
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada abad ke-21 ini, penguasaan bahasa asing tidak hanya terbatas pada bahasa 

internasional yaitu Bahasa Inggris. Masyarakat mulai tertarik untuk mempelajari 

berbagai bahasa seperti Jepang, Perancis, Jerman, dan lain-lain. Ketertarikan 

mereka mempelajari bahasa-bahasa tersebut bukan karena tidak memiliki 

ketertarikan terhadap Bahasa Inggris, melainkan terdapat keunikan tersendiri pada 

bahasa asing selain Bahasa Inggris. 

 

Keunikan bahasa dan budaya menjadi daya tarik tersendiri bagi para peminat 

bahasa asing atau Bahasa Jepang pada khususnya. Akan tetapi, terdapat beberapa 

kendala dalam mempelajari bahasa Jepang, misalnya penyusunan pola kalimat 

dan pemahaman terhadap vocabulary yang bila diterjemahkan dalam Bahasa 

Indonesia memiliki banyak arti. Hal ini karena terdapat perbedaan pada 

penyusunan kalimat pada bahasa Jepang dan Indonesia. 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuat aplikasi pembelajaran Japanese 

Grammar yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami bahasa 
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Jepang sehingga memudahkan mereka untuk mempelajarinya dan menerapkannya 

dalam berkomunikasi. 

 

Aplikasi ini ditujukan pada setiap orang yang memerlukan dengan segera belajar 

berkomunikasi dalam Bahasa Jepang pada situasi yang bagaimanapun seperti di 

tempat kerja, di rumah, di lingkungan pendidikan dan di masyarakat setempat. 

Meskipun ini adalah aplikasi untuk pemula, isinya sedapat mungkin dibuat 

dengan situasi keadaan, berbagai macam kehidupan sehari-hari masyarakat di 

Jepang. Aplikasi ini dimaksudkan umumnya untuk orang-orang yang sudah 

selesai dalam pendidikan resmi dan juga untuk orang-orang yang belajar untuk 

masuk universitas dan belajar intensif di sekolah-sekolah dan kejuruan dan 

universitas. 

 

Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan agar dapat menguasai bahasa 

Jepang, di antaranya mengikuti les atau private, belajar langsung ke Jepang 

dengan program homestay, atau melalui media internet. Namun, semua metode 

pembelajaran bahasa asing adalah dapat berkomunikasi. Seseorang dikatakan 

menguasai bahasa asing ketika dapat berkomunikasi. Aplikasi pembelajaran ini 

dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang lisensinya dapat 

diunduh secara gratis di situs resminya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat aplikasi Japanese Grammar dengan menerapkan 

Sequential Algorithm pada larik tidak terurut. 

2. Bagaimana membuat aplikasi Japanese Grammar yang menarik dan 

mudah digunakan. 

3. Bagaimana membuat aplikasi Japanese Grammar berbasis web. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai input yang digunakan adalah file text. 

2. Materi pembelajaran yang dipakai hanya pola kalimat bahasa hormat yang 

mengacu pada buku Minna no Nihongo I. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi pembelajaran Japanese 

Grammar dengan menggunakan algoritma Sequential sebagai media pembelajaran 

dan mempermudah masyarakat dalam mempelajarinya. 
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1.5 Manfaat 

 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui cara kerja algoritma Sequential dalam menemukan karakter. 

2. Menciptakan media pembelajaran bahasa Jepang yang baru. 

3. Mempermudah masyarakat dalam mempelajari dan memahami bahasa 

Jepang. 


