
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Beraneka ragam bahasa daerah dari berbagai suku yang berada di Indonesia 

terutama di kawasan timur Indonesia, khususnya eks Kabupaten Sorong,Kota 

Sorong Papua Barat yang mana didiami oleh suku Moi dengan bahasa daerahnya. 

Bahasa daerah yang digunakan oleh suku Moi ini adalah bahasa “Moi”. 

Bahasa Moi pada masa lampau selama ratusan tahun telah menepatkan diri 

menjadi, bahasa lingua franca (bahasa pengantar)  di seluruh  jazirah  kepala burung 

Pulau Papua. Berkurangnya penutur bahasa seirama dengan terkikisnya nilai-nilai 

budaya  suku Moi, pada akhirnya budaya suku Moi yang akan menjadi cerminan  

dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan suku  bangsa lambat laun berkurang 

pengaruhnya. Padahal di dalamnya terkandung berbagai  kearifan lokal yang sangat 

luhur  “Bahasa Menunjukkan bangsa”.  

Bangsa yang besar akan selalu memiliki dan berusaha  untuk 

mempertahankan  berbagai aspek budayanya dan  akan berusaha untuk  

melestarikan budaya melalui  pencatatan di wariskan dari leluhur. Suku Moi yang 

menjadi media komunikasi suku Moi dalam kehidupan sehari-hari terutama 

digunakan untuk komunikasi antar  delapan sub etnik suku Moi  sendiri bahkan 

dengan pendatang, sehingga apabila ada seseorang yang ingin pergi dan tinggal di 

beberapa kabupaten tersebut diatas, maka ia harus belajar menggunakan bahasa 

Moi agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat suku Moi dengan baik dan 



 

 

 

benar. Bagi para pendatang maupun orang asli suku Moi yang belum bisa 

berkomunikasi dengan bahasa Moi dapat menggunakan alat bantu seperti buku 

kamus bahasa Moi sebagai alat terjemahan, namun buku kamus terjemahan dalam 

bahasa Moi, sangat langka dan bahkan hampir tidak ada. 

Penggunaan Bahasa Moi ini juga telah mengalami penurunan dalam 

komunikasi sehari-hari, terutama bagi generasi muda dan masyarakat suku Moi 

yang berpenduduk di dalam maupun di luar daerah. Sehingga bahasa Moi ini 

termasuk salah satu bahasa daerah di Indonesia yang hampir punah karena jarang 

di gunakan dan tidak di implementasikan ke dalam dunia akademisi yakni; 

dijadikan sebagai mata pelajaran atau jurusan sastra bahasa Moi di sekokah dan 

perguruan tinggi. 

Dengan melihat situasi ini maka untuk memudahkan seseorang dalam 

mempelajari Bahasa Moi, dibuat sebuah aplikasi kamus bahasa Moi berbasis 

android. 

Pembuatan aplikasi ini berbasis android, karena android bersifat terbuka 

(open source) dan diaplikasikan pada smartphone agar lebih mudah digunakan 

khususnya pada waktu komunikasi dan dapat dipakai sebagai media pembelajaran. 

 

 

 

 



 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun program Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia - 

Moi,bahasa Moi - Indonesia berbasis Android. 

2. Bagaimana menerapkan metode hashing atau hashmap dalam aplikasi 

kamus bahasa Indonesia – Moi, bahasa Moi – Indonesia. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam karya ilmiah ini, sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini menterjemahkan arti kata bahasa Indonesia ke bahasa Moi 

maupun sebaliknya. 

2. Aplikasi ini menggunakan basis data lokal (sqlite) sebagai media 

penyimpanan data. 

3. Aplikasi ini akan menampilkan pesan jika kosakata yang di cari tidak 

ditemukan. 

4. Aplikasi ini digunakan pada android versi Jelly Bean. 

5. Aplikasi ini dapat dioperasikan tanpa sambungan internet (Offline). 

6. Aplikasi ini menggunakan metode hashing (hashmap). 

 

 

 



 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan aplikasi kamus bahasa Indonesia-Moi ini adalah 

sebagai alat bantu untuk mempermudah pengguna mengetahui arti terjemahan 

kosakata dalam bahasa Indonesia ke bahasa Moi maupun sebaliknya, serta untuk 

melestarikan bahasa ini agar tidak hilang karena kemajuan zaman.  
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