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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Pembelajaran bahasa asing yang khususnya pembelajaran bahasa Jepang, ketika 

melakukan pembelajaran secara tidak langsung sudah pasti memperoleh 

pengetahuan mengenai budaya Jepang. Oleh karena itu, budaya dan bahasa 

memiliki keterkaitan yang sangat erat meskipun merupakan dua hal yang berbeda. 

Disamping itu kita ketahui bersama bahwa bahasa dan budaya merupakan dua hal 

yang saling mempengaruhi. Dapat terlihat dari bahasa yang digunakan suatu 

masyarakat akan mencerminkan budaya dari masyarakat tersebut. Demikian 

berlaku sama pada bahasa Jepang, misalnya penggunaan keigo. Keigo merupakan 

bahasa yang digunaan oleh orang jepang dengan maksud menaikkan derajat 

pendengar. Keigo dapat disebut bahasa yang digunakan untuk menghormati lawan 

bicara. Keigo sering digunakan di perusahaan atau dalam dunia kerja[1]. Hal ini 

mencerminkan bahwa budaya orang-orang Jepang mengutamakan kepentingan 

orang lain dan hubungan senior maupun yunior. 

Bahasa merupakan sahabat dari kehidupan sehari-hari manusia. Sebagai 

makhluk sosial manusia selalu membutuhkan bahasa sebagai suatu alat yang 

penting dalam berkomunikasi dengan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, 

berkomunikasi dengan keluarga, teman, bahkan bekerja juga membutuhkan 

kemampuan berbahasa yang baik[14]. Oleh karena itu penggunaan bahasa yang 

baik dan benar harus dimiliki setiap individu. 

Pada saat ini Bahasa jepang menjadi salah satu Bahasa asing yang banyak dipelajari 

di berbagai lembaga pendidikan formal maupun non formal yang ada di Indonesia. 

Sebagai Bahasa asing, tentu saja Bahasa jepang sama dengan Bahasa asing lainnya 

yang memiliki karakteristiknya yang harus diketahui dan dipahami oleh para 

pembelajar Bahasa jepang. Hal ini diperlukan agar dapat melakukan komunikasi 

dan bertukar informasi kepada orang lain. Menyampaikan dan menangkap 
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informasi dengan baik dan benar akan membantu kita dalam berinteraksi dengan 

orang lain, keluarga maupun rekan kerja. 

 

Bahasa dan budaya merupakan sebuah komponen yang sudah melekat kepada 

manusa sejak lahir dan memiliki peran penting dalam hidup manusia. Setiap orang 

menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide, pikiran, hasrat dan keinginan ke 

orang lain. Sedangkan budaya adalah acuan untuk seseorang berperilaku baik, 

menaati tata aturan yang ada pada demi terciptanya masyarakat yang tertib. 

Mempelajari bahasa asing harus memperhatikan bermacam-macam aspek 

keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca, 

serta keterampilan menulis[3]. Jika seseorang sudah menguasai keempat aspek 

tersebut dapat dikatakan orang tersebut sudah mahir melakukan komunikasi dengan 

orang lain . 

Untuk dapat menguasai keterampilan tersebut setiap memiliki kesulitan dalam 

menghafal huruf jepang yang disebut dengan hiragana, katakana, dan kanji. 

Kesulitan yang dialami hampir dari sebagian kanji yang terdapat pada Bahasa 

jepang dituliskan dengan huruf yang hampir sama sehingga sulit dibedakan. Maka 

dari itu harus dapat menghafal setiap kosakata Bahasa yang ada. Kosakata 

merupakan komponen yang penting dalam proses penguasaan suatu bahasa. 

Penguasaan suatu bahasa seseorang sangat ditinjau dari kosakata baik secara lisan 

maupun tulisan. Oleh karena itu Game Edukasi Kosakata Bahasa jepang dibuat 

untuk memberikan pembelajaran dasar yang mudah mengenai huruf-huruf dasar 

dalam berbahasa jepang. Berikut inilah beberapa Game Edukasi Bahasa Jepang 
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a) Japanese Writing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.1 Japanese Writing Game 

Japanese Writng merupakan game yang dikembangkan oleh Learning & Writing 

Studio. Game ini merupakan platform Android. Tampilan pertama saat membuka 

game adalah seperti gambar yang ditunjukkan diatas dimana terdapat menu 

Learning atau Test. Pesan dan tujuan dari game ini terlihat jelas, mengharuskan 

pemainnya untuk masuk ke menu learning setelah itu baru mengerjakan test. 

b) Obenkyou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar1.2 Obenkyou Game 
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Obenkyou merupakan game yang dikembangkan oleh Automusk. Merupakan 

sebuah game platform android game ini dimainkan dengan cara memilih menu 

pembelajaran dahulu kemudian pemain bisa melakukan test berlanjut sesuai dengan 

kategori yang dipilihnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang game Nihon-Goo! yang dapat digunakan sebagai 

alat edukasi untuk menambah wawasan berbahasa jepang? 

2. Bagaimana menciptakan proses Belajar Bahasa Jepang yang mudah untuk 

dipelajari oleh siswa-siswi remaja melalui game? 

3. Bagaimana menguji game Nihon-Goo! agar dapat diterima sebagai alat 

edukasi untuk menambah wawasan berbahasa jepang? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui cara merancang game Nihon-Goo! Sebagai alat edukasi penambah 

wawasan berbahasa jepang. 

2. Mengetahui cara menciptakan proses belajar Bahasa Jepang yang mudah 

dipelajari dengan game sebagai medianya. 

3. Mengetahui cara menguji game Nihon-Goo! Agar dapat diterima sebagai alat 

edukasi menambah wawasan berbahasa jepang. 


