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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab I ini segala yang berkaitan dengan latar belakang dalam 

pembuatan penelitian ini baik dari rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kontribusi yang dihasilkan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan semua akan dibahas oleh penulis pada bab ini. 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa yang menggunakan 

huruf/abjad yang berbeda dalam penulisan standart Internasional. Sehingga 

bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa yang sulit untuk dipelajari, 

karena dalam bahasa Jepang terdapat 3 huruf (aksara) yang digunakan, yaitu 

Hiragana (ひらがな), Katakana (カタカナ), dan Kanji (漢字)          

(Renariah, 2002:10). 

 SMA Negeri 1 Garum Kabupaten Blitar merupakan salah satu SMA 

yang menggunakan bahasa Jepang sebagai salah satu mata pelajaran wajib 

mulai dari kelas X sampai kelas XII, akan tetapi di dalam kegiatan 

pembelajaran bahasa Jepang terdapat suatu kendala terutama pada kelas X. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada guru pengajar mata 

pelajaran bahasa Jepang SMA Negeri 1 Garum Kabupaten Blitar, kendala 

yang dialami yaitu pada pembelajaran penulisan huruf Hiragana dan 

Katakana, pada umumnya siswa-siswi kelas X kesulitan untuk menghafal 

huruf Hiragana dan Katakana, serta tata cara urutan  penulisan huruf yang 

tidak sesuai dengan aturan penulisan huruf Hiragana dan Katakana yang 

benar.  

Pada saat ini media pembelajaran yang digunakan oleh kelas X SMA 

Negeri 1 Garum Kabupaten Blitar adalah media gambar dan permainan. 

Akan tetapi kekurangan dari kedua media pembelajaran yang telah 

digunakan yaitu masih belum dapat untuk mengatasi kendala yang dimiliki 

oleh kelas X yaitu tentang kesulitan untuk menghafal tata cara urutan 
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penulisan huruf Hiragana dan Katakana hal ini dikarenakan pada kedua 

media pembelajaran tersebut tidak terdapat materi tentang tata cara urutan 

penulisan huruf Hiragana dan Katakana, juga karena masih belum terdapat 

media tambahan bagi siswa-siswi kelas X untuk berlatih menulis huruf 

Hiragana dan Katakana, pada saat ini media yang digunakan siswa-siswi 

untuk berlatih menulis huruf adalah dengan menggunakan media buku tulis.  

Dari  kuesioner pendahuluan yang diberikan kepada siswa-siswi 

kelas X di SMA Negeri 1 Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 21 agustus 

2017 diperoleh data bahwa dari 71 siswa-siswi, 59 siswa-siswi berpendapat 

lebih tertarik untuk belajar bahasa Jepang dengan media pembelajaran yang 

berupa aplikasi, dan 67 siswa-siswi berpendapat mereka membutuhkan 

aplikasi pembelajaran untuk membantu belajar bahasa Jepang, dan 67 

siswa-siswi berpendapat bahwa aplikasi pembelajaran dapat membantu 

mereka untuk belajar bahasa jepang di luar sekolah. 

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan guru pengajar 

mata pelajaran bahasa Jepang SMA Negeri 1 Garum Kabupaten Blitar, 

maka peneliti berpendapat bahwa sebuah media pembelajaran berbasis 

aplikasi android yang menyajikan materi tentang huruf Hiragana dan 

Katakana jepang harus dapat memberikan materi pembelajaran secara lebih 

menyeluruh, baik dari segi pelafalan maupun dalam bentuk tulisan.  

Aplikasi berbasis android dipilih karena bahwa mayoritas siswa-siswi 

kelas X SMA Negeri 1 Garum Kabupaten Blitar adalah pengguna Android, 

selain itu karena Android memiliki sifat open source sehingga pengembang 

dapat bebas untuk melakukan pengembangan aplikasi pada perangkat yang 

berbeda selama perangkat tersebut menggunakan operasi sistem Android. 

Atas dasar itu maka peneliti akan mengimplementasikan API Gesture 

dan API Voice Recognition pada sebuah aplikasi pembelajaran yang akan 

dibuat, API Gesture akan di implementasikan untuk fitur latihan menulis. 

Kemudian API Voice Recognition akan di implementasikan pada fitur 

menebak huruf, user akan dapat melafalkan bunyi dari huruf Hiragana 

maupun Katakana pada aplikasi ini. Aplikasi ini ditujukan kepada pengguna 

smartphone dengan platform android, dengan kata lain ini adalah aplikasi 
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mobile, sehingga user dapat belajar untuk menulis atau berlatih pelafalan 

huruf Hiragana dan Katakana dimanapun dan kapanpun.  Dengan demikian 

maka harapanya para pelajar bahasa Jepang dapat memahami materi huruf 

Hiragana dan Katakana, sehingga kualitas belajar siswa-siswi akan semakin 

meningkat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi baca tulis huruf Hiragana dan 

Katakana dengan mengimplementasikan fitur API Gesture Android dan 

API Voice Recognition? 

2. Bagaimana penerimaan pengguna aplikasi dilihat dari pengujian UAT 

(User Acceptance Testing)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

1. Membuat sebuah aplikasi baca tulis huruf Hiragana dan Katakana 

dengan mengimplementasikan fitur API Gesture dan API Voice 

Recognition Android. 

2. Menguji penerimaan pengguna dari pengujian UAT (User 

Acceptance Testing). 

 

1.4 Kontribusi penelitian 

1. Kontribusi keilmuan 

• Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan hasil 

dari penelitian-penelitian yang terdahulu untuk 

pembuatan aplikasi media pembelajaran. 

2. Kontribusi praktis 

• Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa kelas 

X yang masih sulit untuk menghafal urutan penulisan 

huruf Hiragana dan Katakana, selain itu penelitian ini 

juga diharapkan dapat menambah minat belajar siswa-
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siswi kelas X SMA Negeri 1 Garum untuk belajar 

bahasa Jepang, terutama huruf Hiragana dan Katakana.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dicakup dalam proposal tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Materi yang disajikan pada aplikasi ini hanya menyangkut pokok 

bahasan huruf Hiragana dan Katakana yang terdiri dari  daftar huruf 

Hiragana dan Katakana serta peraturan penulisannya. 

2. Implementasi API gesture hanya diberikan pada pelatihan penulisan 

huruf Hiragana dan Katakana. 

3. Materi yang disajikan berupa bentuk-bentuk huruf Hiragana dan 

katakana beserta tata cara penulisanya dan pelafalannya, juga terdapat 

beberapa kosakata dasar pada bahasa Jepang. 

4. Implementasi API Voice Recognition hanya pada pelatihan menebak 

gambar huruf dan quiz menebak huruf.  

5. Aplikasi ini hanya ditujukan untuk kelas X SMA Negeri 1 Garum 

Kabupaten Blitar. 

6. Pada metodologi SDLC(System Life Development Cycle) yang 

digunakan tahapan yang digunakan hanya sampai pada tahapan 

Construction, karena aplikasi ini hanya ditujukan pada siswa-siswi kelas 

X SMA Negeri 1 Garum, dan tidak dipublikasikan untuk umum. 

 

1.6 Metodologi 

Metodologi penelitian adalah salah satu cara yang digunakan untuk 

meneliti suatu objek. Salah satu pemodelan perangkat lunak yang banyak 

digunakan dalam Software Engineering adalah model SDLC(Systems 

Development Life Cycle), model ini juga biasa disebut dengan model 

waterfall. Model ini adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem 

serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan 

sistem-sistem tersebut (Pressman, 2010 : 39). Perancangan aplikasi yang 
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diajukan dalam tugas akhir ini dibuat menggunakan model waterfall, 

beberapa tahapannya model waterfall seperti pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Tahapan Metodologi SDLC(Systems Development Life Cycle) 

 

1.6.1 Communication 

A. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan 

tugas akhir yakni tentang huruf Hiragana dan Katakana, dan API 

Gesture android. Sumber literatur yang akan digunakan dalam 

tugas akhir ini adalah skripsi, jurnal, internet dan buku. 

 

B. Wawancara 

Tahap ini adalah melakukan wawancara kepada ibu guru pengajar 

mata pelajaran bahasa Jepang SMA Negeri 1 Garum Kabupaten 

Blitar untuk menanyakan proses belajar dikelas pada mata 

pelajaran bahasa Jepang, terutama pada kelas X. 
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C. Observasi 

Proses Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data analisa 

kebutuhan dari sistem yang akan dibuat. Pada tahap ini siswa-

siswi kelas X akan diminta untuk mengisi kuisioner dengan 

beberapa sampel pertanyaan. 

1.6.2 Planning 

Tahap ini dilakukan untuk menganalisa masalah yang akan diteliti dan 

mendefinisikan batasan terhadap masalah serta menganalisa terhadap 

kebutuhan yang akan digunakan. 

 

1.6.3 Modeling 

Pada tahap ini dilakukan perancangan untuk aplikasi pembelajaran 

huruf Hiragana dan Katakana menggunakan API Gesture dengan 

referensi dari literatur/jurnal (Casasola, 2012). 

 

1.6.4 Construction 

Pada tahap implementasi ini akan dilakukan proses pengkodean 

program untuk aplikasi media pembelajaran huruf Hiragana dan 

Katakana dengan menggunakan tools android studio yang 

menggunakan Bahasa pemograman java dan menambahkan API 

Gesture dan API Voice Recognition (Dutta et al., 2012). 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini berguna untuk memberi gambaran tentang 

penelitian ini yang berisi tentang materi yang akan dibahas pada setiap bab. 

Berikut ini adalah isi dari sistematika laporan, yaitu : 

 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, batasan 

masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
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2. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas megenai teori yang berhubungan dengan 

perancangan sistem aplikasi media pembelajaran huruf Hiragana dan 

Katakana menggunakan API Gesture dan API Voice Recognition 

berbasis android. 

 

3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tahapan rancangan alur dari penelitian serta metode yang 

akan digunakan  

 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi hasil impelementasi pengujian pada perancangan aplikasi 

yang dibuat, serta melakukan pengujian aplikasi sehingga mendapatkan 

hasil apakah sudah sesuai dengan fungsinya. 

 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya serta saran yang diharapkan untuk pengembangan lebih 

lanjut apakah aplikasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pengguna. 

 


