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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Bab ini akan menjabarkan dasar teori yang akan 

digunakan sebagai acuan untuk analisis dan perancangan 

perangkat lunak dalam Pembangunan Aplikasi Mobile 

Pembelajaran Bahasa Bali. Pembahasannya meliputi 

elemen-elemen yang terkandug dalam aplikasi ini, 

diantaranya adalah sor singgih basa bali, multimedia, 

iOS, xcode, mobile learning (m-learning) dan komponen-

komponen multimedia, berikut penjelasannya. 

 

3.1.  Sor Singgih Basa Bali 
Adnyana, (2014) menyebutkan bahwa sor singgih basa Bali 

disebabkan oleh adanya stratifikasi dalam masyarakat 

suku Bali.  Stratifikasi tersebut terdiri atas dua 

jenis, yaitu stratifikasi masyarakat suku Bali 

tradisional dan stratifikasi masyarakat suku Bali 

moderen. Secara tradisional salah satu pembagiannya 

berdasarkan keturunan, sedangkan secara modern 

pembagiannya berdasarkan keahlian, pendidikan, 

kepangkatan, dan kekuasaan. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa sor singgih basa Bali dapat dilakukan dengan 

memilih kata-kata yang telah ada, yang tiap-tiap kata 

tersebut telah mengandung nilai rasa sosial. Kata-kata 

tersebut ialah kata alus, andap, mider, dan kasar. Sor 

singgih basa Bali menurut Adnyana (2014) akan dijabarkan 

secara detail seperti berikut. 
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3.1.1. Kata Alus   

Kata alus berdasarkan rasa bahasanya dapat 

dibedakan menjadi empat, sebagai berikut. 

a)  Kata alus singgih adalah kata alus yang pada 

umumnya digunakan untuk menghormati seseorang yang 

patut dihormati (Adnyana, 2014). 

Contoh:  

1.  Ajin iratune jakti sampun seda? 

“Bapakmu benar sudah meninggal?” 

2.  Bapak Camat sampun kocap mireng gatrane punika. 

“Bapak Camat sudah katanya mendengarkan berita itu. 

 

b)  Kata alus sor adalah kata alus yang dapat digunakan 

untuk merendahkan diri dan dapat pula digunakan untuk 

merendahkan orang yang patut direndahkan (Adnyana, 

2014). 

Contoh:  

1.  Pekak tiange sampun sue padem. 

“Kakek saya sudah lama meninggal dunia”. 

2.  I Made durung miragi orti punika. 

“I Made belum mendengarkan berita itu”. 

 

c)  Kata alus mider, adalah kata alus yang dapat 

digunakan untuk menghormati seseorang yang patut 

dihormati dan dapat pula digunakan untuk merendahkan 

orang yang patut direndahkan (Adnyana, 2014). 

Contoh: 

1.  Ida Pedanda sampun rauh saking Klungkung. 

“Ida Pedanda sudah datang dari Klungkung”. 

2.  Ipun sampun rauh saking Jawi. 
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“Ia sudah datang dari Jawa”. 

 

d)  Kata alus madia, adalah kata alus yang rasa 

bahasanya madia, yang pada umumnya digunakan dalam 

berbicara pada seorang yang belum dikenal, pada 

seseorang yang hubungan keakrabannya belum begitu akrab 

(Adnyana, 2014). 

Contoh:  

1.  Ratu Peranda jagi lunga kija? 

“Ratu Peranda akan pergi kemana?” 

2.  Ipun nenten polih kija-kija saking dibi. 

“Dia tidak dapat kemana-mana dari kemarin”. 

 

3.1.2. Kata Mider   

Kata mider adalah kata yang rasa bahasanya netral. 

Maksudnya kata-kata mider tidak memiliki rasa bahasa 

yang berbeda sehingga dalam pemakaiannya tidak memiliki 

bentuk yang lainnya (Adnyana, 2014). 

Contoh:  

1.  Kuping tiange empeng ningehang munyin mercon. 

“Kupingku bising mendengarkan suara mercon”. 

2.  Karnan Idane empeng mirengan suaran mercon. 

“Kuping beliau bising mendengarkan suara mercon”. 

 

3.1.3. Kata Andap   

Kata andap adalah kata yang rasa bahasanya biasa 

saja, yaitu tidak kasar dan tidak halus. Apabila 

dipertentangkan dengan rasa bahasa kata halus, maka 

rasa bahasa kata andap ada dalam tingkatan bahasa 

rendah (Adnyana, 2014). 

Contoh: 
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1.  Akuda ia ngelah umah jani? 

“Berapa dia punya rumah sekarang?” 

2.  Cai suba ningeh orta? 

“Kamu sudah mendegar berita?” 

 

3.1.4. Kata Kasar   

Kata kasar adalah kata yang rasa bahasanya kasar. 

Kata kasar digunakan terutama dalam keadaan atau 

kondisi marah atau jengkel sehingga sering digunakan 

dalam pertengkaran (Adnyana, 2014). 

Contoh: 

1.  Pragat nidik dogen iba mai. 

“Hanya makan saja kamu kesini”. 

2.  Apa petang iba ento? 

“Apa yang kamu katakan itu?” 

 

3.2.  Mobile Learning (M-Learning) 
Istilah mobile learning (m -learning) mengacu 

kepada penggunaan perangkat IT genggam dan bergerak, 

seperti PDA, telepon genggam, laptop dan tablet PC, 

dalam pengajaran dan pembelajaran. M-learning adalah 

pembelajaran yang unik karena pembelajar dapat 

mengakses materi, arahan dan aplikasi yang berkaitan 

dengan pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Hal ini 

akan meningkatkan perhatian pada materi pembelajaran, 

membuat pembelajaran menjadi persuasif, dan dapat 

mendorong motivasi pembelajar kepada pembelajaran 

sepanjang hayat (lifelong learning). Mobile learning 

merupakan bagian dari pembelajaran elektronik atau 

lebih dikenal dengan e- learning. Terkait dengan jumlah 

pengguna perangkat bergerak yang banyak, mobile 
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learning dapat dijadikan salah satu alternatif untuk 

memecahkan permasalahan dalam bidang pendidikan di 

tingkat Sekolah Menengah pada umumnya, khususnya 

Sekolah Menengah Atas, terutama masalah pemerataan 

akses infomasi pendidikan (Yuniati, 2011). Salah satu 

pertimbangan dalam mengembangkan handphone menjadi 

media pembelajaran m-learning adalah basis sistem 

operasi yang digunakan. Sistem operasi merupakan 

penghubung antara aplikasi dengan hardware sehingga 

pengguna dapat menjalankan fugsi-fungsi tertentu 

(Sambodo, 2014). 

 

3.3.  Multimedia 
Multimedia diartikan sebagai suatu penggunaan 

gabungan beberapa media dalam menyampaikan informasi 

yang berupa teks, grafik atau animasi grafis, movie, 

video, dan audio. Multimedia meliputi hypermedia dan 

hypertext. Hypermedia yaitu suatu format presentasi 

multimedia yang meliputi teks, grafis diam atau 

animasi, bentuk movie, video dan audio. Hypertext yaitu 

bentuk teks, diagram statis, gambar dan tabel yang 

ditayangkan dan disusun secara tidak linier. Multimedia 

merupakan penggabungan digitalteks (tertulis), grafik 

(tampilan program), animasi, audio (dialog, cerita, 

efek suara), gambar diam (gambar dan penarik perhatian 

visual) dan video yang bergerak. Melalui gabungan 

media-media ini pengalaman belajar menjadi sesuatu yang 

interaktif yang mencerminkan suatu pengalaman dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut (Priyanto, 2009), secara 

umum multimedia diartikan sebagai kombinasi teks, 

gambar, seni grafik, animasi, suara dan video. Aneka 
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media tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan kerja 

yang akan menghasilkan suatu informasi yang memiliki 

nilai komunikasi yang sangat tinggi. Artinya, informasi 

bahkan tidak hanya dapat dilihat sebagai hasil cetakan, 

melainkan juga dapat didengar, membentuk simulasi dan 

animasi yang dapat membangkitkan minat dan memiliki 

nilai seni grafis yang tinggi dalam penyajiannya. Dari 

ketiga definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa multimedia merupakan suatu gabungan antara teks, 

gambar, grafis, animasi, audio dan video, serta cara 

penyampaian interaktif yang dapat membuat suatu 

pengalaman belajar bagi siswa seperti dalam kehidupan 

nyata di sekitarnya (Priyanto, 2009). 

 

3.4.  iOS 
iOS adalah sistem operasi perangkat genggam dari 

Apple. Awalnya dibuat hanya untuk iPhone, iOS kemudian 

berkembang hingga mendukung perangkat Apple, Inc, serta 

mendukung perangkat lain seperti iPod touch, iPad dan 

Apple TV. Apple, Inc, tidak melisensikan iOS untuk 

digunakan di perangkat keras lain. Hal ini berbeda 

dengan Android, yang mana kita bisa menemukannya di 

berbagai merk perangkat genggam iOS dibuat menggunakan 

bahasa C, C++, dan C-Objective. iOS merupakan sistem 

operasi Unix karena iOS diturunkan dari sistem operasi 

OS X yang memiliki fondasi Darwin. Di akhir tahun 2010, 

iOS memiliki mangsa pasar sebesar 26% dibawah Android 

milik Google dan Symbian milik Nokia. Pada 31 Mei 2011, 

di Apple Inc App Store tercatat lebih dari 500.000 

aplikasi iOS yang telah diunduh sebanyak lebih dari 15 

juta kali. Untuk bisa menjalankan aplikasi bajakan atau 
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yang tidak tersedia di Apple, Inc App Store, pada 

umumnya pengguna iOS melakukan aktivitas IOS 

jailbreaking. (http://www.apple.com/iOS). iOS adalah 

sebuah sistem operasi mobile yang diciptakan oleh Apple 

sejak Januari 2007 lalu Steve Jobs sebagai CEO diwaktu 

itu. Awalnya sistem operasi ini dinamakan iOS oleh 

Apple melainkan sistem operasi versi dari OS X atau 

disebut juga iPhone OS. Sistem operasi ini dulunya 

belum dapat bekerja menggunakan perintah copy dan 

paste, dan multitasking. Bagi perusahaan lain seperti 

Google dapat melihat peluang dari kelemahan sistem 

operasi ini sehingga google menciptakan sistem operasi 

barunya yaitu Android (Krisnawati, 2014). 
 

 

3.5.  XCODE 

Xcode merupakan sebuah IDE atau dikenal suite of 

tools yang diciptakan oleh perusahaan Apple untuk 

mengembangkan basis platformnya yakni Mac OS X dan iOS. 

slogan atau tagline dari platform ini adalah 

“Tools you’ll love to use”, yang mengindikasikan 

sebagai platform utama bagi 

pengembangan software khusus Apple. Platform ini 

bersifa native app yang tersedia di seri Mac OS 

generasi terbaru. Xcode adalah platform native yang 

dikembangkan langsung oleh Apple untuk mengembangkan OS 

X dan iOS. Xcode merupakan integrated Development 

Environment (IDE) yang juga disertakan dalam generasi 

OS X terkini. Dirilis pada tahun 2003 melalui seri 1x, 

Xcode mendukung langsung pengembangan untuk basis 

smartphone Apple yakni Ipad dan Iphone. Platform ini 

menggunakan bahasa Objective-C dan Swift sebagai 
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pengembangannya, bahasa pengembangan dari C, yang 

sekaligus menjadi bahasa native untuk membuat aplikasi 

mac. Salah satu ciri bahasa ini adalah penggunaan style 

dari Smalltalk. Bahasa dari platform ini bersifat objek 

oriented, namun tetap mendukung bahasa terstruktur, 

selain itu platform ini juga mendukung bahasa C, C++, 

Objective-C, Objective-C++, Objective-C++, Java, 

AppleScript, python dan bahasa pengembangan model dari 

yang sudah dikenal. Pengembang ketiga juga mensupport 

bahasa seperti pascal, free pascal, c#, perl (Prasetia 

& Tri Atmojo, 2015). 

3.6. Pembelajaran 
Pembelajaran adalah suatu situasi yang tercipta 

dari interaksi yang berlangsung antara berbagai faktor 

(multiple factor) ataupun komponen guru, siswa (peserta 

didik), kurikulum, metode, sarana dan media serta 

komponen lainnya yang diperlukan. Sedangkan tujuan yang 

diharapkan dari suatu pembelajaran tiada lain berkisar 

pada analisis tentang bagaimana cara menghilangkan 

kesenjangan antara perilaku yang ada sekarang dengan 

perilaku yang diharapkan di masa yang akan datang 

setelah pembelajaran itu selesai dilaksanakan. Ada 

beberapa hal yang perlu dilihat dan diamati sebelum 

menentukan faktor yang berkaitan dan perlu dicermati 

dalam proses pembelajaran yang berdaya guna antara 

lain; kaitan antara bahan/ materi yang akan dipelajari 

denga manfaat secara langsung kepada diri peserta 

didik, bahan/ materi tersebut berada dalam wilayah 

aktual peserta didik, tingkat ketertarikan peserta 

didik kepada bahan/ materi cukup tinggi dan seterusnya 

(Yasin, 2012). 

 

 




