
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan popularitas negara 

ginseng, Korea menjadi salah satu bentuk fashion yang paling diminati oleh 

semua orang di beberapa negara. Bahasa korea pun kini juga menjadi salah satu 

bahasa yang sedang dipelajari oleh banyak orang dari segala kalangan dan usia. 

Keterbatasan biaya dan sarana dalam pembelajaran bahasa Korea melalui buku, 

kursus maupun internet di tanah air membuat sebagian besar masyarakat peminat 

bahasa Korea menjadi sulit untuk lebih mempelajari bahasa Korea. Dengan 

kemajuan teknologi yang selalu berkembang kian pesatnya, manusia mampu 

membuat berbagai macam media sebagai alat bantu dalam menjalankan berbagai 

aktifitas untuk mendukung produktifitas. Tingginya tingkat mobilitas beberapa 

tahun terakhir tengah marak perangkat bergerak atau mobile device, salah satu 

perangkat mobile yang paling pesat yaitu handphone dimana hampir semua orang 

memilikinya. Berbagai macam fitur telah ditanamkan, seperti pengolah gambar 

dan video, pengolah dokumen dan lain sebagainya. Hal ini tak lepas dari 

penggunaan sistem operasi yang tertanam pada handphone misalnya handphone 

bersistem operasi android. Layaknya komputer, handphone pun dapat dipasang 

berbagai macam aplikasi yang diinginkan. 

Oleh karena itu melalui modul pembelajaran ini, penulis ingin memberikan 

suatu pemahaman tentang bahasa korea dasar dengan cara yang sederhana tanpa 

harus membuka buku sehingga mudah dipahami dan diingat oleh pemula dengan 

menyuguhkan percakapan dasar dan singkat, pola kalimat, dan kumpulan 

kosakata yang dikemas dalam bentuk aplikasi serta output suara di setiap modul di 

mobile phone berbasis android. Serta web service sebagai media pembaharuan 

quiz agar pengguna selalu mendapatkan sesuatu yang baru dalam menjawab 

pertanyaan yang di sediakan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Pemasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana modul pembelajaran pengenalan bahasa korea dasar bisa 

menampilkan quiz uji kemampuan berupa pilihan ganda dan 

memberikan pokok bahasan basaha korea yang lebih efektif daripada 

sekedar membaca buku? 

b. Bagaimana penerapan modul pembelajaran pengenalan bahasa korea 

dasar untuk pemula di mobile phone android? 

c. Bagaimana menerapkan web service untuk update quiz uji 

kemampuan?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Membuat aplikasi pembelajaran pengenalan bahasa korea dasar untuk 

pemula yang disertai quiz pada sistem operasi android. 

2. Membuat web service untuk memperbarui quiz uji kemampuan. 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk menghindari semakin meluasnya masalah yang akan dibahas maka 

penulis perlu membatasi masalah yang akan dibahas dalam pembuatan modul 

pembelajaran bahasa korea ini, adapun ruang lingkup pembahasan dibatasi pada : 

a. Modul pembelajaran pengenalan bahasa korea ini hanya terbatas pada 

huruf han-gul, percakapan umum, kalimat sapaan, kalimat tanya, dan 

tata bahasa yang digunakan dalam membentuk suatu kalimat bahasa 

korea dasar. 

b. Menyajikan materi sesuai dengan referensi pembelajaran Bahasa 

Korea untuk pemula meliputi huruf Korea (Han-gul), Tata Bahasa dan 

ungkapan Bahasa Korea. 

c. Quiz uji kemampuan hanya terbatas pada materi yang ada di dalam 

modul dan berupa multiple choise. 
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d. Untuk memperbaharui quiz uji kemampuan menggunakan web service 

dan JSON untuk parsing data. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir ini, penulis memberikan batasan dalam mengambil dan 

mengumpulkan data yang diantaranya adalah : 

a. Identifikasi Kebutuhan 

Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi 

kebutuhan untuk membangu aplikasi. Dalam hal ini, masalah yang 

harus diidentifikasi adalah bagaimana penerapan pemrograman 

android modul pembelajaran pengenalan bahasa korea. 

b. Studi Pustaka 

Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mempelajari teori-

teori dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diambil melalui buku-buku dan literatur yang 

dibutuhkan, yaitu : 

1. Android 

 Pembuatan aplikasi android di mobile phone berbasis android. 

 Library untuk menanpilkan output suara. 

 Android web service. 

 Pembuatan kuis menggunakan radiobutton di android. 

 

2. Korea 

 Sejarah han-gul. 

 Belajar bahasa korea. 

 Huruf han-gul 
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2. Analisa Kebutuhan 

Dalam tahap ini hal yang dilakukan adalah analisa kebutuhan ada 

beberapa kebutuhan dalam analisa ini yaitu: 

a. Kebutuhan fungsional 

 Splash Screen 

 Menu/modul hangul 

- Vokal tunggal 

- Vokal gabungan 

- Konsonan tunggal 

- Konsonan gabungan 

 Menu/modul tata bahasa 

- Tata cara membuat kalimat sederhana 

- Kalimat sederhana 

- Menyatakan milik 

- Kata ganti orang 

- Percakapan di restoran 

- Percakapan di bandara 

 Menu/modul ungkapan 

 Menu about modul pembelajaran bahasa korea 

 Menu kuis 

 Menu update kuis 

 

b. Kebutuhan non-fungsional 

1. Hardware 

- 1 buah Laptop dengan spesifikasi 

- RAM 1 Gb 

- Prosesor Intel Pentium Dual Core CPU T3400 2.10 Ghz 

- Sony Ericson Xperia 8, OS Gingerbread 

2. Software 

- Eclipce 

- Xampp 
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3. Desain 

 Splash Screen 

 Menu/modul hangul 

- Vokal tunggal 

- Vokal gabungan 

- Konsonan tunggal 

- Konsonan gabungan 

 Menu/modul tata bahasa 

- Tata cara membuat kalimat sederhana 

- Kalimat sederhana 

- Menyatakan milik 

- Kata ganti orang 

- Percakapan di restoran 

- Percakapan di bandara 

 Menu/modul ungkapan 

 Menu about Modul pembelajaran bahasa korea 

 Menu kuis 

 Menu update kuis 

 

4. Implementasi 

 Aplikasi 

Implementasi aplikasi berupa source code atau kode program, 

setelah membuat kode program untuk aplikasi telah selesai dibuat 

kemudian di ujicobakan di emulator Eclipce dengan minimal android 

SDK versi 2.2, uji coba ini untuk menggambarkan bagaimana 

nantinya aplikasi berjalan pada mobile phone yang sebenarnya. 

 Quiz 

Implementasi quiz berupa kode program java android, model quiz 

berupa pilihan ganda menggunakan radiobutton. 
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 Web Service 

Implementasi web service menggunakan server local XAMPP, 

kegunaan web service ini untuk memperbarui data quiz. 

5. Pengujian Aplikasi. 

a. Aplikasi 

Pengujian aplikasi menggunakan menggunakan Blackbox untuk 

mengetahui apakah aplikasi sudah berjalan dengan benar atau tidak 

dan pengujian terakhir setelah aplikasi selesai akan di 

implementasikan di mobilephone menggunakan Sony Ericson X8 

dengan versi firmware 2.3 gingerbread. 

b. Kuisioner 

Pengujian ini dilakukan guna untuk mengujicobakan program yang 

sudah terinstal ke mobilephone kepada user atau pengguna, untuk 

mengetahui apakah modul pembelajaran pengenalan bahasa korea 

dasar ini memudahkan pengguna untuk mengenal huruf, kosakata 

dan bahasa korea. 

6. Pembuatan laporan 

Tahapan akhir dalam penelitian tugas akhir ini adalah penarikan 

kesimpulan atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah yang 

telah dilakukan. Dimana penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban dari 

permasalahan yang ada. Selain itu juga akan diberikan saran sebagai 

masukan yang berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan 

tujuan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SYSTEM 

Membahas tentang analisa dan perancangan system. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL UJI COBA 

Memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap system yang 

telah dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dan saran 


