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BAB I  

LATAR BELAKANG 

Sejak dulu budaya Jepang sudah banyak dikenal di Indonesia lewat budaya-budaya 

populer seperti film, manga, dan anime. Jepang juga memilki daya tarik bagi yang ingin 

menuntut ilmu atau bekerja dan berbisnis diberbagai sektor, bahkan jutaan tenaga kerja 

Indonesia setiap tahun direkrut ke Jepang, baik untuk bekerja secara profesional maupun 

magang, tak heran kalau setiap instansi dan biro pariwisata membutuhkan SDM baru yang 

menguasai bahasa ini untuk menjadi pengajar, guide,penerjemah bahasa Jepang, bahkan untuk 

staf ahli. Tetapi bagi sebagian orang yang ingin mempelajari bahasa Jepang terkendala dengan 

penulisan dan pengucapan huruf katakana , hiragana serta kanji. 

Bagi Hikanjiken (masyarakat bukan pengguna kanji) seperti Indonesia kesulitan dalam 

mempelajari bahasa Jepang yaitu dari penggunaan huruf dimana kebanyakan huruf dalam 

bahasa Jepang memiliki bentuk yang hampir sama, selain itu dalam pengucapan bahasa Jepang 

yang berbeda dengan bahasa asing yang lain sehingga kebanyakan orang di Indonesia salah 

dalam penulisan huruf kanji dan pengucapannya [2].  

Komputer merupakan salah satu sarana yang memungkinkan pembuatan sebuah 

aplikasi yang dapat membantu dalam mempelajari bahasa Jepang terutama dalam penulisan, 

sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk mempelajari bahasa, dengan adanya aplikasi 

pembelajaran bahasa Jepang ini memungkinkan setiap orang yang ingin belajar bahasa Jepang 

dapat dimanfaatkan dengan mudah tanpa harus datang langsung ke negara Jepang. 

Metode pencarian yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi pembelajaran ini 

yaitu metode string matching dan auto complete. Metode string matching sebagai sebuah 

permasalahan untuk menemukan pola susunan karakter string didalam string lain atau bagian 

dari dalam isi teks, string matching dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pencocokan 

string [4]. 

Metode Auto complete merupakan fitur yang melibatkan prediksi terhadap pengetikan 

sebuah kata atau frase oleh pengguna tanpa harus mengetikannya secara lengkap berdasarkan 

huruf atau frase awal yang dimasukan [6], Sehingga Auto complete sangat cocok untuk 

digunakan dalam sebuah software kamus dimana terdapat pilihan kata yang di cari sesuai 

dengan keinginan pengguna dan meminimalisir kesalahan pengetikan. 

Dengan penelitian ini pengguna dapat dengan mudah mempelajari bahasa Jepang 

dengan penggunaan huruf latin yang sesuai dengan pengucapan kanji, aplikasi pembelajaran 

ini juga dilengkapi dengan sebuah sistem yang memudahkan pengguna dalam mempelajari 
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bahasa Jepang dimana sistem menampilkan sebuah gambar yang akan ditebak oleh pengguna 

dengan memasukan kata dalam bahasa Jepang dengan huruf latin, dan pengguna bisa 

mengetahui seberapa banyak kata dalam bahasa Jepang yang sudah diingat oleh pengguna. 

Sehingga diharapkan “APLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA JEPANG UNTUK 

PEMULA DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA STRING MATCHING DAN 

LAYANAN AUTO-COMPLETE” bisa membantu pengguna dalam mempelajari salah satu 

bahasa Internasional dalam hal ini bahasa Jepang. 

 

1.1 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat di uraikan batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana membuat aplikasi pembelajaran tebak gambar dengan bahasa Jepang. 

2. Bagaimana menerapkan algoritma string matching untuk mengelola pencarian kata pada 

aplikasi  pembelajaran Bahasa Jepang berbasis android. 

3. Aplikasi menggunakan layanan Auto-complete 

1.2 TUJUAN 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantarannya adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan aplikasi pembelajaran bahasa Jepang bagi pemula. 

 

1.3 BATASAN MASALAH. 

Terdapat beberapa batasan masalah yang di angkat sebagai parameter pengerjaan tugas 

akhir ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Aplikasi berbasis android 

2. Algoritma yang digunakan adalah String matching 

3. Huruf yang digunakan dalam aplikasi pembelajaran bahasa Jepang adalah huruf latin, 

yang sesuai dengan pengucapan bahasa Jepang. 

4. Gambar untuk aplikasi pembelajaran berjumlah 100 gambar. 

 

1.4 Metodologi 

       Langkah-langkah yang akan di tempuh dalam pengerjaan tugas akhir ini ada beberapa 

metode yang harus dipelajari meliputi : 
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1. Studi literatur 

a. Mempelajari buku, artikel, jurnal, dan situs yang terkait dengan pemograman 

      Android. Dan algoritma String Matching. 

b. Mempelajari literatur mengenai design tampilan aplikasi yang sifatnya  user  

      friendly sehingga mudah digunakan oleh user. 

c. Mempelajari tentang bahasa Jepang baik itu dipelajari dari buku, jurnal, situs 

     dan kamus. 

2. Pengumpulan Data 

3. Pembangunan perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan perangkat lunak yang merupakan, 

Implementasi dari rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Perincian tahap ini adalah 

sebagai berikut: 

A. Analisis kebutuhan sistem  

Dalam tahap analisa akan dilakukan peninjauan apa saja kebutuhan 

dalam perancangan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Jepang (untuk pemula) Dengan 

Menggunakan Algoritma String Matching Dan Layanan Auto-Complete, tahapan dalam 

analisa ini meliputi : 

 Menganalisis mengenai teori-teori yang diperlukan dalam pembangunan aplikasi 

pembelajaran. 

B. Perancangan sistem  

Pada tahapan ini dilakukan analisa awal dan mendefinisikan, kebutuhan sistem 

untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi. Dari proses tersebut selanjutnya 

dirumuskan rancangan sistem yang dapat memberi pemecahan masalah tersebut. 

Langkah–langkah pada tahap ini adalah sebagai berikut : 

 Analisis user yang terlibat dalam sistem. 

 Perancangan flow chart sistem. 

 

4. Implementasi  

Pada tahapan ini dilakukan pengimplementasian dari rancangan system,Kedalam 

bahasa pemograman agar dapat dimengerti bahasa mesin. Pembuatan dilakukan pada 

bahasa pemograman java pada platform android. 
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5. Pengujian

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian terhadap perangkat lunak menggunakan

skenario yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ujicoba dan evaluasi dilakukan untuk 

mencari masalah yang mungkin timbul, mengevaluasi jalannya program, dan mengadakan 

perbaikan jika ada kekurangan.  

Adapun metode yang digunakan dalam penggujian adalah uji coba  fungsionalitas 

dilakukan untuk melihat apakah fungsi-fungsi dasar aplikasi berjalan sesuai scenario yang 

meliputi semua use case.  

6. Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Pada tahapan akhir ini dapat disusun laporan berdasarkan hasil pengujian yang telah 

dilakukan pada tahap sebelumnya. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

          Sistematika pembahasan dalam tugas akhir yang berjudul Aplikasi Pembelajaran 

Bahasa Jepang (untuk pemula) Dengan Menggunakan Algoritma String Matching dan 

layanan Auto-Complete, adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan perlunya 

pengembangan suatu system aplikasi, pokok permasalahan secara umum seperti yang 

disebutkan dalam perumusan masalah, pembatasan masalah yang menjelaskan batasan-

batasan dari permasalahan, tujuan dari pembuatan, serta sistematika penulisan laporan ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

          Bab ini berisi konsep-konsep dasar, dan kajian-kajian teori yang dibutuhkan untuk 

mendukung dalam pembuatan tugas akhir. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas secara lengkap tentang perencanaan dan pembuatan sistem yang 

akan dibangun seperti algoritma pemograman, flowchart system yang akan dibangun, serta 

tampilan-tampilan yang digunakan pada tugas akhir ini. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak apa 

saja yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem, konfigurasi sistem, 

implementasi input dan output dari sistem, serta evaluasi dan hasil pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan permasalahan dalam tugas akhir ini yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang mungkin 

bermanfaat dalam pengembangan sistem aplikasi selanjutnya. 


