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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

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 
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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. Berdasarkan hal tersebut, maka 

penulis tertarik membuat : “Aplikasi Microsoft Visual Basic 2010 untuk 

Pembuatan Sistem Komunikasi Antar Muka Komputer Pada Laboratorium 

Bahasa di MIN  Grogol,  Weru, Sukoharjo”.  

1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian kali ini adalah :  

1. Bagaimana merancang dan membuat tampilan PC Master Control 

laboratorium bahasa dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 2010?  

2. Bagaimana hasil dari pembuatan tampilan PC Master Control 

laboratorium bahasa dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 2010? 
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3. Bagaimana hasil dari pengujian tampilan laboratorium bahasa dengan 

menggunakan Microsoft Visual Basic 2010 yang dilakukan kepada guru 

dan siswa? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji, maka penelitian ini 

bertujuan untuk :  

1. Merancang dan membuat tampilan PC Master Control laboratorium 

bahasa dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 2010.  

2. Mengetahui hasil dari pembuatan tampilan PC Master Control 

laboratorium bahasa dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 2010. 

3. Mengetahui hasil dari pengujian tampilan laboratorium bahasa dengan 

menggunakan Microsoft Visual Basic 2010 yang dilakukan kepada guru 

dan siswa-siswi di MIN Grogol, Weru, Sukoharjo. 

1.4. Batasan Masalah  

Perancangan ini diharapkan dapat mencapai sasaran dan tujuan, 

sehingga permasalahan yang ada dibatasi sebagai berikut :  

1. Membahas pembuatan laboratorium pada sisi tampilan PC Master 

Control. 

2. Membuat sistem komunikasi antar muka laboratorium bahasa  dengan 

menggunakan software Microsoft  Visual Basic 2010. 

3. Membuat komunikasi serial antara tampilan Microsoft Visual Basic 2010 

dengan panel manual pada master menggunakan komunikasi dua arah. 
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4. Membahas penggunaan laboratorium bahasa langsung pada guru dan 

siswa-siswi di MIN Grogol, Weru, Sukoharjo. 

1.5. Tinjauan Pustaka 

Metode ini ditempuh penulis guna medapatkan informasi dan 

pengetahuan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek yang dikaji 

serta untuk memperoleh ketepatan langkah  pelaksanaan sistem, yang dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. 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. 

2. 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, sehingga laboratorium komputer 
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bisa memiliki 2 (dua) fungsi sebagai laboratorium komputer itu sendiri 

dan sebagai laboratorium bahasa. 

3. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume X, No. 3, September 

2005, dengan judul:  “Rancang Bangun Aplikasi Pemutar Suara Digital 

untuk Laboratorium Bahasa menggunakan Delphi 6”, yang ditulis oleh 

Mardi Siswo Utomo Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 

Stikubank Semarang, yang membahas tentang pembuatan aplikasi 

pemutar suara digital untuk laboratorium bahasa menggunakan      

Delphi 6.0. 

1.6. Sistematika Penulisan  

Tugas Akhir ini nantinya disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka dan sistematika 

penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Membahas tentang sistem Laboratorium Bahasa, Pemrograman 

Microsoft Visual Basic 2010 dan Komunikasi Data Serial.  

BAB III PERANCANGAN SISTEM  

Membahas langkah proses sistem aplikasi laboratoium bahasa 

menggunakan program Microsoft Visual Basic 2010 pada PC Master 

Controlnya.  
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BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA  

Menunjukkan hasil pengujian dari perancangan sistem laboratoium 

bahasa menggunakan program Microsoft Visual Basic 2010.  

BAB V PENUTUP  

Menguraikan kesimpulan Tugas Akhir dan saran-saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.  

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


