dalam 
Bahasa Inggris yang mulai diberlakukan 
pada UAN 2004. Tentu kebijakan ini 
menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola 
sekolah, bagaimana meningkatkan 
kemampuan siswanya berbicara dan 
mendengar dalam Bahasa Inggris sehingga 
mereka dapat lulus dengan nilai yang baik 
dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan 
sehari-hari.  

Untuk itu, perlu adanya alat yang 
bisa memfasilitasi guru dan siswa agar bisa 
mengembangkan kemuampuannya dalam 
berbahasa asing. Alat yang bisa menunjang 
hal tersebut adalah laboratorium bahasa. 
Dengan menggunakan  laboratorium bahasa, 
siswa dapat berlatih mendengarkan dan 
berbicara dalam bahasa asing.  

Laboratorium bahasa dapat dirancang 
dengan menambahkan sistem aplikasi 
computerized di dalamnya. Sistem aplikasi 
computerized pada laboratorium bahasa akan 
mempermudah guru dalam menggunakannya. 
Laburatorium bahasa berbasis computerized 
pada umumnya sistem komunikasi data hanya 
dapat dilakukan dengan satu arah.  Hal ini 
kurang efektif karena siswa tidak dapat secara 
langsung menghubungi guru. Siswa hanya 
mengikuti percakapan yang dikendalikan oleh 
guru. Pada Tugas Akhir ini penulis 
menerapkan komunikasi dua arah yang 
menggunakan sofware Visual Basic 2010 
sebagai interface komputer dengan hardware. 
Komunikasi data antara software dan 
hardware pada penelitian ini adalah dua arah.  

Penelitian sebelumnya yang 
berhubungan dengan topik pembahasan 
mengenai laboratorium bahasa dan Visual 
Basic, yang dijadikan bahan untuk 
melakukan pengembangan penelitian 
diantaranya sebagai berikut : 
a. Isbat Uzzin Nadhori (2011) Makalah 

Seminar Proyek Akhir dengan Judul 
“Otentikasi Pemakaian Program 
Aplikasi Laboratorium Berdasarkan 

Jadwal Kuliah”. Membahas tentang 
Visual Basic yang merupakan salah satu 
Development Tool yaitu alat bantu 
untuk membuat berbagai macam 
program komputer, khususnya yang 
menggunakan sistem operasi Windows. 

b. Jurnal Ilmiah MATRIK Vol.8 No.1, 
April 2006, dengan judul: “Sistem 
Komunikasi Berbasis Gnomemeeting 
untuk Laboratorium Bahasa Berbantuan 
Jaringan Komputer”, yang ditulis oleh  
Yesi Novaria Kunang & Ilman Zuhri 
Yadi Dosen Tetap Universitas Bina 
Darma. Jurnal ini berisi tentang  
bagaimana membangun sistem 
komunikasi multimedia untuk 
laboratorium bahasa yang berbasis 
komputer dengan memanfaatkan 
aplikasi internet telephony. Sistem yang 
dirancang tersebut bisa menunjang 
komunikasi konferensi antara siswa dan 
guru dalam proses listening dan 
conversation dengan memanfaatkan 
fasilitas laboratorium komputer yang 
telah ada. 
 

2. METODE PENELITIAN 
Agar dapat mempermudah penulis 

dalam melakukaan perancangan software, 
maka dibuatlah blok diagram sistem secara 
kesuluruhan seperti pada Gambar 1. 

Proses penggunaan PC pada 
laboratorium bahasa diawali dengan 
membuka aplikasi software Microsof Visual 
Basic 2010 pada laboratorium bahasa. 
Setelah tampilan software terbuka, maka 
user dapat menekan tombol yang 
diinginkan. Ketika tombol pada PC ditekan,  
data akan langsung diteruskan ke panel 
Master Control melalui RS-232. Begitu juga 
sebaliknya. Ketika tombol pada panel 
master maupun tombol pada panel Student  
ditekan data akan langsung diteruskan ke 
tampilan software melalui RS-232. Master 
Control yang sudah dapat terhubungan 
langsung dengan student bisa dikendalikan 
dengan software tampilan Microsof Visual 
Basic 2010 pada PC. Panel Master Control 



 
 

dan tampilan software akan menunjukan 
indakator yang sama. 

Aplikasi Microsoft Visual Basic 2010 
pada Tampilan PC laboratoium bahasa ini 
digunakan sebagai pengirim dan juga 
penerima inputan data dari dan ke 
mikrokontroler. Sistem kerja laboratorium 
bahasa secara keseluruhan dimulai dari 
pengaktifan rangakaian mikrokontroler yang 
kemudian secara otomatis akan 
mengaktifkan rangkaian yang ada pada 
panel student. Setelah mikrokontroler dalam 
keadaan aktif, maka PC juga harus 
diaktifkan. Jika salah satu dari rangkaian 
mikrokontroler atau PC maka laboratorium 
bahasa tidak dapat digunakan. 

Tahap selanjutnya adalah menekan 
tombol yang terdapat pada tampilan 
software. Setelah tombol diaktifkan, maka 
tombol pada tampilan software dan panel 
master manual juga akan aktif. Pada saat 
tombol tampilan software dan tombol panel 
master manual dalam keadaan aktif, maka 
guru dan siswa bisa melakukan percakapan. 
Untuk mematikan program semua tombol 
harus dalam keadaan seperti semula. 
Diagram blok sistem secara keseluruhan 
seperti tampak Gambar 1. 

 
 

 
 

Gambar 1. Blok Diagram Sistem  
 
 
 

 

2.1 .Perancangan Tampilan Microsoft 
Visual Basic 2010 

Pembuatan form dengan Visual basic 
2010 pada Laboratorium bahasa sebagai 
interface antara Master Control manual 
dengan komputer. Program tampilan pada 
PC dibuat sesuai dengan program yang ada 
pada Master Control. 

Langkah pertama untuk merancang 
aplikasi ini adalah mendesain form utama. 
Desain tersebut meliputi bentuk dan 
tampilan yang diinginkan peneliti. Tombol 
pada tampilan form utama disesuaikan 
dengan tombol yang ada pada panel master 
manual, sehingga mudah dipahami oleh 
user. Pada Tugas Akhir ini penulis hanya 
menggunakan   sebuah form sebagai form 
utama, seperti pada Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Tampilan Form Utama 
 

Tabel 1. Komponen pada form utama untuk 
student dan program. 

 



 
 

Tabel 1 merupakan properti komponen 
pada form utama untuk student dan 
program. Komponen form ini digunakan 
sebagai interface sekaligus sebagai program 
utama untuk mengendalikan laboratorium 
bahasa melalui PC. Dimana untuk Student 
terdiri atas 48 Button masing-masing 
sebagai tombol sekaligus sebagai indikator 
pada siswa. Pada Program terdapat 14 
Button yang berfungsi menurut kegunaannya 
dan masing-masing digunakaan sebagai 
tombol dan indikator. 

Program Microsoft Visual Basic 2010 
diawali dengan inisialisasi. Inisialisasi 
adalah pengecekan port yang digunakan PC 
untuk mengirim dan menerima data dari 
rangkaian mikrokontroler yang ada pada 
panel master dengan menggunakan metode 
looping seperti pada Gambar 3. Pengaturan 
poperti pada port serial disesuaikan dengan 
properti yang ada pada mikrokontroler. 
Gambar 4.  adalah pengaturan properti untuk 
inisialisasi: 

 
Gambar 3. Flowchart pengolahan data dari 

dan ke mikrokontroler 
 

 
Gambar 4.  Porperti untuk inisialisasi 

Berikut ini adalah kode program untuk 
membuka form utama dan serialport1 yang 
digunakan untuk menerima data dari 
mikrokontroler maupun mengirimkannya ke 
mikrokontroler: 

 
Private readBuffer As String = String.Empty 
Private byteEnd(2) As Char 
Private comOpen As Boolean 
Private Sub FormProject1_Load(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 
     SerialPort1.Open() 
     comOpen = SerialPort1.IsOpen 

     Msg.Enabled = False 
     Disabel() 
End Sub 
#Region "Terima Data" 
    Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal 
sender As System.Object, ByVal e As System.IO. 
Ports.SerialDataReceived EventArgs) Handles 
SerialPort1.DataReceived 
        If comOpen Then 
            readBuffer = SerialPort1.ReadTo("@") 
            Me.Invoke(New EventHandler(AddressOf 
DoUpdate)) 
        End If 
    End Sub 
    Public Sub DoUpdate(ByVal sender As Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Select Case readBuffer 

            'Siswa 
            Case "s01" 
                fs01() 
            Case "s02" 
                fs02() 
            Case "s03" 
                fs03() 
            Case "s04" 
                fs04() 
            Case "s05" 
                fs05() 
            Case "s06" 
                fs06() 
            Case "s07" 
                fs07() 
            Case "s08" 
                fs08() 

                'Program 
            Case "Pri" 
                fPri() 
            Case "Gro" 
                fGro() 
            Case "Pai" 
                fPai() 
            Case "Msg" 
                fMsg() 
            Case "All" 
                fAll() 
            Case "Res" 
                fRes() 
            Case "Rec" 
                fRec() 
            Case "Aux" 
                fAux() 

            Case "Mix" 
                fMix() 
            Case "Spe" 



 
 

                fSpe() 
            Case "Ph0" 
                fPh0() 
            Case "Ph1" 
                fPh1() 
            Case "Sp0" 
                fSp0() 

            Case "Sp1" 
                fSp1() 
        End Select 
 
    End Sub 
#End Region 

 
2.2. Perancangan Program  

Program Student dirancang untuk 
menampilkan tombol dan indikator pada PC 
master control. Pada Tugas Akhir ini 
terdapat 48 tombol Student, tetapi hanya 8 
tombol Student yang diaktifkan sesuai pada 
panel Master Control manual. 

Tombol Student hanya bisa diaktifkan 
jika tombol Private, Pair, Group, Ms Group 
dan All dalam keadaan aktif (warna merah). 
Pada saat tombol student dalam keadaan 
aktif (warna merah), maka pada SerialPort1 
akan mengirimkan data ke mikrokontroler. 
Setelah data diterima oleh mikrokontroler 
pada rangkaian panel Master, maka akan 
dilanjutkan ke rangkaian panel Student. 
Sehingga antara Master dengan Student bisa 
berkomunikasi secara langsung. Berikut ini 
adalah kode program untuk student 1: 
    
Public Sub fs01() 
      SerialPort1.Write("kirimkan." + s01.Name + 
"R") 
        s01.BackColor = Color.Red 
        Label11.Text = 1 
        If Pri.BackColor = Color.Red Then 
            Disabel() 
        End If 
        If Msg.BackColor = Color.Red Then 
            Disabel() 
        End If 
        s01.Enabled = True 
   End Sub 

 
Private Sub s01_Click(ByVal sender As System. 
Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
s01.Click 
        fs01() 
    End Sub 
  

Sedangkan untuk student 2 dan 
seterusnya kode programnya sama, hanya 
mengganti s01 dengan nama student 
berikutnya. 

 

Program mode Private ditampilkan 
dengan menggunakan tombol Private pada 
program. Program mode Private digunakan 
untuk berkomunikasi pada siswa satu 
persatu. Ketika Private aktif (warna merah) 
maka semua tombol Student dalam kondisi 
Enabled = False, sehingga master dapat 
mengaktifkan salah satu Student. Untuk 
mengganti student yang lain adalah dengan 
menekan tombol Reset, kemudian master 
dapat mengaktifkan kembali salah satu 
Student yang diinginkan begitu seterusnya. 
Gambar 5. adalah tampilan dari program 
mode private. 

Pada mode Pair digunakan untuk 
siswa saling berkomunikasi. Ketika Pair 
aktif (warna merah), maka semua  Student 
dapat berkomunikasi secara berpasangan 
Student 1 dengan Student 2, Student 3 
dengan Student 4 dan seterusnya. Sedangkan 
pada Group berfungsi sebagai mana Pair, 
hanya saja Group untuk komunikasi 4 
Student yaitu Student 1 sampai Student 4 
adalah group pertama dan student 5 sampai 
8 adalah group kedua dan seterusnya. 

Program All digunakan untuk 
memberikan intruksi atau materi oleh master 
kepada student. Komunikasi ini hanya 
bersifat satu arah yaitu dari master ke 
student. Pada saat tombol All ditekan tombol 
All akan aktif  (warna merah), maka Master 
dapat menyampaikan materi atau 
memberikan intruksi kepada semua Student  
tanpa ada ganguan suara yang masuk dari 
Student. 

Pada mode Ms Group digunakan oleh 
Master untuk memonitoring Student pada 
mode Pair atau Group. Program ini hanya 
bersifat satu arah, yaitu Master hanya bisa 
mendengarkan suara dari Student dan tidak 
dapat berbicara dengan Student. Ketika 
tombol Pair atau Group dalam keadaan aktif 
(warna merah), maka Ms Group juga dapat 
diaktifkan. Setelah Ms Group aktif, maka 
Master dapat memonitoring salah satu 
pasangan atau group dengan menekan 
tombol salah satu student pada pasangan 
atau group yang diinginkan oleh Master. 



 
 

 
Gambar 5  Tampilan program mode Private 

 
2.3. Pembuatan Aplikasi Ms Word, Excel, 
Power Point, dan Winamp 
 

Pembuatan aplikasi Ms Word, Excel, 
Power Point, dan Winamp bertujuan untuk 
memudahkan user membuka aplikasi-
aplikasi tersebut tanpa harus meminimize 
atau menutup program utama. Gambar 6. 
Tampilan Ms Word, Excel, Power Point, 
dan Winamp. 

Berikut ini adalah kode program untuk 
pembuatan aplikasi microsoft word, excel, 
power point, dan winamp: 

 
#Region "Office & Winamp" 
Private Sub BtnWord_Click(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles BtnWord.Click 
   Process.Start("Winword") 
End Sub 
 
Private Sub BtnExcel_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles BtnExcel.Click 
   Process.Start("excel") 
End Sub 
 
Private Sub BtnPpt_Click(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System. EventArgs) 
Handles BtnPpt.Click 
   Process.Start("PowerPnt") 
End Sub 
 
Private Sub BtnWinamp_Click(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles BtnWinamp.Click 
   Shell("c:\program files\winamp\winamp.exe") 
End Sub 
 

#End Region 

 

 
 

Gambar 6. Tampilan Ms Word, Excel, 
Power Point, dan Winamp 

 
3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Dalam tugas akhir ini, pengujian yang 
dilakukan adalah pengujian koneksi program 
aplikasi terhadap hardware dan juga pada 
tampilan software laboratorium bahasa. 
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 
mengetahui kinerja softwere laboraorium 
bahasa yang berupa kehandalan dan 
ketepatan eksekusi antara program dengan 
modul yang telah dibuat. Sehingga akan 
diperoleh kesimpulan apakah program yang 
dibuat dapat berkomunikasi dengan sistem 
ataupun sebaliknya. 

 
3.1. Pengujian Program Aplikasi 
Microsoft Visual Basic 2010 

Pengujian ini dilakukan untuk 
mencoba program aplikasi yang telah dibuat 
dengan Microsoft Visual Basic 2010. 
Pengujian segala sesuatu yang berhubungan 
dengan tampilan program dan pengolahan  
data yang telah dikirim oleh mikrokontroller 
maupun sebaliknya. 

Untuk mengetahui dapat 
terkoneksinya panel master dengan PC, 
maka perlu diadakan pengujian. Percobaan 
dilakukan dengan menggunakan kabel serial 
DB-9 sebagai serial port yang akan dideteksi 
PC sebagai COM1. Jika program dijalankan 
tanpa adanya kabel penghubung dengan 
panel master atau port yang menunjukkan 
port COM1, maka tampilan program ketika 
dijalankan akan muncul peringatan seperti 
Gambar 7. bahwa port yang dibutuhkan 
tidak ada. 

 



 

 
Gambar 7. Tampilan peringatan program bahwa 

port tidak terhubung
 

Gambar 8.  Tampilan program pada PC yang 
telah terkoneksi dengan     panel 
 
Gambar 8. merupakan tampilan PC 

yang telah terkoneksi dengan panel 
control. Tampilan pada program aplikasi ini 
menunjukkan keberhasilan hubungan antara 
PC dengan panel master. Data dari 
mikrokontroler pada panel master  secara 
langsung dapat dibaca oleh PC, sebaliknya 
data yang dikirimkan oleh PC juga dapat 
dibaca langsung oleh mikrokontroler pada 
panel master. 

Pada pengujian yang dilakukan 
oleh guru dan siswa adalah unt
mengetahui bahwa tampilan 
digunakan guru dengan baik.
dilakukan dengan cara menggunakan 
laboratorium bahasa pada saat jam pelajaran 
dengan 1 guru dan 8 siswa. Pada Gambar 
adalah foto guru dan siswa sedang 
berkomunikasi dimana guru menggunakan 
tampilan software Visual Basic 2010 yang 
dibuat oleh penulis. 

 

 

Tampilan peringatan program bahwa 
port tidak terhubung 

 
Tampilan program pada PC yang 

telah terkoneksi dengan     panel master 

merupakan tampilan PC 
yang telah terkoneksi dengan panel master 

. Tampilan pada program aplikasi ini 
menunjukkan keberhasilan hubungan antara 

master. Data dari 
mikrokontroler pada panel master  secara 
langsung dapat dibaca oleh PC, sebaliknya 
data yang dikirimkan oleh PC juga dapat 
dibaca langsung oleh mikrokontroler pada 

Pada pengujian yang dilakukan 
oleh guru dan siswa adalah untuk 
mengetahui bahwa tampilan software dapat 
digunakan guru dengan baik. Pengujian ini 
dilakukan dengan cara menggunakan 
laboratorium bahasa pada saat jam pelajaran 
dengan 1 guru dan 8 siswa. Pada Gambar 9. 
adalah foto guru dan siswa sedang 

mana guru menggunakan 
Visual Basic 2010 yang 

 
Gambar 9. Praktek langsung oleh guru dan siswa

Tabel 2. Data angket yang diperoleh dari guru

Gambar 10. Diagram angket guru
 

Pada Tabel 2
diketahui bahwa dari ketiga gu
menanggapi baik dengan adanya 
laboratorium bahasa yang penulis buat.
antaranya dengan adanya tampilan 
sistem komunikasi dengan 
kualitas suara yang dihasilkan mempunyai 
tanggapan sangat baik dengan persenta
100%. 

Untuk pengoperasian laboratorium 
bahasa secara keseluruhan ketiga guru 
menanggapi baik dengan prosentase 100%. 
Sedangkan pada pengoperasian 

 

Praktek langsung oleh guru dan siswa 

. Data angket yang diperoleh dari guru 

 

 
. Diagram angket guru 

2 dan Gambar 10. 
bahwa dari ketiga guru 

baik dengan adanya 
laboratorium bahasa yang penulis buat. Di 
antaranya dengan adanya tampilan software, 
sistem komunikasi dengan software, dan 
kualitas suara yang dihasilkan mempunyai 
tanggapan sangat baik dengan persentase 

Untuk pengoperasian laboratorium 
bahasa secara keseluruhan ketiga guru 
menanggapi baik dengan prosentase 100%. 
Sedangkan pada pengoperasian software dan 



 
 

tampilan laboratorium bahasa 1 guru 
merespon sangat baik atau sekitar 33,3% 
dan 2 guru mempunyai tanggapan baik atau 
sekitar 66,6%. Perasaan guru saat 
menggunakan laboratorium bahasa 2 guru 
menanggapinya sangat baik atau sekitar 
66,6% dan 1 guru lainya  mempunyai 
tanggapan baik atau sekitar 33,3%. 
 
4. KESIMPULAN 

Dari pengujian program aplikasi yang 
telah dilakukan pada pembuatan 
laboratorium bahasa ini diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pembuatan tampilan PC Master Control 

laboratorium bahasa menggunakan 
program aplikasi Visual Basic 2010 
dapat ditambahkan dengan aplikasi-
aplikasi pendukung, seperti windows 
media player, microsoft office, 
stopwatch, dan lain-lain. 

2. Sistem komunikasi antara aplikasi 
tampilan PC Master Control 
laboratorium bahasa menggunakan 
Microsof Visual Basic 2010 dengan 
mikrokontroler bisa dilakukan dengan 
dua arah (bolak-balik). 

3. Dari pelatihan dan pengujian yang 
diberikan kepada guru dan siswa-siswi,   
rata-rata bisa menggunakan 
laboratorium bahasa dengan baik. 
Ketiga guru dan siswa-siswi MIN 
Grogol, Weru, Sukoharjo juga 
menanggapi baik dengan adanya 
tampilan laboratoium bahasa yang 
penulis buat melalui Microsoft Visual 
Basic 2010. 
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