
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi sangat cepat, 

menyebabkan komunikasi manusia di negara-negara terpisah jauh dapat dilakukan 

dengan praktis (Murti, 2015). Namun untuk menjebatani interaksi dan komunikasi 

lintas Negara yang berbeda bahasa dan budaya, penguasaan bahasa asing menjadi 

kebutuhan utama (Yadnaya, 2015). Oleh karena itu mempelajari bahasa dirasa 

makin penting. Salah satu bahasa yang memiliki popularitas yang cukup tinggi 

untuk dipelajari di Indonesia adalah Bahasa Jepang. Dengan suksesnya 

penyebaran budaya Jepang yang ditunjukan oleh suksesnya penjualan  Manga 

(komik Jepang) dan Anime (Kartun Jepang) yang dinikmati oleh remaja. 

Berdasarkan “Survey Report on Japanese-Language Education Abroad 2015”  

yang diterbitkan oleh Japan Foundation, Indonesia menduduki peringkat kedua 

sebagai negara terbanyak dalam mempelajari bahasa Jepang. 

Bahasa dapat dipisahkan menjadi empat bagian dalam pengajaran, yaitu 

mendengar, berbicara, membaca dan menulis, serta dapat ditambahkan tata bahasa, 

kosakata, dan fonologi (Cameron, 2001). Dalam pengajaran bahasa, fokus lebih 

ditekankan pada tata bahasa daripada kosakata, padahal pelajar sangat bergantung 

pada pengetahuan kosakatanya daripada tata bahasa dalam pembelajaran. Semakin 

banyak kosakata yang dimiliki pelajar, semakin baik mereka dapat belajar terlepas 

dari pengetahuan tata bahasa mereka. Meskipun begitu bukan berarti pelajar 

sebaiknya mengabaikan tata bahasa sepenuhnya (Mofareh, 2015). 
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Kurangnya penggunaan media dan fasilitas pembelajaran membuat 

pembelajaran huruf dan kosakata bahasa Jepang kurang efektif. Berdasarkan data 

angket pra penelitian yang dilakukan oleh Fahimatul (2013) sebagian besar pelajar 

mengalami kesulitan dalam mempelajari kosakata bahasa Jepang dan kurang 

tertarik terhadap pembelajaran bahasa jepang karena pengajar jarang 

menggunakan media dalam proses belajar. Serta menurut hasil penelitian yang 

dilakukan Sri ditemukan bahwa sebesar 94% dari responden kesulitan dalam 

mempelajari huruf hiragana dikarenakan tidak tersedianya fasilitas yang 

memadahi untuk proses belajar dan mengajar bahasa Jepang. 

Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa adalah 

smartphone Android yang sudah popular digunakan di Indonesia. Menurut data 

yang keluarkan oleh databoks (2016), Indonesia menduduki peringkat tiga dalam 

pengguna smartphone tertinggi di asia-pasifik. Serta menurut survei yang 

dilakukan oleh Tribunnews (2014) Indonesia menduduki peringkat kedua dalam 

mengunduh aplikasi mobile game di Asia Tenggara. Sehingga untuk metode 

pembelajaran dapat digunakan metode permainan. Permainan, dengan suara dan 

gambar yang ada didalam nya dapat meningkatkan hasil belajar. Menurut 

penelitian oleh Ari (2014), penggunaan media audio visual berpengaruh positif 

signifikan terhadap hasil belajar.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan riset untuk 

membangun aplikasi pembelajaran dengan pendekatan permainan untuk kosakata 

bahasa Jepang berbasis Android. Aplikasi yang dibangun diharapkan layak 

sebagai alat bantu pembelajaran kosakata Bahasa Jepang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dibahas pada penelitian ini berdasarkan latar belakang 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana memudahkan pengenalan dan pembelajaran kosakata bahasa 

Jepang? 

2. Bagaimana kelayakan aplikasi pembelajaran sebagai alat bantu 

pembelajaran? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis 

mengangkat batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi permainan ini menggunakan aksara Hiragana dan kosakata yang 

mengandung Kanji. 

2. Aplikasi ini menggunakan materi pembelajaran berdasarkan Japanese 

Language Proficiency Test  Level 5. 

3. Aplikasi ini hanya dapat digunakan di Sistem Operasi Android Versi 4.1 ke 

atas. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Mengetahui cara memudahkan pengenalkan dan pembelajaran kosakata 

bahasa Jepang. 

2. Mengetahui kelayakan aplikasi pembelajaran sebagai alat bantu 

pembelajaran. 
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1.5 Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

Memudahkan pembelajaran kosakata bahasa Jepang yang mengandung 

kanji, untuk meningkatkan pemahaman cara membaca dan arti kosakata 

bahasa Jepang. Sehingga makin luasnya penggunaan bahasa Jepang di 

Indonesia, memudahkan pemahaman budaya serta komunikasi bahasa Jepang. 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Tulisan ilmiah yang ditemukan memiliki fokus yang sama secara singkat 

penulis sajikan sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Serupa 

No Judul Penulis Fokus Penelitian 

1 Aplikasi Edukasi Bahasa 

Jepang Tingkat Dasar 

Berbasis Android (2013) 

Yohanes Paulus Kris H., 

Sandito Suryo Saputro, 

Betty Limantoro 

Mempelajari bahasa 

Jepang tingkat dasar 

dengan sarana suara dan 

touchscreen android 

2 Game Edukasi Mengenal 

Huruf Katakana dan 

Hiragana (2015) 

Agus Gede Adi Prayoga, 

I Putu  Agung Bayupati, 

A.A.K. Agung Cahyawan  

Menggunakan Game 

sebagai sarana mengenal 

huruf Hiragana dan 

Katakana 

3 Perancangan Aplikasi 

Pembelajaran Bahasa Jepang 

Dalam Mempelajari Tulisan 

Kanji dengan Menggunakan 

Augmeted reality (2013) 

Riezqi Ardita Ulfiani Menggunakan teknologi  

Augmented Reality (VR) 

sebagai sarana 

mempelajari huruf kanji  

 

 

 

 


