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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi bagian pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi, dan sistematika pembahasan dari 

Tugas Akhir ini. 

 

1.1. Latar Belakang 

Bahasa jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang penting di 

Indonesia. Pengguna bahasa jawa hampir 50% dari jumlah penduduk Indonesia. 

Disamping itu, bahasa jawa adalah bahasa yang memiliki tradisi sastra yang telah 

mengakar dan cukup tinggi mutunya, serta merupakan kristalisasi kebudayaan 

Jawa sebagai bagian kebudayaan Indonesia. Bahasa Jawa merupakan bahasa yang 

masih hidup tidak akan terlepas adanya kontak dengan bahasa lain, khususnya 

bahasa Indonesia. Adanya pengaruh bahasa lain dalam bahasa Jawa menunjukkan 

bahwa bahasa Jawa adalah bahasa yang masih mempengaruhi bahasa Indonesia, 

khususnya dalam bidang kosa kata menunjukkan bahasa prestasi bahasa Jawa 

cukup tinggi, pada tataran frase, mempengaruhi frase verba tentang strukturnya 

dan transivitasnya memungkinkan pemakai bahasa Jawa termasuk para siswa 

dapat menyusun struktur yang lebih besar (klausa dan kalimat) dengan benar. 

Dalam pengajaran bahasa Indonesia, dengan prinsip oposisi pengetahuan frase 

verba bahasa Jawa.  

Tujuan pembelajaran bahasa Jawa sebaiknya berdasarkan fungsi bahasa 

Jawa dan kebutuhan siswa. Sebagai bahasa daerah, bahasa Jawa berfungsi sebagai 

lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan alat komunikasi 

dalam keluarga serta masyarakat daerah. Fungsi bahasa Jawa yang hakiki adalah 

fungsi ketiga, sehingga bahasa Jawa dominan digunakan dalam wujud bahasa 

lisan.  

Software komputer yang berbentuk program sederhana ini berupa kamus 

bahasa Jawa yang dapat menciptakan variasi metode pembelajaran bahasa Jawa. 

Program kamus bahasa Jawa yang dapat mendorong siswa mengidentifikasi 

solusi, menangani pertanyaan mengenai kosa kata dalam bahasa Jawa, dan dengan 
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pengutamaan keterampilan berbicara. Adanya bentuk krama dalam bahasa jawa 

bisa menjadi sebab keengganan seseorang menggunakannya, lalu beralih ke 

bahasa Indonesia atau bahasa lain yang dipandang lebih demokratis dan tidak 

feodalistis. Jika media pembelajaran bahasa Jawa menggunakan komputer dengan 

bantuan software edukasi kamus bahasa Jawa  yang tepat dan dengan arahan yang 

juga tepat, kamus akan sangat berguna untuk membantu siswa dalam melestarikan 

budaya Indonesia khusunya dalam berbahasa daerah yaitu bahasa Jawa, kiranya 

sudah memadai jika software pembelajaran kamus bahasa Jawa dapat 

menghasilkan siswa yang mampu berbicara dalam bahasa Jawa Ngoko, Krama 

dan Krama Inggil dengan baik. Serta lebih mengenal huruf-huruf Aksara Jawa 

yang lekat sekali dengan tulisan Jawa. 

Software pembelajaran kamus bahasa Jawa ini dibuat menarik dan 

menyenangkan. Kamus ini diharapkan dapat membantu seluruh proses belajar 

yang menjadi lebih menyenangkan. Kamus yang dibuat ini juga diharapkan dapat 

menciptakan variasi metode pembelajaran bahasa Jawa, sehingga kita dapat 

menggunakan media pembelajaran yang cukup memadai dan tidak terpaku pada 

media pembelajaran tradisional yang tidak menarik minat siswa dalam menggali 

pengetahuan dan mengembangkan bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa. 

Program kamus tersebut dibuat dengan harapan dapat mendorong siswa 

mengidentifikasi solusi, menangani pertanyaan mengenai kosa kata dalam bahasa 

Jawa, serta melatih keterampilan berbicara dalam bahasa Jawa. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat sebuah aplikasi yang dapat menampilkan arti kata yang 

dimasukkan? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menampilkan tulisan Aksara Jawa? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, ruang lingkup permasalahan akan 

dibatasi beberapa hal, yaitu: 
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1. Aplikasi ini untuk mengenalkan arti kata bahasa Jawa Ngoko, bahasa Jawa 

Krama, bahasa Jawa Krama Inggil dan tulisan Aksara Jawa. 

2. Aplikasi ini menggunakan program java yang di implementasikan pada komputer. 

3. Aplikasi ini digunakan untuk mengartikan sebuah kata.  

4. Output berupa arti dari kata yang kita masukkan dan tulisan Aksara Jawa. 

5. Tulisan Aksara Jawa hanya mengartikan bahasa Jawa Ngoko. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, adapun tujuan 

ujuan dari tugas akhir ini adalah membuat sebuah perangkat lunak berupa aplikasi 

kamus sebagai media pembelajaran Bahasa Jawa. Aplikasi ini diharapkan dapat 

memberikan kemudahan bagi pengguna agar dapat mengartikan masukan kata dan 

menghafal tulisan “hanacaraka” (Aksara Jawa). 

 

1.5. Metodologi 

1.5.1. Studi Literatur 

Pada metode ini penulis akan melakukan pencarian, pembelajaran dari 

berbagai macam literature dan dokumen penunjang pengerjaan tugas akhir 

tersebut. Adapun teori-teori penunjang dalam menyelesaikan tugas akhir, yaitu : 

Bahasa Pemrograman Java, Database MySQL. 

1.5.2. Analisa Sistem dan Perancangan 

Analisa kebutuhan pengguna, konsep umum dari perangkat lunak yang 

dikembangkan, bahasa pemrograman yang digunakan dan kemungkinan 

penambahan library yang dibutuhkan. Hasil analisa didesain dengan Unified 

Modeling Language (UML). Sehingga didapatkan hasil analisa berupa flow chart, 

use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. 

1.5.3. Tahap Implementasi   

Pada tahapan implementasi dilakukan semua proses yang terkait dengan 

implementasi dari rancangan sistem ke bahasa pemrograman yang digunakan 

yaitu bahasa pemrograman java. Dalam tahapan implementasi ini nantinya akan 

dihasilkan aplikasi kamus sesuai dengan rancangan yang telah dilakukan. 
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1.5.4. Tahap Pengujian 

Tahapan identifikasi aplikasi apakah telah berjalan sesuai dengan analisa 

dan rancangan awal. Saat dilakukan pengujian ketika terjadi error ataupun 

aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dapat dilakukan proses perbaikan. 

1.5.5. Penyusunan Laporan 

Pada tahapan ini dilakukan proses dokumentasi data serta segala hal terkait 

pengembangan aplikasi. Dimana dokumentasi tersebut yang nantinya dapat 

dijadikan bahan acuan untuk mempelajari  aplikasi yang dibangun ataupun 

pengembangan dari aplikasi ini. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini akan diuraikan dalam bentuk bab, 

dan masing-masing bab akan dipaparkan dalam beberapa sub bab, diantaranya :  

BAB I.  Pendahuluan  

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang 

pengambilan topik Kamus Bahasa Jawa, rumusan masalah, batasan 

masalah pada penelitian, tujuan dibuatnya program, metodologi 

penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan. 

BAB II.  Landasan Teori 

Dalam bab ini akan membahas dan menjelaskan konsep-konsep 

yang menjadi landasan dan mendukung pelaksanaan penulisan 

tugas akhir meliputi pembahasan Bahasa Jawa, Pemrograman Java 

dan Database MySQL. 

BAB III.  Analisa dan Perancangan Sistem 

Dalam bab ini akan membahas tentang analisa sistem dan 

perancangan sistem. Adapun analisa sistem meliputi deskripsi 

produk, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, 

flowchart, dan use case. Sedangkan perancangan sistem meliputi 

activity diagram, sequence diagram, class diagram dan design 

interface. 

 



5 

 

BAB IV. Implementasi dan Pengujian 

Bab ini membahas tentang implementasi sistem dan pengujian 

sistem. Implementasi sistem terdiri dari implementasi proses, 

implementasi pengecekan. Sedangkan pengujian sistem meliputi 

pengujian fungsi, pengujian sistem. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

dan saran dari keseluruhan pengerjaan tugas akhir. 

 

 


