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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lain sebagai makhluk 

sosial. Interaksi antar manusia membutuhkan kecapakan komunikasi dengan 

tujuan agar dapat saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu alat 

yang paling sering digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari adalah bahasa, 

baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Namun proses komunikasi pada kondisi 

tertentu tidak bisa dilakukan karena kendala bahasa yang berbeda antar budaya. 

Komunikasi antar 2 orang hanya bisa dilakukan dengan sebuah bahasa jika 

keduanya memahami bahasa tersebut[1]. 

Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang sudah diakui dunia. Alasan 

mengapa bahasa Inggris disebut sebagai bahasa internasional adalah karena 

bahasa Inggris menduduki peringkat pertama sebagai bahasa yang paling banyak 

digunakan secara luas di semua negara[2]. 

Belajar bahasa Inggris relatif sulit tergantung dari sejauh mana pemahaman 

orang yang mempelajarinya. Namun masyarakat Indonesia sendiri masih sering 

kesulitan menggunakannya karena bahasa Inggris bukan merupakan bahasa pokok 

masyarakat Indonesia. Misalnya dalam membedakan struktur kalimat berdasarkan 

waktu atau yang disebut tense[3]. Selain itu struktur grammar salah dalam 

penerapannya, seperti penggunaan kata kerja yang tidak sesuai tenses, kata benda 

yang tunggal dan jamak dan lain-lain. 

Sudah banyak aplikasi penerjemah yang ditawarkan, namun kebanyakan 

terjemahan yang dihasilkan belum sesuai tata bahasa. Selain itu pengguna harus 

online atau berada di jaringan internet untuk dapat menggunakan aplikasi juga 

menjadi kendala karena waktu loading yang cenderung lambat (khususnya 

jaringan internet yang lemah). 

Karena penerjemahan dilakukan pada dua bahasa yang mempunyai tata 

bahasa berbeda khususnya bahasa Inggris, maka Rule Based diterapkan sebagai 

metodenya. Pemilihan metode ini digunakan karena penelitian sebelumnya telah 

mendapatkan hasil terjemahan yang sesuai, namun perbedaannya terletak pada 
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sistem dibangun berbasis desktop dan arah interaksi dari bahasa Inggris ke bahasa 

Indonesia[4]. Rule Based yang berarti berbasis aturan menerapkan sistem if else 

sebanyak aturan yang ada. Pendekatan Rule Based dapat menangani perbedaan 

aturan tata bahasa dari kedua bahasa yang digunakan dan dapat menghasilkan 

terjemahan yang sesuai dan cukup baik sehingga dapat membantu proses 

pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih mudah[5]. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah 

dalam pembuatan aplikasi ini yaitu bagaimana menerjemahkan kalimat bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Inggris dengan menerapkan metode Rule Based agar 

terjemahan sesuai menurut arti maupun struktur kalimat (grammar), dimana 

aplikasi dioperasikan pada perangkat mobile berbasis Android secara offline. 

 

1.3 Tujuan 

Pembuatan aplikasi penerjemah bahasa Indonesia - bahasa Inggris 

menggunakan metode Rule Based ini bertujuan untuk menjawab masalah dan 

pertanyaan yang dipaparkan pada latar belakang dan rumusan masalah, yaitu 

bertujuan untuk:  

a. Menerjemahkan input berupa kalimat. 

b. Menerapkan metode Rule Based pada mesin penerjemah bahasa Indonesia – 

bahasa Inggris untuk mendapatkan terjemahan yang sesuai menurut struktur 

kalimat (grammar). 

c. Membuat aplikasi berbasis Android secara offline agar mempermudah 

pembelajaran tanpa koneksi data. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah ini dapat terarah, maka perlu adanya suatu 

batasan masalah. Maka perlu ditetapkan batasan-batasan masalah yang akan 

dibahas, yaitu: 
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a. Tata bahasa yang digunakan adalah tata bahasa yang masih bisa dipahami 

oleh masyarakat umum, bukan bahasa istilah khusus (teknik, kedokteran dan 

lain-lain). 

b. Komunikasi satu arah yaitu menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa 

Inggris saja. 

c. Bentuk kalimat yang ditranslasikan adalah kalimat tunggal aktif positif dan 

negatif. Kalimat dengan pola S-P, S-P-O, S-P-O-Keterangan waktu dan 

keterangan tempat, dimana subjek maupun objek tidak menggunakan 

kepemilikan. Serta tidak termasuk paragraf (dimana tiap kalimat dipisah 

oleh tanda titik). 

d. Database belum terstruktur sehingga perbendaharaan kata belum memadai. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penyelesaian masalah ini dengan menggunakan berbagai metodologi, antara 

lain : 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dilakukan meliputi grammar, penerapan metode 

rule based dalam aplikasi terjemahan, metode parsing untuk menentukan 

pola kalimat serta pengimplementasiannya pada bahasa pemrograman web 

dan database MySQL dengan bantuan phoneGAP sehingga menjadikan 

aplikasi berbasis Android secara offline. 

1.5.2 Pengumpulan Data 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan database kamus atau 

kosa kata dan akan dikelompokkan sesuai tipenya secara manual. 

Pengelompokan kata dalam database kamus terbagi ke dalam kata benda, 

kata sifat, kata kerja dan kata bilangan. 

1.5.3 Analisis dan Desain Sistem 

Tahap analisis merupakan penerjemahan dari hasil pengumpulan data 

yang akan menjadi variabel input sistem. Menentukan kriteria yang akan 

digunakan oleh sistem dalam menentukan optimasinya. Desain adalah  

proses  multi  langkah  yang  fokus  pada  desain  pembuatan aplikasi. 
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1.5.4 Implementasi Perangkat Lunak 

Tahap implementasi berupa barisan kode dan hasil pengujian. 

Implementasi dilakukan berdasarkan hasil desain dan analisis menggunakan 

bahasa pemrograman web dan basis data untuk penyimpanan yaitu MySQL 

dan database tersimpan dalam SQLite karena aplikasi yang dibangun 

bersifat offline. Selain itu juga implementasi dari metode yang ditunjuk 

yakni rule based. 

Terdapat lebih kurang 121 chapter aturan grammar berdasarkan buku 

MAHIR Berbahasa INGGRIS Hanya dengan Membaca BUKU INI yang 

ditulis oleh Wardidja yang menjadi acuan dalam pembuatan aplikasi. Selain 

itu, referensi juga diambil dari buku pembelajaran bahasa Inggris sebagai 

pendukung tambahan. 

1.5.5 Uji Coba dan Evaluasi 

Tahapan ini dapat dilakukan uji coba dan evaluasi terhadap sistem 

yang telah dibangun. Sistem dikatakan sukses apabila mampu memberikan 

hasil optimal dari masukan yang diberikan pada sistem. Pengujian blackbox 

dilakukan untuk menguji fungsi aplikasi apakah sudah berjalan dengan baik 

atau belum. 

Pengujian aplikasi dilakukan dengan memasukkan contoh kalimat 

deklaratif positif dan negatif berpola tunggal aktif (maksimal berpola S-P-O-

Ket. waktu/ tempat dan minimal berpola S-P), kalimat deklaratif yang 

memuat kata benda singular dan kata benda jamak. 

1.5.6 Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan untuk tujuan pembuatan laporan dan dapat 

dipergunakan untuk pengembangan atau penelitian lanjutan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal 

yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan 

bagian akhir. 
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1.6.1 BAB 1 (Pendahuluan) 

Pada bab ini disajikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan pembuatan sistem, metodologi dan sistematika penulisan. 

1.6.2 BAB II (Tinjauan Pustaka) 

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

fakta atau studi kasus yang sedang dibahas. Di samping itu juga dapat 

disajikan mengenai berbagai pendapat yang berhubungan dan bermanfaat 

sebagai bahan untuk melakukan analisis dan implementasi terhadap studi 

kasus yang akan dilakukan pada Bab IV. 

1.6.3 BAB III (Analisis Masalah dan Penyelesaian) 

Pada Bab ini menyajikan analisis dan penyelesaian dari rumusan 

masalah yang sudah ada menjadi rancangan awal sistem. Rancangan tersebut 

bisa meliputi diagram, prototype dan beberapa bentuk penyajian 

perancangan yang lain yang sesuai dengan studi kasus yang diambil pada 

penelitian tersebut. 

1.6.4 BAB IV (Implementasi dan Pengujian) 

Pada bab ini disajikan bentuk implementasi dari studi kasus dan 

perancangan awal yang telah dibuat. Implementasi seluruhnya akan 

disajikan dalam bab ini. 

1.6.5 BAB V (Penutup) 

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada 

masing-masing bab sebelumnya yaitu tersusun atas kesimpulan dan saran. 


