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BAB III  

METODOLOGI DAN ANALISIS DATA 

3.1. Data Penelitian 

Language Better and Computer (LBC) adalah sebuah lembaga pendidikan bahasa 

asing dan komputer yang terletak di kota Depok sejak tahun 2008. Dikarenakan 

kendala yang dialami oleh pengajar di LBC dalam menyampaikan materi Bahasa 

Jepang untuk murid tingkat Sekolah Dasar, LBC ingin membuat sebuah aplikasi 

media interaktif berbasis komputer yang dapat membantu dan mempermudah 

pengajar untuk menjelaskan materi kepada murid.  

 

Gambar 3.1 Logo Language Better and Computer 

(dokumentasi pribadi) 

Dalam merancang aplikasi pembelajaran Bahasa Jepang ini penulis membutuhkan 

data-data yang dapat mendukung penelitian. Untuk mendapatkan data-data 

tersebut, penulis melakukan cara-cara tersebut: 

 Penulis melakukan wawancara kepada pihak Language Better and 

Computer, sebuah lembaga pendidikan yang telah berdiri sejak tahun 2008 
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sebagai  narasumber dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis juga 

melakukan wawancara kepada salah satu orang tua murid yang ikut kursus di 

LBC. 

 

Gambar 3.2 Ruang lab komputer LBC 

(dokumentasi pribadi) 

3.1.1. Wawancara 

1. Dengan pihak LBC 

Gambar 3.3 Foto dengan narasumber 

(dokumentasi pribadi) 
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Language Better and Computer (LBC) didirikan pada tahun 2008 oleh Ibu 

Marliana. Pada awalnya, narasumber bekerja di sebuah lembaga pendidikan yang 

pada akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah lembaga pendidikan sendiri 

dengan mengandalkan pengalamanya didalam bidang pendidikan, khususnya 

bahasa dan komputer. Ia membuka sebuah kursus komputer dan berbagai macam 

bahasa meliputi bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, Jerman, dan Perancis. Pada 

awalnya, narasumber merekrut mahasiswa UI sebagai pengajar. Dua tahun 

kemudian khususnya dalam kelas Bahasa Jepang, narasumber merekrut guru yang 

berasal dari Jepang. 

 Narasumber menyatakan bahwa dalam menyampaikan pembelajaran 

Bahasa Jepang untuk tingkat Sekolah Dasar belum dapat dilakukan secara 

maksimal karena pengajar kelas Bahasa Jepang tidak memiliki banyak 

pengalaman dalam memberikan pembelajaran untuk anak. Karena itu narasumber 

ingin menggunakan bantuan pembelajaran melalui komputer agar dapat 

mempermudah dalam menjelaskan materi khususnya dalam menjelaskan 

mengenai warna dan objek-objek dalam materi karena modul yang digunakan 

oleh LBC tidak berwarna/hitam putih. 

 Narasumber juga menyatakan bahwa beliau berharap dengan adanya 

media interaksi ini dapat membuat LBC bersaing dengan tempat bimbingan 

Bahasa Jepang yang lainnya dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

sehingga dapat memudahkan baik untuk pengajar dan murid LBC. 

Perancangan Media..., Dhia Khairunnisa, FSD UMN, 2015
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2. Dengan orang tua murid 

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Devi Susma, selaku orang tua murid 

dari kursus Bahasa Jepang di LBC. Beliau adalah orang tua dari Nabila, murid 

dari kelas Bahasa Jepang LBC yang duduk di kelas lima Sekolah Dasar. Nabila 

telah menyelesaikan tingkat pertama dan akan melanjutkan ke tingkat selanjutnya. 

 Menurut hasil wawancara dengan Ibu Devi, saat kelas tiga Nabila mulai 

memiliki hobi untuk menonton anime (kartun Jepang) dengan teman-temannya. 

Berawal dari hobinya ini, Nabila mulai mengucapkan kata-kata Bahasa Jepang 

yang ditiru olehnya dari anime yang ia tonton. Sejak saat itu, Ibu Devi dan 

beberapa orang tua murid lainnya pun sepakat untuk memasukkan Nabila dan 

teman-temannya ke kursus Bahasa Jepang untuk menyalurkan minat Nabila dan 

teman-temannya terhadap anime dan berharap agar dapat bermanfaat untuk 

mereka saat dewasa nanti. 

 Ibu Devi mengatakan alasan utama beliau memilih LBC adalah karena 

jaraknya yang dekat dengan rumahnya dan ia juga mendapatkan refrensi dari 

tetangga di rumahnya. Semenjak Nabila kursus di LBC, kemampuan Bahasa 

Jepangnya meningkat. Apabila melihat sebuah benda, Nabila sering menunjuk 

benda tersebut dan mengucapkan Bahasa Jepangnya. Nabila juga bisa menulis 

hiragana, katakana, dan beberapa kanji. 

Perancangan Media..., Dhia Khairunnisa, FSD UMN, 2015
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3.1.2. Kuesioner 

Kuesioner ini diberikan untuk mengetahui seberapa besar minat murid-murid di 

LBC terhadap komputer dan kesulitan apa yang ditemukan selama belajar di LBC. 

Hasil yang didapat dari penyebaran kuesioner adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3.4 Hasil kuesioner 

(dokumentasi pribadi) 

 Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner seperti grafik di atas, 

kesimpulan yang didapat adalah murid LBC sudah tidak asing lagi dengan 

komputer dan komputer sudah menjadi salah satu bagian dari keseharian mereka. 

 Dalam penyampaian materi, LBC juga dapat menjelaskan dan mudah 

dimengerti walaupun terdapat beberapa anak yang tidak dapat menangkap materi 

dengan cepat. Dalam mempelajari Bahasa Jepang itu sendiri, khususnya huruf 

hiragana dan katakana, murid LBC merasa lebih kesulitan dalam mempelajari 

huruf katakana.	 

Perancangan Media..., Dhia Khairunnisa, FSD UMN, 2015
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3.2. SWOT 

Penulis melakukan observasi dan membandingkan LBC dengan beberapa tempat 

kursus Bahasa Jepang di sepanjang jalan Margonda, Depok seperti Learning 

Bilingual Center dan Shinjuku Center untuk mengetahui kekuatan dan 

kesempatan yang dimiliki oleh LBC. Berikut adalah hasilnya.  

STRENGTH 

Berdasarkan hasil observasi dari beberapa bimbingan belajar Bahasa Jepang 

disekitar LBC atau sepanjang jalan raya Margonda, LBC adalah satu-satunya 

tempat yang memiliki kelas Bahasa Jepang untuk tingkat Sekolah Dasar dan satu-

satunya tempat yang memiliki ruang lab komputer. Pengajar yang mengajar di 

LBC juga adalah orang Indonesia yang pernah tinggal di Jepang sehingga selain 

belajar Bahasa Jepang, murid LBC juga dapat mempelajari kebudayaan Jepang 

sedangkan pengajar di Learning Bilingual Center adalah mahasiswa sastra Jepang 

yang kuliah di Universitas Indonesia dan pengajar yang mengajar di Shinjuku 

Center adalah orang lulusan sastra Jepang dan mahasiswa sastra Jepang 

Universitas Indonesia. Kelas yang tidak terlalu besar dan murid yang sedikit 

membuat murid dapat fokus dalam belajar dan pengajar dapat memantau tiap anak 

dengan mudah. 
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WEAKNESS 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik LBC, beliau menyatakan bahwa 

pengajar yang mengajarkan Bahasa Jepang di LBC tidak memiliki banyak 

pengalaman dalam mengajar anak-anak. Sedangkan Shinjuku Center memiliki 

pengajar yang berpengalaman dalam mengajar anak-anak. Dari segi materi 

pembelajaran, Learning Bilingual Center selalu mengadakan kuis disetiap akhir 

pertemuan sedangkan LBC tidak. 

OPPORTUNITY 

Berdasarkan hasil observasi, tempat bimbingan yang lain tidak memiliki kelas 

untuk anak ataupun lab komputer. Karena itu LBC dapat membuat sebuah media 

pembelajaran baru yang dapat menarik perhatian anak-anak yang ingin belajar 

bahasa Jepang. 

THREAT 

Kurangnya media promosi yang dibuat oleh LBC sehingga sering tidak menjadi 

pilihan pertama dalam memilih bimbingan belajar bahasa Jepang. 

Perancangan Media..., Dhia Khairunnisa, FSD UMN, 2015
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3.3. Mind Mapping 

 

Bagan 3.5 Mind-Mapping 

(dokumentasi pribadi) 

	  

3.4. Konsep Kreatif 

Penulis merancang sebuah media interaktif pembelajaran Bahasa Jepang untuk 

anak tingkat Sekolah Dasar yang kursus di lembaga pendidikan Language Better 

and Computer. Media interaktif ini berbasis flash dan berbentuk aplikasi 

dijalankan di media komputer. 

 Media interaksi ini memiliki resolusi berukuran standar 640x480 pixel 

dengan menggunakan pola interaksi linear interactive dan branching part karena 

aplikasi ini dapat memiliki beberapa cabang yang berbeda namun tetap pada jalur 

utama yang sudah ditentukan. Unsur utama media interaksi ini adalah bahasa dan 

Perancangan Media..., Dhia Khairunnisa, FSD UMN, 2015
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huruf Jepang itu sendiri sehingga desain yang dibuat memfokuskan pada bahasa 

dan huruf Jepang tersebut.   

 Ilustrasi pada media interaktif ini dibuat dengan menggunakan media 

komputer/digital dan dengan gaya ilustrasi vektor. Karakter utama yang terdapat 

dalam media interaktif ini adalah sepasang murid Sekolah Dasar yang 

menggunakan seragam sekolah Jepang dan tinggal di Jepang sehingga 

background pemandangan yang digunakan adalah pemandangan yang menjadi 

ciri khas Negeri Jepang seperti contohnya bunga sakura. Penggunaan latar 

belakang Negeri Jepang ini sekaligus memperkenalkan murid LBC kepada 

suasana di Jepang.  

 Penyusunan layout yang digunakan dalam media interaktif ini tidak terlalu 

rumit agar pengguna dapat langsung mengerti dalam menggunakan media 

interaksi tersebut dengan desain yang minimalis dan memfokuskan pada Bahasa 

Jepang itu sendiri. Warna yang digunakan adalah warna-warna yang cerah dan 

terdapat banyak warna yang digunakan dalam media interaksi ini agar dapat 

menarik bagi anak-anak yang menggunakan media interaktif ini.

Perancangan Media..., Dhia Khairunnisa, FSD UMN, 2015
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