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1. Pendahuluan 

Budaya Jawa adalah budaya yang kental dengan nilai kesopanannya. 

Masyarakat Jawa terkenal dengan keramahannya, kesopanannya serta adat 

istiadatnya yang dijunjung tinggi. Salah satu nilai kesopanan masyarakat Jawa 

terdapat pada Bahasa Jawa. Bahasa Jawa dalam budaya Jawa tidak hanya 

dianggap sebagai alat komunikasi, bahasa Jawa juga merupakan budaya yang 

dapat menunjukkan tingkat kesopanan seseorang. Tingkat kesopanan seseorang 

dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam menempatkan diri sendiri dan 

orang lain sesuai dengan porsi, derajat dan martabatnya berdasarkan ketepatan 

pemilihan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, dalam 

budaya Jawa disebut “Unggah-ungguh Basa Jawa”. Tingkat tutur bahasa Jawa 

(Unggah-ungguh Basa) pada dasarnya ada dua macam, yaitu ragam ngoko dan 

ragam krama. Ragam ngoko meliputi ngoko lugu dan ngoko alus. Ragam krama 

meliputi krama lugu dan krama alus. Setiap tingkat tutur bahasa Jawa memiliki 

bahasa atau ragam kosakata yang berbeda, penggunaan dan penempatannya pun 

berbeda berdasarkan lawan yang diajak bicara [1]. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru Bahasa Jawa SMP di 

Salatiga dan hasil penyebaran kuesioner terhadap siswa didapat beberapa 

identifikasi masalah yang berkaitan dengan pembelajaran “Unggah-ungguh Basa 

jawa”, yakni pembelajaran “Unggah-ungguh Basa Jawa” di sekolah-sekolah 

kurang diminati siswa karena memiliki aturan bahasa yang dirasa rumit sehingga 

dianggap sulit untuk dipelajari. Terutama pada tingkat basa krama, siswa merasa 

kesulitan karena sudah terbiasa menggunakan basa ngoko dan bahasa Indonesia. 

Penyediaan materi pembelajaran sekarang ini juga kurang, media pembelajaran 

yang secara khusus membahas tentang “Unggah-ungguh Basa Jawa” sudah mulai 

sulit dijumpai. Lingkungan tempat tinggal yang tidak menerapkan Unggah-

ungguh dalam berkomunikasi sehari-hari juga menjadi kesulitan bagi siswa untuk 

belajar “Unggah-ungguh Basa Jawa”. Padahal menurut penuturan salah satu guru 

Bahasa Jawa di SMP Negeri 1 Salatiga, penerapan “Unggah-ungguh Basa Jawa” 

sangat penting dalam pembentukan karakter generasi muda agar menjadi generasi 

yang memiliki nilai moral dan kesopanan yang baik. Budaya Jawa ada pepatah 

yang menyebutkan „Ajining Dhiri Dumunung Ing Lathi’ peribahasa tersebut 

menunjukan bahwa derajat seseorang dapat dilihat dari tutur bahasanya.  

Metode pembelajaran yang digunakan berpengaruh terhadap kesuksesan 

pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. Begitu juga yang terjadi di SMP di wilayah 

Salatiga, dari hasil wawancara terhadap guru Bahasa Jawa dijelaskan bahwa siswa 

kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Jawa khususnya materi 

“Unggah-ungguh Basa Jawa” karena metode pembelajaran yang monoton, hanya 

menyimak dan mendengarkan guru. Menurut penuturan ketua tim Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Jawa SMP/MTs Kota Salatiga, dalam 

pembelajaran “Unggah-ungguh Basa Jawa” khususnya, perlu adanya trik-trik atau 

permainan agar siswa tidak merasa jenuh, selain itu belajar bahasa akan lebih 

efektif jika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya saat pelajaran 

di sekolah. 

Perkembangan teknologi semakin maju, pemanfaatannya pun sangat 

berperan dalam dunia pendidikan. Android misalnya, perkembangan Android di 



3 

 

Indonesia lebih cepat dibandingkan OS lain. Sifat Android yang terbuka (open 

platform) menjadi faktor utama pendorong larisnya smartphone berbasis Android 

di Indonesia [2]. Maraknya penggunaan ponsel Android di masa sekarang ini 

menjadi peluang untuk membangun media pembelajaran yang membantu dalam 

proses belajar siswa. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk merancang aplikasi penerjemah Bahasa Jawa berbasis Android. 

Aplikasi ini membahas materi dan ragam kosakata dalam “Unggah-ungguh Basa 

Jawa”, aplikasi ini juga dilengkapi dengan contoh dialog penggunaan “Unggah-

ungguh Basa Jawa” yang disertai gambar dan suara agar menarik minat belajar 

siswa. Terdapat menu permainan berupa tes kosakata untuk membantu dalam 

menghafal kosakata dan bermain peran, di mana siswa dapat belajar untuk 

berkomunikasi dengan memerankan seorang tokoh dengan latar belakang tertentu 

berdasarkan penggunaan “Unggah-ungguh Basa Jawa” yang baik dan benar, 

diharapkan mampu melatih kecakapan berkomunikasi siswa. Perancangan aplikasi 

penerjemah Bahasa Jawa dibangun untuk membantu menerjemahkan ragam 

kosakata dalam “Unggah-ungguh Basa jawa” dan memberikan kemudahan bagi 

siswa dalam belajar “Unggah-ungguh Basa Jawa” dimanapun dan kapanpun. 

 

2. Kajian Pustaka 

Penelitian yang berjudul Aplikasi Belajar Menulis untuk Anak Prasekolah 

Berbasis Android telah membahas tentang manfaat penggunaan android sebagai 

sarana pembelajaran. Perancangan aplikasi tersebut telah membantu mengasah 

kemampuan menulis anak dan membantu orang tua untuk memantau 

perkembangan kemampuan menulis anak melalui fitur record permainan [3]. 

Penelitian berjudul Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Tenses Bahasa Inggris Pada 

Smartphone Platform Android telah membahas pembuatan aplikasi pembelajaran 

pada platform android dengan menggunakan bahasa pemrograman java. Manfaat 

dari aplikasi tersebut untuk mempermudah para pengguna seperti pelajar, 

mahasiswa atau masyarakat yang sedang belajar bahasa inggris agar dapat lebih 

memahami materi bahasa inggris secara benar [4]. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait Aplikasi 

Pembelajaran dan Android, maka akan dilakukan penelitian yang membahas 

tentang perancangan Aplikasi Penerjemah Bahasa Jawa berbasis Android. 

Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan Eclipse 

sebagai editor kode program Java. Aplikasi Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mempelajari ragam kata dalam 

“Unggah-Ungguh Basa Jawa”, serta membantu untuk meningkatkan minat siswa 

untuk mempelajari Bahasa Jawa. 

Perbedaan penelitian “Perancangan Aplikasi Penerjemah Bahasa Jawa 

Berbasis Android” dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini 

difokuskan pada pembelajaran tentang “Unggah-ungguh Basa jawa”. Pada 

penelitian ini tidak hanya menyajikan materi tetapi juga contoh penerapan dengan 

media gambar dan suara, dan juga terdapat menu permainan dengan 

memanfaatkan sensor Accelerometer pada Android untuk mendeteksi pergerakan 

handphone. 
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Aplikasi adalah suatu program yang ditulis atau dirancang untuk 

menangani masalah tertentu [5]. Pembelajaran mengandung makna adanya 

kegiatan mengajar dan belajar, dimana pihak yang mengajar adalah guru dan yang 

belajar adalah siswa yang berorientasi pada kegiatan mengajarkan materi yang 

berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa 

sebagai sasaran pembelajaran [6]. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

disimpulkan aplikasi pembelajaran adalah suatu program yang dibuat untuk 

membantu dalam pembelajaran yang berupa kegiatan mengajarkan materi yang 

berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada 

sasaran pembelajaran. 

Unggah-ungguh basa adalah sopan santun berbahasa artinya budi pekerti 

yang baik, tata krama, peradaban, atau kesusilaan dalam berbahasa. Konsep 

unggah-ungguh atau kesantunan berbahasa diidentikkan dengan penerapan tingkat 

tutur bahasa Jawa, krama dan ngoko. Tingkat krama mencerminkan tingkatan 

halus, tingkat ngoko mencerminkan kenetralan, dan di sekitar krama dan ngoko 

masing masing menunjukkan sifat yang berbeda dari yang sangat halus hingga 

yang kasar. Pembagian tingkatan bahasa Jawa, yakni krama alus, krama, ngoko 

alus, ngoko. Sistem tingkatan ini ditandai oleh pemakaian unsur-unsur ragam 

kosakata krama inggil, krama, dan ngoko. Krama alus memiliki unsur krama dan 

krama inggil; krama unsurnya adalah ragam krama; ngoko alus memiliki unsur 

ragam ngoko dan ragam krama inggil untuk mitratutur; dan ngoko hanya memiliki 

kosakata ragam ngoko. Kosakata ragam ngoko mempunyai jumlah paling banyak. 

Tidak setiap kata ragam ngoko memiliki padanan dalam ragam krama atau ragam 

krama inggil, sehingga kosakata ragam  ngoko sebenarnya menjadi dasar semua 

tingkatan dalam bahasa Jawa dan tidak bisa digantikan ragam lain jika memang 

tidak ada [7]. 

Android merupakan salah satu sistem operasi berbasis Linux untuk 

smartphone maupun komputer tablet. Android merupakan platform terbuka bagi 

para pengembang untuk menciptakan aplikasi. Komponen aplikasi yang terdapat 

di Android adalah: Activities, Activities merupakan bagian paling penting dari 

sebuah aplikasi, dikarenakan  activity menyajikan tampilan visual program yang 

digunakan oleh pengguna. Setiap activity dideklarasikan dalam sebuah kelas yang 

bertugas untuk menampilkan antarmuka pengguna yang terdiri dari views dan 

respon terhadap event. Setiap aplikasi memiliki sebuah activity atau lebih, dan 

biasanya terdapat satu activity untuk setiap halaman aplikasi; Services, Suatu 

service tidak memiliki tampilan antarmuka, melainkan berjalan di background 

untuk waktu yang tidak terbatas. Komponen service diproses tidak terlihat, 

memperbarui sumber data dan menampilkan notifikasi. Service digunakan untuk 

melakukan pengolahan data yang perlu terus diproses, bahkan ketika activity tidak 

aktif atau tidak tampak; Intent, Intent merupakan sebuah mekanisme untuk 

menggambarkan tindakan tertentu, seperti memilih foto, menampilkan halaman 

web dan lain sebagainya. Intent tidak selalu dimulai dengan menjalankan aplikasi, 

namun juga digunakan oleh sistem untuk memberitahukan ke aplikasi bila terjadi 

suatu hal, misal pesan masuk; Broadcast Receivers, Broadcast Receivers 

merupakan komponen yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa kecuali 

menerima dan bereaksi menyampaikan pemberitahuan; Content Provider, Content 
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Providers digunakan untuk mengelola dan berbagi database. Data dapat disimpan 

dalam file sistem, dalam database SQLite, atau dengan cara lain yang pada 

prinsipnya sama [8]. 

Java adalah bahasa pemrograman yang multi platform dan multi device. 

Sebuah program yang ditulis menggunakan Java dapat dijalankan hampir di 

semua komputer dan perangkat lain yang mendukung Java, dengan sedikit 

perubahan atau tanpa perubahan sama sekali dalam kodenya. Aplikasi dengan 

berbasis Java dikompilasikan ke dalam p-code dan bisa dijalankan dengan Java 

Virtual Machine. Fungsionalitas dari Java ini dapat berjalan dengan platform 

sistem operasi yang berbeda karena sifatnya yang umum dan non-spesifik. Slogan 

Java adalah “Tulis sekali, jalankan di manapun”. Sekarang ini Java menjadi 

sebuah bahasa pemrograman yang populer dan dimanfaatkan secara luas untuk 

pengembangan perangkat lunak. Kebanyakan perangkat lunak yang menggunakan 

Java adalah ponsel feature dan ponsel pintar atau smartphone [9]. 

SQLite merupakan sebuah sistem manajemen basisdata relasional yang 

bersifat ACID-compliant dan memiliki ukuran pustaka kode yang relatif kecil, 

ditulis dalam bahasa C. SQLite merupakan proyek yang bersifat public domain 

yang dikerjakan oleh D. Richard Hipp. Tidak seperti pada paradigma client-server 

umumnya, Inti SQLite bukanlah sebuah sistem yang mandiri yang berkomunikasi 

dengan sebuah program, melainkan sebagai bagian integral dari sebuah program 

secara keseluruhan. Sehingga protokol komunikasi utama yang digunakan adalah 

melalui pemanggilan API secara langsung melalui bahasa pemrograman. 

Mekanisme seperti ini tentunya membawa keuntungan karena dapat mereduksi 

overhead, latency times, dan secara keseluruhan lebih sederhana. Seluruh elemen 

basisdata (definisi data, tabel, indeks, dan data) disimpan sebagai sebuah file. 

Kesederhanaan dari sisi disain tersebut bisa diraih dengan cara mengunci 

keseluruhan file basis data pada saat sebuah transaksi dimulai [10]. 

Accelerometer adalah salah satu fitur sensor yang ditanam pada smartphone 

Android yang berfunsi untuk menentukan derajat kemiringan smartphone tersebut 

dengan menggunakan koordinat dari 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y dan Z. Pada 

dasarnya fungsi dari sensor ini adalah untuk mengubah tampilan layar smartphone 

dari landscape menjadi portrait maupun sebaliknya. Sementara itu, sejauh ini para 

developer Android memanfaatkan sensor ini hanya untuk keperluan aplikasinya, 

contoh yang paling sering digunakan adalah pengaplikasian sensor Accelerometer 

dalam game [11]. 

 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Metode Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

 

http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-sistem-operasi-komputer-operating-system/
http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-pemrograman-java-kelebihan-dan-kekurangan/
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Gambar 1 Flowchart Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam Flowchart, dapat dijelaskan sebagai berikut: Tahap 

Identifikasi Masalah : Merupakan tahap mengetahui dan menerjemahkan semua 

permasalahan terkait “Unggah-ungguh Basa Jawa”; Tahap Kajian Pustaka : 

Mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik, misalnya mengkaji 

penelitian tentang aplikasi pembelajaran berbasis android; Tahap Pengumpulan 

Data : Metode pengumpulan data yang dilakukan ada 3 macam yaitu observasi, 

wawancara dan kuesioner. Observasi yaitu mengadakan penelitian secara 

langsung di beberapa lingkungan kerja sesuai dengan obyek yang sedang diteliti 

dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Wawancara yaitu 

mengadakan penelitian secara lisan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak 

yang terlibat dalam sistem yang akan dirancang yaitu guru mata pelajaran Bahasa 

Jawa SMP. Kuesioner yaitu melakukan pengumpulan data melalui daftar 

pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada siswa; Tahap Perancangan Sistem : 

Perancangan sistem yaitu perancangan aplikasi pada platform Android, 

menggunakan  bahasa pemrograman Java dengan Eclipse sebagai editor koding 

dan SQLite sebagai database; Tahap Pengujian dan Evaluasi sistem : Pengujian 

dan Evaluasi sistem yaitu dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat 

apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, jika belum sesuai maka sistem akan 

diperbaiki dan dikembalikan ke tahap perancangan sistem sampai aplikasi benar-

benar fix sesuai dengan yang diharapkan; Tahap Penulisan Laporan Penelitian : 

Yaitu mendokumentasikan penelitian yang telah dilakukan dari awal hingga akhir 

dalam bentuk tulisan, yang menjadi laporan hasil penelitian. 

Perancangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode Prototyping. Prototyping adalah proses yang digunakan untuk membantu 

pengembangan perangkat lunak dalam membentuk model dari perangkat lunak 

Penulisan Laporan Penelitian 

Pengujian dan Evaluasi Sistem 

Perancangan Sistem 

Pengumpulan Data 

Kajian Pustaka 

Identifikasi Masalah 
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yang harus dibuat [12]. Metode ini dilakukan secara bertahap, yaitu dengan 

mengembangakan suatu prototype yang sederhana terlebih dahulu yang kemudian 

dikembangkan sampai perangkat lunak sesuai dengan yang diharapkan. Tahap-

tahap dalam metode Prototyping ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 Tahapan dalam Model Prototyping [12] 

Proses atau tahapan penyelesaian masalah pada Prototyping model yaitu: 

Tahap Pengumpulan Kebutuhan: Tahap ini untuk mengetahui dan menerjemahkan 

semua permasalahan serta kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan sistem yang 

dibangun, tujuan umum dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan 

berikutnya; Tahap Pengkodean Sistem: Membangun sistem berdasarkan hasil dari 

tahapan sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan desain sistem dan antarmuka. 

Perancangan sistem dibuat dengan menggunakan diagram UML dan 

pembangunan sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 

dan SQLite sebagai database; Tahap Evaluasi Sistem: Pada tahap ini dilakukan 

evaluasi terhadap kerja sistem, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, 

apabila belum sesuai sistem akan dikembalikan ke tahap pengkodean sistem untuk 

diperbaiki. 

 

Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan berdasarkan hasil pengumpulan data atau informasi 

yang telah dilakukan. Analisis kebutuhan sistem meliputi: Sistem berisi 

pembelajaran tentang “Unggah-ungguh Basa Jawa” dengan penjelasan 

menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan user/siswa; Aplikasi disertai 

kamus kosakata ragam Bahasa jawa; Aplikasi disertai contoh percakapan dengan 

gambar dan suara untuk menarik minat user/siswa; Aplikasi disertai permainan 

untuk melatih kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan ragam 

Bahasa Jawa; Aplikasi bersifat offline sehingga bisa digunakan dimanapun dan 

kapanpun. 

Analisis kebutuhan data pada perancangan aplikasi ini adalah berupa materi 

tentang “Unggah-ungguh Basa Jawa”. Materi meliputi penjelasan singkat tentang 

ragam “Unggah-ungguh Basa Jawa”, contoh penggunaan, dan ragam kosakata 

Bahasa Jawa. 

Analisis kebutuhan sistem perangkat keras dan perangkat lunak meliputi: 

Perangkat keras yang dibutuhkan yaitu ponsel dengan sistem operasi android, 
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dengan minimal versi android 2.2 atau froyo; Perangkat lunak yang dibutuhkan 

yaitu Eclipse juno sebagai editor koding untuk merancang aplikasi, Android SDK 

dan ADT/plugin eclipse diperlukan untuk membuat aplikasi pada platform 

android, SQLite sebagai database, perangkat lunak untuk membuat desain 

Aplikasi, perangkat lunak yang digunakan untuk membuat animasi contoh 

percakapan. 

 

Rancangan Sistem 

Perancangan sistem pada sistem dibuat dengan menggunakan UML (Unified 

Modeling language), yaitu sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam 

industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti 

lunak. Untuk perancangan aplikasi penerjemah Bahasa Jawa ini menggunakan 3 

diagram, yaitu use case diagram, activity diagram dan class diagram. 

Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor/user dengan 

sistem. Use case diagram dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 Use Case Diagram 

Berdasarkan use case diagram pada Gambar 3, aktor/user dapat melihat 

materi tentang “Unggah-ungguh Basa Jawa”, melihat kamus ragam Bahasa Jawa, 

melihat contoh percakapan, bermain peran, tes kosakata, melihat menu tentang 

aplikasi, dan share aplikasi “Unggah-ungguh Basa Jawa”. 

Activity diagram menggambarkan aliran aktifitas dalam sistem yang 

dirancang, bagaimana aliran berawal dan berakhir. Diagram mewakili aktifitas 

setiap aktor/user dalam menggunakan sistem. 

User

Melihat Halaman Menu Utama

Melihat Materi Melihat Kamus

Melihat Contoh Percakapan

Bermain Peran

Melihat Menu Tentang
Share Aplikasi

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>> Tes Kosakata<<extend>>
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Gambar 4 Activity Diagram 

Berdasarkan Gambar 4 dapat dijelaskan, pada saat user membuka/ 

menjalankan aplikasi, tampilan awal yang muncul adalah tampilan splash screen 

aplikasi yang kemudian menampilkan halaman menu utama aplikasi dengan 7 

pilihan menu, yaitu menu materi, kamus, contoh percakapan, bermain peran, tes 

kosakata, tentang dan menu share aplikasi. Setelah user memilih salah satu menu, 

aplikasi akan menampilkan halaman menu yang dipilih. 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi, entity, boundry, dan 

controller. Class diagram pada perancangan aplikasi penerjemah Bahasa Jawa 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5 Class Diagram 

User Sistem

Membuka Aplikasi Menampilkan Splash Screen

Menampilkan Menu UtamaMemiilih Menu

Materi

Kamus

Contoh Percakapan

Bermain peran

Tes Kosakata

Menampilkan Halaman Materi

Menampilkan Halaman Kamus

Menampilkan Halaman Contoh Percakapan

Menampilkan Halaman Bermain Peran

Menampilkan Halaman Tes kosakata

Keluar dari Aplikasi

Tentang

Share Aplikasi

Menampilkan Halaman Tentang

Menampilkan Halaman Share Aplikasi

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Pada class diagram sistem terdapat 5 entity, yaitu data_kamus yang berisi 

data ragam Bahasa Jawa, data_tokoh yang berisi data tokoh dan deskripsi tokoh, 

data_watak yang berisi data watak tokoh dan penjelasan watak, data_profesi berisi 

profesi tokoh dan penjelasan tokoh, data_topik berisi data topik peran. 

 

Evaluasi Prototyping  

Proses evaluasi prototyping dilakukan sebanyak dua kali pengujian 

dilakukan oleh user. Penjelasan setiap tahap evaluasi prototyping adalah sebagai 

berikut: Evaluasi Tahap Pertama, evaluasi prototype pertama dilakukan setelah 

perancangan awal aplikasi. Hasil dari evaluasi tahap pertama antara lain: 

Memperbaiki menu bermain peran, Memperbaiki menu contoh percakapan; 

Evaluasi Tahap Kedua, evaluasi tahap kedua dilakukan setelah perbaikan aplikasi 

pada tahap pertama selesai. Hasil dari evaluasi tahap kedua antara lain: 

Memperbaiki menu kamus, Penambahan Menu Tes Kosakata. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Pada tahap ini diterangkan bagaimana pengkodean untuk menghasilkan 

aplikasi penerjemah Bahasa Jawa yang dijalankan pada platform android. 

 

Splash Screen  
Pada saat aplikasi dijalankan, aplikasi diawali dengan tampilan splash 

screen yang menampilkan judul dari aplikasi, yaitu “Unggah-ungguh Basa Jawa”. 

Tampilan splash screen dapat dilihat pada Gambar 6. Pada saat splash screen 

ditampilkan, dijalankan perintah untuk membuat tabel dan mengisi data kedalam 

tabel yang dibuat. Kode Program 1 merupakan perintah untuk membuat tabel dan 

mengisi data kedalam tabel. 

 
Gambar 6 Tampilan Splash Screen 

 

Kode Program 1 Perintah untuk Membuat Tabel dan Mengisi Tabel 
. . . 

1  private SQLiteDatabase db = null; 

2  private db_kamus_helper kamushelper = new db_kamus_helper(this); 

. . . 

3  db = kamushelper.getWritableDatabase(); 

4  kamushelper.createTable(db); kamushelper.isidatakamus(db);  

5  kamushelper.isidatatokoh(db); kamushelper.isidatawatak(db);  

6  kamushelper.isidataprofesi(db); kamushelper.isidatatopik(db); 

. . . 

Kode Program 1 menunjukkan perintah untuk membuat tabel dan mengisi 

data kedalam tabel yang dengan memanggil objek dari kelas db_kamus_helper. 
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Kelas db_kamus_helper merupakan kelas yang extends SQLiteOpenHelper yang 

berisi method-method yang berkaitan dengan manajemen database. Kode 

Program 2 merupakan perintah untuk membuat database. 
Kode Program 2 Perintah untuk Membuat Database 
1  Public class db_kamus_helper extends SQLiteOpenHelper { 

2  private static String NAMA_DB = "db_kamusuubj"; 

3  private static int VERSI_DB = 1; 

4  public db_kamus_helper(Context context) { 

5  super(context, NAMA_DB, null, VERSI_DB);} 

Kode Program 2 menunjukkan perintah untuk membuat database pada kelas 

db_kamus_helper dengan nama db_kamusuubj. Pada kelas db_kamus_helper 

terdapat perintah untuk membuat tabel. Kode Program 3 merupakan perintah 

untuk membuat tabel. 
Kode Program 3 Perintah untuk Membuat Tabel 
1  public void createTable(SQLiteDatabase db) { 

2  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS tb_kamusuubj"); 

3  db.execSQL("CREATE TABLE if not exists tb_kamusuubj (ngoko text, krama text,           

   krama_inggil text, bahasa_indonesia text);"); 

4  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS tb_tokoh"); 

5  db.execSQL("CREATE TABLE if not exists tb_tokoh (tokoh text, umur text);"); 

6  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS tb_topik"); 

7  db.execSQL("CREATE TABLE if not exists tb_topik (topik text);"); 

8  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS tb_watak"); 

9  db.execSQL("CREATE TABLE if not exists tb_watak (watak text,   

   penjelasan_watakjawa text, penjelasan_watakindonesia text);"); 

10 db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS tb_profesi"); 

11 db.execSQL("CREATE TABLE if not exists tb_profesi (profesi   

   text,penjelasan_profesijawa text,penjelasan_profesiindonesia text);"); 

12 onCreate(db);} 

Perancangan aplikasi ini terdapat 5 tabel, yaitu tabel tb_kamuuubj : berisi 

data kamus kosakata Bahasa Jawa, tabel tb_tokoh : berisi data nama tokoh, tabel 

tb_topik : berisi data topik untuk bermain peran, tabel tb_watak : berisi data watak 

dari tokoh, tabel tb_profesi : berisi data profesi dari tokoh. Tabel yang telah dibuat 

kemudian diisi dengan data. Kode Program 4 merupakan perintah untuk mengisi 

data ke dalam tabel yang telah dibuat. 
Kode Program 4 Perintah untuk Mengisi Data pada Tabel 
1  public void isidatakamus(SQLiteDatabase db) { 

2  ContentValues cv = new ContentValues(); 

3  cv.put("ngoko", "mangan"); 

4  cv.put("krama", "nedha"); 

5  cv.put("krama_inggil", "dhahar"); 

6  cv.put("bahasa_indonesia", "makan"); 

7  db.insert("tb_kamusuubj", null, cv); 

. . . 

8  public void isidatatokoh(SQLiteDatabase db) { 

9  ContentValues cv = new ContentValues(); 

10 cv.put("tokoh", "Pak Andhika"); 

11 cv.put("umur", "45 tahun"); 

12 db.insert("tb_tokoh", null, cv); 

. . . 

13 public void isidatawatak(SQLiteDatabase db){ 

14 ContentValues cv=new ContentValues(); 

15 cv.put("watak", "Anteng"); 

16 cv.put("penjelasan_watakjawa", "Meneng ora akeh gunem"); 

17 cv.put("penjelasan_watakindonesia", "Tidak banyak bicara"); 

18 db.insert("tb_watak", null, cv); 

. . . 

19 public void isidataprofesi(SQLiteDatabase db) { 

20 ContentValues cv = new ContentValues(); 

21 cv.put("profesi", "Guru"); 

22 cv.put("penjelasan_profesijawa","Wong sing gaweane mulang muruk ing 

pamulangan"); 
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23 cv.put("penjelasan_profesiindonesia","Orang yang pekerjaannya mengajar ilmu 

di pendidikan"); 

24 db.insert("tb_profesi", null, cv); 

. . . 

25 public void isidatatopik(SQLiteDatabase db) { 

26 ContentValues cv = new ContentValues(); 

27 cv.put("topik", "Pariwisata"); 

28 db.insert("tb_topik", null, cv); 

. . . 

Halaman Utama 

Halaman utama muncul setelah proses pada splash screen selesai. Pada 

halaman utama terdapat 5 menu utama, yaitu menu materi, kamus, contoh 

percakapan, bermain peran dan tes kosakata. Selain itu juga terdapat menu 

tambahan berupa menu tentang dan share aplikasi. Tampilan halaman utama 

dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7 Tampilan Halaman Utama 

 

Menu Materi 

Menu materi adalah menu yang berisi materi atau penjelasan tentang 

“Unggah-ungguh Basa Jawa” [1]. Penjelasan materi menggunakan Bahasa 

Indonesia untuk memudahkan user dalam memahami materi. Gambar 8 

merupakan tampilan dari menu materi. 

 
Gambar 8 Tampilan Menu Materi 

 

Menu Kamus 

Menu kamus adalah menu yang berisi daftar kosakata berdasarkan ragam 

Bahasa Jawa [1]. Pada menu kamus, user dapat melihat daftar kosakata dalam 

ragam Bahasa Jawa. Terdapat field cari untuk memudahkan pencarian kosakata 

yang dibutuhkan dalam basa Ngoko, basa Krama dan Bahasa Indonesia. Tampilan 

menu kamus dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9 Tampilan Menu Kamus 

Kode Program 5 merupakan perintah untuk menampilkan data kamus dari 

tabel tb_kamusuubj. 
Kode Program 5 Perintah untuk Menampilkan Data Kamus dari Database 
1  public List<model_kamus> getSemuaData() { 

2  List<model_kamus> listData = new ArrayList<model_kamus>(); 

3  String selectQuery = "SELECT * FROM tb_kamusuubj order by ngoko"; 

4  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 

5  Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null); 

6  if (cursor.moveToFirst()) { 

7  do { 

8  model_kamus data = new model_kamus(); 

9  data.setNgoko(cursor.getString(0)); 

10 data.setKrama(cursor.getString(1)); 

11 data.setKrama_inggil(cursor.getString(2)); 

12 data.setBahasa_indonesia(cursor.getString(3)); 

13 listData.add(data); 

14 } while (cursor.moveToNext());} 

15 if (cursor != null && !cursor.isClosed()) {} 

16 if (db != null && db.isOpen()) { 

17 db.close();} 

18 return listData;} 

 

Menu Contoh Percakapan 

Pada menu contoh percakapan menampilkan daftar beberapa contoh 

percakapan dalam Bahasa Jawa [13], tampilan awal menu contoh percakapan 

seperti Gambar 10. Ketika salah satu daftar contoh percakapan dipilih, maka akan 

menampilkan halaman yang berisi video animasi contoh percakapan, deskripsi 

singkat tentang contoh percakapan dan tombol komik contoh percakapan, seperti 

Gambar 11. Jika user memilih tombol komik, maka akan muncul tampilan komik 

seperti Gambar 12. 

   
Gambar 10 Tampilan Daftar Contoh Percakapan Gambar 11 Tampilan Contoh Percakapan 

 Kode Program 6 merupakan perintah untuk menampilkan video animasi 

contoh percakapan. Video animasi ditampilkan menggunakan videoview yang 
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memanggil video percakapan yang disimpan pada folder drawabel didalam 

program. 
Kode Program 6 Perintah untuk Menampilkan Video Animasi 
1  videoview.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" 

   + getPackageName() + "/" + R.drawable.percakapan1)); 

2  videoview.setMediaController(new MediaController(this)); 

3  videoview.requestFocus(); 
 

 
Gambar 12 Tampilan Komik Contoh Percakapan 

Menu Bermain Peran 

Menu bermain peran berisi data peran, deskripsi peran, watak, pekerjaan 

dan tema percakapan [14]. Pada menu bermain peran digunakan sensor 

accelerometer untuk memilih peran secara acak, seperti pada Gambar 13. Ketika 

handphone digoyangkan, maka akan menampilkan deskripsi tokoh secara acak, 

seperti Gambar 14. 

  
Gambar 13 Tampilan Menu Bermain Peran  Gambar 14 Tampilan Deskripsi Peran  

Kode Program 7 merupakan perintah untuk mendapatkan pergerakan atau 

sensor accelerometer pada handphone. Jika sensor accelerometer terdeteksi maka 

program akan memanggil perintah untuk menampilkan deskripsi tokoh dari 

database. Kode Program 8 merupakan perintah untuk menampilkan deskripsi 

tokoh secara acak. 
Kode Program 7 Perintah untuk Mendeteksi Sensor Accelerometer 
1  private void getAccelerometer(SensorEvent event) { 

2  float[] values = event.values; 

3  float x = values[0]; float y = values[1]; float z = values[2]; 

4  float accelationSquareRoot = (x * x + y * y + z * z) 

5  / (SensorManager.GRAVITY_EARTH * SensorManager.GRAVITY_EARTH); 

6  long waktuactual = System.currentTimeMillis(); 

7  if (accelationSquareRoot >= 2) 

8  {if (waktuactual - lastUpdate < 200) {return;} 

9  lastUpdate = waktuactual; 

. . . 
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Kode Program 8 Perintah untuk Menampilkan Deskripsi Tokoh 
1  public List<model_bermainperan> getDataTokoh1() { 

2  List<model_bermainperan> listData = new ArrayList<model_bermainperan>(); 

3  String selectQuery = "SELECT * FROM tb_tokoh,tb_watak,tb_profesi order by     

   random() limit 1"; 

4  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 

5  Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null); 

6  if (cursor.moveToFirst()) { 

7  do { 

8  model_bermainperan data = new model_bermainperan(); 

9  data.setNama_tokoh(cursor.getString(0)); 

10 data.setUmur(cursor.getString(1)); 

11 data.setWatak(cursor.getString(2)); 

12 data.setPenjelasan_watakjawa(cursor.getString(3)); 

13 data.setPenjelasan_watakindonesia(cursor.getString(4))  

14 data.setProfesi(cursor.getString(5)); 

15 data.setPenjelasan_profesijawa(cursor.getString(6)); 

16 data.setPenjelasan_profesiindonesia(cursor.getString(7)); 

17 listData.add(data); 

18 } while (cursor.moveToNext());} 

19 if(cursor!=null && !cursor.isClosed()){ 

20 cursor.close();} 

21 if(db!=null && db.isOpen()){ 

22 db.close();} 

23 return listData;} 

 

Menu Tes Kosataka 

Menu tes kosakata merupakan menu permainan yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan user tentang kosakata ragam 

krama.Tampilan menu kosakata dapat dilihat pada Gambar 15. 

 
Gambar 15 Tampilan Menu Tes Kosakata 

Seperti menu bermain peran, pada menu ini juga menggunakan sensor 

accelerometer  untuk menampilkan satu kosakata ragam ngoko secara acak. Pada 

menu ini user harus menebak bahasa krama dari kosakata ngoko yang ditampilkan 

oleh sistem pada kolom yang disediakan. Ketika user  menekan tombol jawab, 

maka sistem akan melakukan pengecekan terhadap jawaban user kemudian 

menampilkan keterangan benar atau salah. Kode Program 9 merupakan perintah 

untuk melakukan pengecekan terhadap jawaban user. 
Kode Program 9 Perintah Pengecekan Jawaban User. 
1  public void onClick(View arg0) { 

2  if(listkosakata.size()==0){ 

3  Toast.makeText(this, "Goyangkan untuk menampilkan kosakata",  

   Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

4  editjawab.setText("");btnjawab.clearFocus();} 

5  else if (listkosakata.size()!=0) { 

6  if(editjawab.getText().toString().equals(listkosakata.get(1))) { 

7  Toast.makeText(this, "Hoorree Jawaban kamu benar\n"+ listkosakata.get(1),  

   Toast.LENGTH_LONG).show(); 

8  MediaPlayer mp = MediaPlayer.create(getApplicationContext(),  
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   R.drawable.hore); mp.start(); 

9  editjawab.setText(""); btnjawab.clearFocus();} 

10 else if (editjawab.getText().toString().equals("")) { 

11 Toast.makeText(this, "Jawaban kosong!!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

12 MediaPlayer mp = MediaPlayer.create(getApplicationContext(),  

   R.drawable.lose); mp.start(); 

13 editjawab.setText(""); btnjawab.clearFocus();} 

14 else if (!editjawab.getText().toString().equals(listkosakata.get(1))) { 

15 Toast.makeText(this, "Ups jawaban kamu salah\nJawaban yang benar :  

   "+listkosakata.get(1), Toast.LENGTH_LONG).show(); 

16 MediaPlayer mp = MediaPlayer.create(getApplicationContext(),  

   R.drawable.lose); mp.start(); 

17 editjawab.setText(""); btnjawab.clearFocus(); 

18 }}} 

Pada Kode program 9 akan dilakukan pengecekan terhadap inputan jawaban 

saat user menekan tombol jawab. Jika user belum menggoyangkan handphone  

maka akan muncul pesan untuk menggoyangkan untuk menampilkan kosakata, 

jika jawaban benar akan menampilkan pesan jawaban benar, jika jawaban kosong 

akan muncul peringatan jawaban kosong, dan jika jawaban salah maka akan 

muncul pesan jawaban salah serta keterangan jawaban yang benar. 

 

Menu Tambahan 

Selain menu utama juga terdapat menu tambahan, yaitu menu tentang dan 

menu share. Menu tentang merupakan menu yang berisi penjelasan singkat 

tentang aplikasi penerjemah Bahasa jawa. Tampilan halaman tentang dapat dilihat 

pada Gambar 16. Menu share aplikasi digunakan untuk membagikan aplikasi 

kepada teman melalui beberapa media yang tersedia, seperti Gambar 17. 

  
Gambar 16 Tampilan Menu Tentang Gambar 17 Share Aplikasi 

 

Pengujian Aplikasi 

Pengujian dilakukan oleh pihak developer dengan menggunakan metode 

blackbox, di mana setiap sistem di dalam aplikasi akan diuji, apakah semua fitur 

berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian dilakukan pada ponsel Samsung 

Galaxy Fame. Hasil pengujian aplikasi dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1 Tabel Pengujian Aplikasi “Unggah-ungguh Basa Jawa” 

Parameter Pengujian Berhasil Tidak Berhasil 

Display Splashscreen √  
Create database √  

Load data from database √  

Display menu utama √  

Image Button Function √  

Display video animasi √  

Random data peran √  

Display komik √  
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Display Materi √  

Display Data Kamus √  
Fungsi search data kamus √  

Fungsi share aplikasi √  

 

Pengujian Responden 

Pengujian responden dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 

pengguna aplikasi, yaitu siswa SMP. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana aplikasi ini dapat berfungsi baik dan bermanfaat atau tidak bagi 

pengguna. Kuesioner dibagi kepada 85 siswa SMP dari 3 SMP, yaitu SMP Negeri 

1 Salatiga, SMP Negeri 2 Salatiga dan SMP Negeri 9 Salatiga. Hasil pengujian 

responden dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2 Hasil Pengujian Responden 

No Pertanyaan Tanggapan 

Ya % Cukup % Tidak % 

1. Dalam penggunaannya, apakah 

aplikasi “Unggah-ungguh Basa 

Jawa” dapat digunakan dengan 

mudah? 

79 92,94% 6 7,06% 0 0 

2. Apakah tampilan aplikasi 

“Unggah-ungguh Basa Jawa” 

menarik? 

59 69,41% 26 30,59% 0 0 

3. Apakah Bahasa yang digunakan 

pada aplikasi “Unggah-ungguh 
Basa Jawa” mudah dipahami? 

52 61,18% 33 38,82% 0 0 

4. Apakah aplikasi ini membantu 

belajar anda? 

57 67,06% 28 32,94% 0 0 

5. Apakah aplikasi ini bermanfaat 

untuk anda? 

72 84,71% 13 15,29% 0 0 

Berdasarkan hasil analisis kuesioner, dapat disimpulkan sebanyak 79 

reponden atau sebesar 92,94% menjawab bahwa aplikasi ini dapat digunakan 

dengan mudah, sebanyak 59 reponden atau sebesar 69,41% menjawab bahwa 

tampilan aplikasi ini menarik, sebanyak 52 reponden atau sebesar 61,18% 

menjawab bahwa Bahasa yang digunakan pada aplikasi ini mudah dipahami, 

sebanyak 57 reponden atau sebesar 67,06% menjawab bahwa aplikasi ini 

membantu belajar, sebanyak 72 reponden atau sebesar 84,71% menjawab bahwa 

aplikasi ini bermanfaat. 

 

Pengujian Manfaat 

Pengujian manfaat dilakukan dengan membandingkan nilai hasil belajar 

siswa. Pengujian dilakukan terhadap 2 kelas, yaitu siswa kelas IX SMP Negeri 9 

Salatiga. Kelas pertama belajar secara manual dengan buku pelajaran dan 

penjelasan oleh guru. Kelas kedua belajar dengan menggunakan aplikasi 

“Unggah-ungguh Basa Jawa”. Kedua kelas tersebut diminta untuk mengerjakan 

soal tentang unggah-ungguh bahasa Jawa. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana aplikasi ini dapat bermanfaat bagi pengguna, yaitu siswa. 

Nilai hasil pengujian siswa dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3 Nilai Hasil Pengujian Siswa 

 Tanpa Aplikasi Menggunakan Aplikasi 

Kelompok 1 7,3 9,4 

Kelompok 2 7,8 9,2 

Kelompok 3 7,6 9,7 

Kelompok 4 6,4 9,8 

Kelompok 5 8,2 9,7 

Rata-rata 7,5 9,6 

Berdasarkan nilai hasil pengujian siswa, terbukti bahwa nilai siswa yang 

belajar dengan menggunakan aplikasi ini lebih baik dibanding nilai siswa yang 

belajar tanpa menggunakan aplikasi, berarti dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini 

dapat bermanfaat bagi siswa. 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan hasil pengujian dapat 

disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi mobile dengan sistem operasi android 

dapat membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam mempelajari ”Unggah-

ungguh Basa Jawa”. Aplikasi ini dapat membantu dan menarik minat siswa SMP 

dalam mempelajari ”Unggah-ungguh Basa Jawa” yang dianggap sulit. Aplikasi 

yang bersifat offline dapat memberikan kemudahan bagi siswa untuk mempelajari 

”Unggah-ungguh Basa Jawa” di manapun dan kapanpun. Aplikasi ini dapat 

meningkatkan pemahaman siswa tentang ”Unggah-ungguh Bahasa Jawa”, terbukti 

dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Saran untuk pengembangan aplikasi ini, 

diharapkan agar nanti aplikasi ini dapat diperluas lagi dengan menambahkan fitur 

pengecekan kalimat ragam Bahasa Jawa, sehingga user dapat membuat kalimat 

melalui aplikasi ini dan dicek kebenarannya oleh sistem. 
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