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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan, karena 

melalui bahasa, manusia dapat berkomunikasi untuk menyampaikan pesan dan 

memperoleh informasi (Fahrurrozi & Wicaksono, 2016). Salah satu langkah awal 

untuk mempelajari bahasa asing adalah dengan menghafal kosakata asing secara 

berulang dan berkala agar dapat mengingat penulisan dan arti dari kosakata asing 

tersebut (Ellis, 2010). Flashcard dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghafal 

kosakata asing dengan cara pengulangan. Menurut data yang dipublikasikan oleh 

ethnologue pada tahun 2017, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh 

dunia adalah bahasa Mandarin dengan pengguna mencapai sekitar 1.284.000 

orang (ethnologue, 2017). 

Perkembangan teknologi di Indonesia berkembang dengan cepat, hal ini 

ditandai dengan berkembangnya pengguna smartphone di Indonesia. Dari data 

hasil proyeksi yang dipublikasikan oleh eMarketer diperkirakan ada sekitar 27,4 

juta pengguna smartphone di Indonesia pada tahun 2013 dan jumlah pengguna 

smartphone di Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 86.6 juta pada 

tahun 2017 (eMarketer, 2014). Menurut survei yang dilakukan oleh APJII dan 

PUSKAKOM UI pada tahun 2015, sekitar 85% dari keseluruhan pengguna 

internet mengakses internet dengan menggunakan smartphone (APJII & 

PUSKAKOM, 2014). Menurut Waiwai Marketing terdapat sekitar 39 juta 
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pengguna smartphone Android di Indonesia pada tahun 2015 dan terdapat 2,5 juta 

pengguna smartphone IOS ditahun yang sama (2015). 

Flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang 

biasanya berukuran 25x30 cm. Gambar-gambar yang ada pada flashcard 

merupakan rangkaian pesan yang disajikan dengan keterangan setiap gambar yang 

dicantumkan pada bagian belakangnya (Susilana & Riyana, 2008). Flashcard 

dapat digunakan sebagai media penghafalan yang baik. Meskipun demikian, 

media ini kurang efektif karena flashcard disajikan secara acak dan tidak 

memperhatikan pola tingkat pemahaman dari pengguna. 

Penelitian yang sama telah dilakukan oleh Agustyan Hidayat (2012) 

dengan skripsi berjudul ”Rancang Bangun Spaced Repetition Software untuk 

Menghafal Huruf Jepang Menggunakan Algoritma SuperMemo 2 Berbasis IOS” 

dan Marcia Juvanie Chang (2016) dengan skripsi berjudul “Rancang Bangun 

Aplikasi Online Flashcard Untuk Penghafalan Kosakata Korea Menggunakan 

Metode Leitner Berbasis Web”. Perbedaan dari SuperMemo 2 dan Leitner dari 

Drill Sandwich adalah dari pola pembelajarannya, pada Drill Sandwich kata yang 

belum diketahui  dengan baik (unknown) dimasukkan ke dalam tumpukan kata 

yang sudah diketahui dengan baik (known), hal ini dapat meningkatkan 

kemampuan menghafal (Cooke et al., 1993). 

Drill Sandwich adalah sebuah metode pembelajaran yang bertujuan untuk 

mempermudah penghafalan kosakata (Coulter & Coulter, 1989). Drill Sandwich 

terdiri dari sebuah set kartu yang biasanya berisikan 10 kartu dan memiliki pola 

yang dilihat dari tingkat pemahaman pengguna terhadap kartu tersebut. 
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Penggunaan Drill Sandwich memiliki keuntungan dibandingkan dengan 

menggunakan metode lain seperti Incremental Rehearsal karena waktu 

pembelajaran dengan Drill Sandwich lebih cepat setengahnya dari Incremental 

Rehearsal (Shaack, 2007).  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana 

cara merancang bangun aplikasi penghafalan kosakata Mandarin berbasis Android 

menggunakan Metode Drill Sandwich. 

1.3  Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Flashcard memiliki pertanyaan berupa aksara Mandarin sederhana dan 

jawaban berupa pelafalan pīnyīn beserta dengan arti dalam Bahasa 

Indonesia dari aksara Mandarin sederhana tersebut. 

2. Kosakata Mandarin yang digunakan diambil dari buku berjudul “Bahasa 

Mandarin Untuk Pemula 1” oleh Tan Tiong Hwat (Hwat, 2003). 

3. Kosakata Mandarin yang digunakan pada aplikasi ini terbatas pada 

beberapa latihan kosakata yang ada pada pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 

3, pelajaran 4, dan pelajaran 5 dalam buku “Bahasa Mandarin Untuk 

Pemula 1”. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun 

aplikasi penghafalan kosakata Mandarin menggunakan Metode Drill Sandwich 

berbasis Android. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah untuk membantu seseorang menghafal 

kosakata Mandarin dengan menggunakan Metode Drill Sandwich sehingga dapat 

menghafal dengan mudah dan cepat. 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian 

 Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyajian laporan skripsi ini 

adalah sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

             Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini berisi teori-teori dasar yang digunakan dalam pembangunan 

aplikasi yaitu Bahasa Mandarin, flashcards, Drill Sandwich, System Usability 

Scale (SUS). 

BAB III : METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Dalam bab ini dibahas metode penelitian, rancangan aplikasi yang dibuat, 

rancangan antarmuka, proses yang dilakukan sistem, dan alur proses dari sistem. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 
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 Dalam bab ini dibahas spesifikasi sistem, implementasi aplikasi, 

implementasi antarmuka dan uji coba aplikasi. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN  

 Bagian ini berisikan simpulan dari hasil penelitian dan saran 

pengembangangan aplikasi lebih lanjut untuk aplikasi yang serupa. 
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