
I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan meningkatnya hubungan diplomatis antara Pemerintah 

Indonesia dan Pemerintah Jepang, kerja sama dalam bentuk akademis 

maupun ketenagakerjaan pun semakin meningkat. Banyak orang Indonesia 

yang ingin bekerja, belajar, maupun meneliti di sana. Dalam hal ini sangat 

penting bagi orang Indonesia yang ingin atau sudah belajar atau bekerja di 

sana untuk memahami bahasa Jepang baik secara lisan atau pun tulisan. 

Dalam inventarisasi permasalahan ditemukan  bahwa, orang Indonesia dalam 

mempelajari  bahasa Jepang mengalami beberapa kesulitan untuk 

mempelajari  huruf kanji. Hal ini dikarenakan huruf kanji yang berjumlah 

ribuan dan memiliki beberapa arti dan bunyi dalam satu karakter kanji. 

Pemerintah Jepang menggunakan tes JLPT (Japanese Language Proficiency 

Test) yaitu salah satu ujian kemampuan berbahasa Jepang yang bergengsi 

dikhususkan bagi para penutur asing bahasa Jepang, sebagai standar untuk 

mengetahui kemampuan berbahasa Jepang dari orang asing. JLPT itu sendiri 

terbagi menjadi lima tingkatan. Untuk belajar atau bekerja di Jepang 

diharapkan mampu menyelesaikan tingkat N4 yaitu tingkat ke empat dalam 
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lima tingkatan dalam tes JLPT di mana pada tingkatan ini peserta harus 

menguasai lebih kurangnya 300 kanji.  

Sistem pembelajaran  yang digunakan selama ini masih sebatas kursus dan ini 

pun membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mempelajari kanji. 

Software yang tersedia di Internet tentang kanji sanat minim yang 

menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu belum ditemukan software 

kanji berbahasa Indonesia yang dapat digunakan untuk membantu dalam 

mempelajari kanji. Dengan memanfaatkan perangkap teknologi informasi 

yang telah ada, plus perangkat lunak Visual Basic dapat dibuat software 

pembelajaran kanji secara interaktif. 

Diharapkan dengan adanya software pembelajaran kanji secara interaktif ini, 

orang Indonesia yang sedang mempelajari bahasa Jepang dapat dengan 

mudah mempelajari kanji dan menguji hafalan kanji-nya. Dengan demikian 

kanji yang sudah dihafal akan bisa terus dilatih agar tidak lupa. Secara 

bertahap software ini mengajarkan kanji secara perlahan dan berurutan, oleh 

karena itu diharapkan pengguna memiliki jadwal target untuk 

mempelajarinya secara beraturan. 

Dari sekian banyak perangkat lunak yang beredar di internet. Perangkat lunak 

– perangkat lunak tersebut menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar 

bahasa secara umum. Seperti apa yang tertulis di paragraf sebelumnya, 

perangkat lunak yang selama ini ada berupa kamus kanji. Padahal sangatlah 

penting untuk mempelajari kanji secara bertahap. Untuk menyelesaikan  

semua masalah ini, diusahakan software pembelajaran kanji secara interaktif 
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ini bisa menjadi software berbahasa Indonesia yang dapat membantu orang 

Indonesia dalam mempelajari kanji. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana membangun software pembelajaran agar pengguna dapat 

mempelajari dan menghafal kanji secara interaktif dengan mudah dan 

cepat, dengan beberapa metode yang telah tersedia pada buku-buku 

pelajaran kanji. 

2. Bagaimana menampilkan data-data kanji yang telah dikuasai pengguna 

agar pengguna dapat melihat serta menguji kembali tentang hafalan-

hafalan kanjinya dengan menampilkan huruf-huruf kanji yang telah 

dihafal berikut dengan arti, kun yomi (bacaan Jepang) dan  on yomi 

(bacaan Tionghoa) nya. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah seperti diuraikan di 

bawah ini: 

1. penelitian ini hanya sebatas pada pembelajaran kanji dengan menghafal 

bentuk kanji, arti, cara baca kun dan on, serta coretan-coretan kanjinya. 

Dalam penelitian ini akan dicoba 500 karakter kanji, namun tidak 

menutup kemungkinan dalam pengembangannya nanti dapat berkembang 

hingga 2000 karakter kanji. 
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2. Program yang akan digunakan adalah Visual Basic 6, dan software ini 

dapat dijalankan melalui komputer dengan sistem operasi windows. 

3. Pembuatan soal evaluasi / review berupa :  

a) Meng input cara baca dengan hiragana.  

b) Membaca kalimat yang memiliki kanji lalu meng input cara baca 

kanji nya dengan hiragana. 

c) Menampilkan arti berikut cara bacanya lalu memilih kanji yang 

tepat.  

d) Menampilkan wacana berupa cerita, peta, maupun gambar dan 

memahami wacana-wacana tersebut 

4. Sistem Operasi yang mendukung software ini adalah Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista, dan Windows 7. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membangun perangkat lunak pembelajaran kanji dengan 

menggunakan Visual Basic. 

2. Merancang perangkat lunak yang dapat memudahkan pengguna dalam 

mempelajari kanji dengan metode-metode yang tersedia, dan dapat 

memudahkan pengguna dalam mengefaluasi kanji yang telah 

dikuasainya. 



 

 

5 

3. Membuat Software pembelajaran kanji sebagai tambahan dan bantuan 

dalam mempelajari dan menghafal kanji, Juga dapat membantu pengguna 

dalam menyelesaikan ujian JLPT. 

 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan referensi pembelajaran kepada pihak-pihak yang 

memerlukan pembelajaran yang berkaitan dengan kanji. Terutama bagi 

seseorang yang ingin melanjutkan pendidikan atau bekerja di Jepang. 

2. Memudahkan pengguna dalam mempelajari kanji dengan metode-metode 

yang tersedia, dan juga memudahkan pengguna dalam mengefaluasi kanji 

yang telah dikuasainya. 

3. Mempermudah dalam mempelajari bentuk-bentuk kanji, arti, cara baca, 

dan coretannya. Mempermudah pengguna dalam mengetahui seperti apa 

bila kanji tersebut diimplementasikan dalam kalimat maupun bacaan-

bacaan petunjuk jalan atau nama-nama gedung dan lain-lain. 

 

1.6.  Hipotesis 

Dengan adanya software pembelajaran kanji ini, pengguna yang ingin 

mempelajari dan menghafal kanji ini akan dapat dengan mudah mempelajari 

dan mengetahui pemakaian kanji dan dapat melihat daftar kanji yang ada. 
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1.7.  Sistematika Penelitian 

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas, penelitian ini disusun menjadi 

lima bab sebagai berikut : 

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan  berisi latar belakang mengenai 

masalah tersebut, batasan masalah yang berisikan batasan dan ruang 

lingkup penelitian, tujuan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan 

masalah, serta manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penelitian. 

 

Bab kedua, yaitu bab tinjauan pustaka berisi uraian mengenai landasan 

teori yang menjelaskan hal yang berhubungan dengan penelitian ini, 

yaitu tentang kanji, tes JLPT, visual basic serta sub bab yang 

bersangkutan. 

 
Bab ketiga, yaitu metode penelitian berisi tempat dan waktu pelaksanaan 

tugas akhir, metode yang digunakan dalam tugas akhir, dan rancangan 

sistem.  

 
Bab keempat, yaitu bab hasil dan pembahasan berisi proses pengolahan 

data, perancangan dalam pengembangan sistem serta membahas 

implementasi dari pengembangan sistem pembelajaran kanji secara 

interaktif. 

 
Bab kelima, yaitu simpulan dan saran berisi beberapa simpulan dan 

saran yang berkaitan dengan  hasil penelitian utuk pengenbangan 

berikutnya. 
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Daftar Pustaka berisi berbagai sumber pustaka yang digunakan untuk 

dijadikan referensi dalam penelitian tugas akhir ini. 

 
Lampiran berisi dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian. 


