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Abstract 
 

Japanese languange in Indonesia has now become one of the interesting languages to 
learn. One of the basic in Japanese language itself is the necessity of learning the 
Japanese characters, which consists of Katakana, Hiragana and Kanji. The problems 
that faced are the large number of characters that exist, as well as the necessity to 
understand the order of writing each character correctly. Based on the problems, a 
Japanese characters application using AndEngine on Android platform has been made. 
The application is created using animated sprite feature from AndEngine to show the 
correct order of writing each character, and this application is developed with 
prototyping model . The results of this research is a Japanese characters application on  
Android platform, which can show the order of writing animation for each character to 
help users to study Japanese characters, so the application can be used as alternative 
media for learning Japanese characters.  
 
Keywords : AndEngine, Android, Japanese characters 
 

Abstrak 
 

Bahasa Jepang di Indonesia saat ini menjadi salah satu bahasa yang menarik untuk 
dipelajari. Salah satu dasar dalam bahasa Jepang itu sendiri adalah perlunya mempelajari 
aksara Jepang, yang terdiri atas Katakana, Hiragana dan Kanji. Permasalahan yang 
dihadapi adalah banyaknya jumlah aksara yang ada, maupun perlunya pemahaman akan 
tata cara penulisan tiap aksara yang benar. Berdasarkan masalah yang ada, dibuat aplikasi 
aksara Jepang menggunakan AndEngine pada platform Android. Aplikasi yang dibuat 
menggunakan fitur animated sprite dari AndEngine untuk menampilkan animasi cara 
penulisan yang benar, dan aplikasi dikembangkan dengan model prototyiping. Hasil dari 
penelitian ini adalah sebuah aplikasi aksara Jepang menggunakan AndEngine pada 
platform Android yang dapat menampilkan animasi cara penulisan tiap aksara yang 
membantu pengguna untuk mempelajari aksara-aksara Jepang, sehingga aplikasi dapat 
digunakan sebagai media alternatif untuk mempelajari aksara Jepang. 
 
Kata Kunci : AndEngine, Android, aksara Jepang 
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1. Pendahuluan 
Bahasa Jepang di Indonesia saat ini menjadi salah satu bahasa yang diminati 

oleh kaum muda. Selain bahasanya yang unik, bahasa Jepang juga merupakan 
salah satu bahasa internasional setelah bahasa Inggris yang dibuktikan dengan 
makin banyaknya perusahaan Jepang yang berdiri khususnya di Indonesia [1]. 
Pada tahun 2012, nilai investasi langsung dari Jepang ke Indonesia meningkat 
sekitar 60% jika dibandingkan dengan tahun 2011, dan pada kwartal pertama 
tahun 2013 terjadi peningkatan 83% jika dibandingkan dengan waktu yang sama 
di tahun sebelumnya. Jumlah perusahaan Jepang di Indonesia juga bertambah 
sejumlah 250 perusahaan, dari 1005 perusahaan pada tahun 2011 menjadi 1255 
perusahaan pada tahun 2012 [2].  Selain itu, menurut data hasil "Survey on 
Japanese-Language Education Abroad" yang diadakan tiga tahun sekali oleh 
Japan Fundation menunjukkan bahwa minat orang Indonesia belajar bahasa 
Jepang juga dipengaruhi oleh berkembangnya budaya pop-culture, anime, manga, 
dan kuliner Jepang. Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dari keseluruhan 
jumlah orang yang belajar bahasa Jepang di luar negeri Jepang itu sendiri dengan 
jumlah 872.406 orang pada tahun 2012, meningkat 21,8% jika dibandingkan 
dengan tahun 2009 [3]. 

Salah satu permasalahan mendasar dalam bahasa Jepang itu sendiri adalah 
perlunya mempelajari aksara-aksara Jepang. Banyak orang menganggap bahwa 
bahasa Jepang merupakan bahasa yang sulit dipelajari. Hal ini disebabkan oleh 
banyaknya jenis aksara yang digunakan, antara lain Hiragana, Katakana dan 
Kanji, jika dibandingkan dengan alfabet yang digunakan dalam bahasa Inggris 
yang hanya terdiri atas 26 huruf saja. Aksara Jepang juga memiliki tata cara 
urutan penulisan pada tiap hurufnya, sama seperti aksara Mandarin yang 
merupakan asal dari aksara Jepang. Di Jepang sendiri, penggunaan Hiragana, 
Katakana dan Kanji jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan penggunaan 
aksara latin. Bahkan, untuk beberapa Kanji yang sulit untuk dibaca atau 
dimengerti, terkadang diatasnya diberi keterangan cara bacanya dalam bentuk 
Hiragana atau Katakana [4]. Hal ini tentu menjadi kendala dalam mempelajari 
atau memahami bahasa Jepang, karena kamus bahasa Jepang-Indonesia selalu 
menggunakan aksara latin atau Romaji dalam menentukan indeks kata, tidak 
menggunakan Katakana atau Hiragana. Selain itu, dalam kamus Kanji, cara baca 
selalu menggunakan Katakana dan Hiragana.  Hal ini yang menyebabkan 
Katakana dan Hiragana wajib untuk dipelajari sebagai dasar untuk memahami 
bahasa Jepang.  

Penelitian ini juga melakukan survei dengan memberikan kuesioner kepada 
mahasiswa yang mengambil mata kuliah Bahasa Jepang 1 di FTI UKSW untuk 
mengetahui pemahaman terhadap aksara Jepang. Sebagian besar mahasiswa 
menjawab sudah pernah mempelajari aksara Jepang di luar mata kuliah, namun 
hanya beberapa mahasiswa saja yang sudah memahami cara penulisan aksara 
Jepang dengan baik. Survei ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar 
mahasiswa tertarik untuk mempelajari aksara Jepang menggunakan aplikasi 
mobile. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibuatlah suatu alat bantu berupa 
aplikasi mobile yang membantu dalam mempelajari dan memahami cara baca 
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maupun cara penulisan yang benar dari huruf Hiragana, Katakana dan beberapa 
huruf Kanji. Platform yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah 
Android. Android dipilih karena perkembangan penggunaan teknologi 
smartphone Android saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal ini 
dapat dilihat dari besarnya jumlah penjualan smartphone Android yang 
mendominasi hingga 51% dari total keseluruhan smartphone [5]. Android 
merupakan platform terbuka bagi para pengembang,  sehingga programmer bisa 
membuat aplikasi baru di dalamnya.  

Pembuatan aplikasi ini menggunakan library AndEngine GLES2.0. 
AndEngine merupakan sebuah 2D OpenGL Game Engine untuk platform Android 
yang diciptakan oleh Nicolas Gramlich pada pertengahan 2010. Fitur AndEngine 
yang digunakan adalah fitur animated sprite untuk menampilkan animasi tata cara 
penulisan aksara Jepang yang benar. Beberapa keuntungan dari AndEngine adalah 
gratis dan open source, sehingga programmer dapat mengembangkan aplikasi 
menggunakan AndEngine sesuai keinginannya. Dari uraian latar belakang, 
dibuatlah penelitian menggunakan library  AndEngine pada platform Android 
untuk pembuatan aplikasi aksara Jepang, yang dapat membantu pengguna 
mempelajari dan memahami cara baca dan tata cara penulisan aksara Jepang yang 
benar. 

 
2. Kajian Pustaka 

Penelitian yang pertama berjudul Perancangan CD Interaktif Model 
Tutorial dan Instructional Games Sebagai Media Alternatif Pembelajaran Huruf 
Hiragana untuk Siswa Kelas IV SD [6], yang membahas pembuatan aplikasi 
pembelajaran huruf Hiragana dengan media CD interaktif yang meliputi cara 
membaca, penulisan serta pengucapan huruf-huruf Hiragana yang dilengkapi 
dengan beberapa contoh kata dan game yang memiliki cerita di dalamnya untuk 
meningkatkan minat belajar siswa dalam mempelajari Hiragana. 

Penelitian kedua berjudul Pembuatan Media Pembelajaran Dasar Bahasa 
Korea Menggunakan Android [7]. Penelitian tersebut membahas pembuatan 
aplikasi media pembelajaran bahasa Korea Dasar pada platform Android 
menggunakan library AndEngine yang memberikan materi mengenai cara baca 
dan cara pengucapan aksara Korea, seperti Hangeul,  Batchim, dan Batchim 
Gabungan. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan sebuah mini game menggunakan 
accelerometer yang digunakan untuk melatih kemampuan dasara bahasa Korea 
sekaligus menarik minat pengguna untuk menggunakannya. 

Terdapat perbedaan antara aplikasi pembelajaran aksara Jepang dengan 
penelitian sebelumnya. Pertama, dibandingkan dengan aplikasi pertama, materi 
yang diberikan terbatas pada huruf Hiragana saja, sedangkan pada aplikasi yang 
sedang dikembangkan, materi meliputi Hiragana, Katakana dan beberapa Kanji. 
Selain itu media yang digunakan juga berbeda. Pada aplikasi pertama, media yang 
digunakan adalah CD interaktif yang digunakan dengan PC, sedangkan aplikasi 
yang dikembangkan menggunakan media mobile device terutama Android 
sehingga lebih mudah digunakan dimana saja dan kapan saja. Dibandingkan 
dengan penelitian kedua, perbedaan terletak pada materi yang dimasukkan ke 
dalam aplikasi. Materi pada aplikasi kedua berisi tentang materi-materi dasar 
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bahasa Korea yang meliputi Hangeul,  Batchim, dan Batchim Gabungan, 
sedangkan pada aplikasi yang sedang dikembangkan  materi berupa aksara Jepang 
yang meliputi cara membaca sekaligus animasi cara penulisan Hiiragana, 
Katakana dan Kanji yang benar.  

Aksara Jepang mulai berkembang pada abad ke-5 sejak aksara Mandarin 
(Kanji) mulai masuk ke Jepang melalui para biksu, dan sejak itu aksara Mandarin 
digunakan dalam bahasa Jepang. Namun halangan yang dihadapi adalah bahasa 
Jepang dan bahasa Mandarin merupakan bahasa yang berbeda satu sama lain, 
sehingga masyarakat Jepang berusaha untuk menyesuaikan aksara Mandarin 
dengan bahasa Jepang itu sendiri. Salah satu hasil usaha tersebut menghasilkan 
sistem penulisan aksara Katakana dan Hiragana yang pada awalnya bertujuan 
sebagai aksara untuk memperjelas pengucapan, tanpa memiliki arti jika berdiri 
sendiri-sendiri. Namun sesuai perkembangan jaman, tiap jenis aksara memiliki 
fungsi masing-masing. Hiragana digunakan untuk kata-kata yang tidak memiliki 
aksara Kanji, kata-kata yang memiliki aksara Kanji yang terlalu sulit untuk diingat 
atau dibaca, dan dapat digunakan juga untuk membantu proses membaca Kanji. 
Hiragana sendiri saat ini digunakan untuk kata-kata serapan, sedangkan Kanji 
digunakan untuk kata benda, kata kerja dan sifat maupun nama Jepang [8]. 

Android merupakan sebuah sistem operasi berbasis Java yang berjalan pada 
kernel Linux 2.6. Sistem ini sangat ringan dan memiliki banyak fitur. Beberapa 
fitur tersebut antara lain mendukung engine grafis 3D, database yang didukung 
SQLite, dan web browser yang sudah terintegrasi. Selain itu, Android juga sudah 
mendukung tampilan antar-muka berbasis XML. Di samping terdapat banyaknya 
library yang mendukung pengembangan aplikasi, programmer juga dapat 
menggunakan berbagai macam fitur dari Google seperti Google Maps dan Google 
Search dalam aplikasi yang dibuatnya [9]. 

AndEngine merupakan sebuah game engine OpenGL untuk Android yang 
bersifat open source dan gratis. AndEngine memiliki berbagai macam fitur seperti 
penyesuaian skala resolusi di berbagai macam perangkat Android yang memiliki 
resolusi yang berbeda-beda, mendukung multi touch, physics extension Box2D, 
TiledMaps, sistem partikel, dan ekstensi Live Wallpaper [12]. AndEngine yang 
dikembangkan saat ini adalah AndEngine GLES2.0 yang memiliki persyaratan 
sistem operasi Android yang digunakan merupakan versi 2.2 keatas, sedangkan 
pengembangan AndEngine GLES1, yang mendukung sistem operasi Android 
versi 1.6 sudah tidak dilanjutkan sama sekali [10]. 

 
3. Metode dan Perancangan Sistem 

Penelitian dilakukan di kelas mata kuliah Bahasa Jepang yang diadakan oleh 
FTI UKSW.  Kelas mata kuliah Bahasa Jepang di FTI UKSW dipilih karena 
dalam kelas ini diajarkan materi aksara Jepang yaitu Hiragana, Katakana dan 
beberapa aksara Kanji sebagai bagian dari pelajaran bahasa Jepang dasar, 
sehingga dianggap dapat menjadi sampel untuk penelitian ini. Apabila hasil 
penelitian ini dapat digunakan dalam kelas Bahasa Jepang di FTI UKSW, maka 
aplikasi ini dapat digunakan juga oleh para pengguna Android yang tertarik untuk 
mempelajari aksara Jepang secara umum. 
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Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 
terbagi dalam lima tahapan, yaitu: (1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan data, 
(2) Perancangan sistem, (3) Perancangan aplikasi/program, (4) Implementasi dan 
pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian, (5) Penulisan laporan hasil 
penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Tahapan Penelitian [11] 
 

Tahapan penelitian pada Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap 
pertama analisis kebutuhan dan pengumpulan data yaitu melakukan analisis 
kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pihak pengguna dalam menggunakan 
aplikasi aksara Jepang ini. Tahap kedua adalah perancangan sistem yang meliputi 
perancangan proses menggunakan diagram Unified Modelling Language (UML) 
yang meliputi perancangan use case diagram, activity diagram, sequence diagram 
dan class diagram, serta perancangan interface aplikasi yang digunakan untuk 
interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Tahap ketiga adalah perancangan 
aplikasi yaitu merancang aplikasi sesuai kebutuhan berdasarkan perancangan yang 
telah dilakukan. Misalnya bagaimana aplikasi berjalan saat menampilkan data 
materi serta animasi penulisan aksara. Tahap keempat adalah implementasi dan 
pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian, yaitu mengimplementasikan 
aplikasi yang sudah dibuat kemudian dilakukan pengujian, selanjutnya melakukan 
analisis untuk melihat apakah aplikasi yang telah dibuat sudah sesuai dengan yang 
diharapkan atau tidak ada error. Jika belum sesuai atau masih terdapat error maka 
akan dilakukan perbaikan. Tahap kelima adalah penulisan laporan hasil penelitian, 
yaitu mendokumentasikan proses penelitian yang sudah dilakukan dari tahap awal 
hingga akhir ke dalam tulisan, yang nantinya akan menjadi laporan hasil 
penelitian. 

Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan metode 
prototyping. Tahapan-tahapan metode prototyping dapat dilihat pada Gambar 2.  

Perancangan Sistem meliputi Perancangan Proses 
(UML), Perancangan Arsitektur, Perancangan 

Database, Perancangan Antarmuka

Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data

Perancangan Aplikasi/Program

Implementasi dan Pengujian Sistem, 
serta Analisis Hasil Pengujian 

Penulisan Laporan Hasil Penelitian



 
 

6 

 

 
Gambar 2 Tahapan-tahapan Model Prototyping [12] 

 
Tahap-tahap yang dilakukan pada metode prototyping dalam membuat 

aplikasi aksara Jepang menggunakan AndEngine berbasis Android ini adalah: 
1. Pengumpulan Kebutuhan 

Pada tahap pengumpulan kebutuhan, bahan dan data yang diperlukan dalam 
membuat aplikasi aksara Jepang dikumpulkan. Kebutuhan bahan dan data tersebut 
antara lain bahan-bahan mengenai perancangan dan pembuatan aplikasi aksara 
Jepang, penerapan library AndEngine pada Android, serta aksara Jepang itu 
sendiri.  

Bahan dan data yang diperlukan bersumber dari buku-buku mengenai 
bahasa dan aksara Jepang, artikel serta situs internet yang dapat memberikan 
informasi dan pengetahuan dalam membuat aplikasi ini. Untuk materi aksara 
Jepang sendiri disesuaikan dengan materi yang diajarkan dalam mata kuliah 
Bahasa Jepang 1 dan 2 di FTI UKSW, khususnya materi Kanji. Pengumpulan 
kebutuhan juga diambil dari hasil kuisioner mengenai pemahaman terhadap aksara 
Jepang serta ketertarikan untuk menggunakan aplikasi aksara Jepang pada 
perangkat mobile. Pengumpulan data melalui kuisioner disebar sebanyak 21 
lembar kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Bahasa Jepang 1. Hasil 
dari kuisioner tersebut diketahui : 

- Dari 21 responden, 66.7% menggunakan Android. 
- Dari 21 responden, 57.1% pernah mempelajari aksara Jepang diluar mata 

kuliah. 
- Dari 21 responden, 80.9% belum memahami cara penulisan aksara Jepang 

dengan baik. 
- Dari 21 responden, 95.2% tertarik untuk mempelajari aksara Jepang via 

aplikasi mobile, dan 70% diantara yang tertarik tersebut memilih karena 
mudah diakses dan dipelajari dimana saja. 

- Dari 21 responden, 95.2% menginginkan materi tambahan, dan 75% 
diantara yang memilih materi kosakata. 

Umumnya pengguna menginginkan aplikasi aksara Jepang yang mudah 
digunakan, serta mudah dipahami. 
2. Perancangan Prototype 

Pada tahap ini dilakukan perancangan dan pembuatan prototype aplikasi 
pembelajaran aksara Jepang, yang didasarkan pada kebutuhan pengguna sesuai 
hasil kuisioner yang telah diperoleh pada tahapan sebelumnya. Kebutuhan 
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tersebut mulai diimplementasikan ke dalam pembuatan aplikasi ini. Desain 
interface aplikasi ini dibangun dengan tampilan yang sederhana agar mudah 
digunakan dan dipahami oleh pengguna. Perancangan sistem ini mulai dibuat 
dengan menggunakan UML (Unified Modeling Language) yang terdiri dari use 
case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. 

Use case diagram menjelaskan aktivitas pengguna dalam aplikasi ini. 
Pengguna aplikasi memiliki empat aktivitas. Aktivitas pertama adalah pengguna 
dapat melihat daftar materi dan memilih materi yang diinginkan. Ada tiga materi 
yang dapat dipilih oleh pengguna, yaitu materi Hiragana, Katakana, dan Kanji. 
Aktivitas kedua adalah pengguna dapat melihat isi materi. Pada saat pengguna 
telah memilih aksara, pengguna dapat melihat penjelasan aksara serta melihat 
animasi aksara tersebut. Aktivitas ketiga adalah pengguna dapat menggunakan 
fitur quiz dan memilih kategorinya. Aktivitas keempat adalah pengguna dapat 
melihat credits. Use Case Diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3 Use Case Diagram 

 
Pada activity diagram yang pertama, menjelaskan alur jalan pengguna 

menjalankan aplikasi dan memilih materi. Saat membuka aplikasi, sistem akan 
memuat daftar materi dan memunculkannya di layar sehingga pengguna dapat 
memilih materi yang tersedia. Pengguna dapat memilih salah satu dari tiga materi 
yang tersedia, yaitu materi Hiragana, Katakana dan Kanji. Setelah pengguna 
memilih materi, sistem akan memuat isi materi dan menampilkan di layar. 
Pengguna dapat memilih aksara untuk melihat penjelasan sekaligus animasi 
aksara tersebut. Activity diagram pertama dapat dilihat pada Gambar 4.  
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Gambar 4 Activity Diagram Memilih Materi 

 
Pada activity diagram yang kedua, menjelaskan alur pengguna saat 

menggunakan fitur quiz. Saat pengguna memilih quiz pada menu utama, pengguna 
selanjutnya akan memilih salah satu kategori quiz yang terdiri atas Hiragana, 
Katakana dan Kanji. Setelah memilih kategori, pengguna akan diberi soal dan 
pilihan jawaban. Setelah selesai, pengguna dapat melihat skor yang diperoleh. 
Activity diagram kedua dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
 Gambar 5 Activity Diagram Menggunakan Fitur Quiz  
 

Class diagram merupakan gambaran dari struktur objek, class, package, 
deskripsi obyek maupun relasi satu sama lain. Class diagram aplikasi aksara 
Jepang ini ditunjukkan pada Gambar 6. 
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Gambar 6 Class Diagram Sistem 

 
Pada Gambar 6, terdapat MainActivity yang merupakan class yang bertugas 

untuk melakukan seluruh fungsi-fungsi utama dari library AndEngine, yaitu 
onCreateEngineOptions, OnCreateResources, onCreateScene, OnPopulateScene, 
serta OnSceneTouchEvent. Atribut dalam class ini antara lain: CAMERA yang 
akan digunakan untuk menentukan resolusi dari aplikasi ini berdasarkan nilai 
yang telah diberikan pada atribut CAMERA_WIDTH dan CAMERA HEIGHT 
dari class AppResource, atribut en yang digunakan dalam inisialisasi engine, 
atribut r yang digunakan untuk proses mengacak soal dan jawaban, dan atribut 
TIMER untuk proses penghitungan waktu dalam fitur quiz. Fungsi-fungsi lain 
yang terdapat dalam class ini antara lain: LOAD_DEFAULT untuk melakukan 
proses load font dan texture yang sering dipakai dalam aplikasi ini, 
START_GAME dan RANDOM yang digunakan untuk fitur quiz, LOAD_DB dan 
CHECKDB untuk proses pembuatan serta penambahan data dalam database, serta 
fungsi CHECK_SCORE,UPDATE_SCORE_VIEW dan RESET_SCORE untuk 
proses-proses yang berkaitan dengan skor dalam fitur quiz. 

AppResource merupakan class yang bertugas untuk menampung seluruh 
fungsi yang berkaitan dengan proses load texture dan font, serta penempatan 
posisi sprite dalam aplikasi. Atribut SCENE pada class ini digunakan untuk 
indeks perpindahan dari scene satu ke scene lainnya. Atribut bitmapKana dan 
bitmapKanji digunakan untuk menampung texture animasi aksara. Seluruh fungsi 
dalam class ini selain updateKanaDetail dan updateKanjiDetail digunakan untuk 
proses load texture dan font, penentuan posisi sprite, serta penempatan sprite ke 
dalam scene. Fungsi updateKanaDetail dan updateKanjiDetail digunakan untuk 
proses mengubah texture untuk animasi tiap aksara. 

Class yang terakhir adalah class DBScore. Class ini hanya terdiri atas 
atribut-atribut saja yang berkaitan dengan nama database, nama tabel, serta query 
untuk melakukan proses pembuatan tabel, menampilkan data, serta penambahan 
data. Atribut-atribut ini  akan digunakan oleh MainActivity untuk proses yang 
berkaitan dengan skor dari fitur quiz. 
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Gambar 7 Sequence Diagram Isi Materi 

 
Gambar 7 menunjukkan sequence diagram untuk isi materi, yang 

menjelaskan proses memilih dan melihat isi materi aksara pada aplikasi ini. 
Langkah pertama adalah pengguna membuka daftar materi, lalu halaman isi 
materi akan meminta daftar materi pada sistem dan sistem akan memprosesnya, 
kemudian memberikannya kepada pengguna. Selanjutnya, pengguna memilih 
daftar materi yang diinginkan. Halaman isi materi akan meminta isi materi kepada 
sistem dan sistem memprosesnya, kemudian halaman isi materi akan 
menampilkannya ke pengguna. Setelah itu, pengguna dapat memilih aksara yang 
diinginkan. Halaman isi materi akan meminta penjelasan aksara kepada sistem 
dan sistem memprosesnya, kemudian halaman isi materi akan menampilkan 
penjelasan aksara. Selanjutnya, pengguna menekan teks animasi. Halaman isi 
akan meminta animasi aksara kepada sistem dan sistem memproses permintaan 
tersebut, kemudian halaman isi materi akan menampilkan animasi aksara. Dan 
terakhir, pengguna dapat melihat animasi aksara. 

 
3. Evaluasi Prototype 

Setelah prototype jadi, dilakukan proses evaluasi untuk mengetahui 
kekurangan-kekurangan yang dimiliki aplikasi dan bagian apa saja yang sudah 
sesuai dengan kebutuhan sistem. Jika masih ada kekurangan, maka dilakukan 
perbaikan pada aplikasi. Apabila aplikasi ini telah sesuai dengan kebutuhan maka 
proses evaluasi ini selesai. 

Siklus prototyping dalam pembuatan aplikasi ini terjadi sebanyak tiga kali 
berdasarakan hasil evaluasi yang diterima, antara lain: 
a. Evaluasi pertama 

Hasil evaluasi pertama yang diperoleh adalah tampilan menu utama, 
tampilan daftar isi materi Hiragana dan Katakana, serta animasi tiap aksara sudah 
berjalan dengan baik. Tetapi belum adanya sprite background menyebabkan 
tampilan kurang menarik karena hanya menggunakan warna bawaan AndEngine 
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saja. Selain itu waktu untuk loading awal serta proses transisi perubahan halaman 
pada materi berjalan sangat lambat karena penggunaan memori yang kurang 
efisien. 

 
Tabel 1 Tabel Evaluasi Pertama 

No. Evaluasi Tahap Pertama 
1. Tampilan kurang menarik karena belum ada sprite background 
2. Loading awal dan proses transisi perubahan halaman sangat lambat. 

 
b. Evaluasi kedua 

Pada evaluasi kedua, sprite background sudah ditambahkan. Selain itu, 
materi aksara Kanji serta animasi tiap aksaranya sudah dapat digunakan. Fitur 
quiz dan sistem skor yang bertujuan untuk melatih cara baca sekaligus menambah 
kosakata juga sudah berjalan dengan baik. Permasalahan yang terdapat dalam 
aplikasi ini adalah penggunaan memori yang kurang efisien masih terjadi 
sehingga proses loading awal dan transisi halaman masih lambat, selain itu salah 
satu jenis font yang digunakan dalam aplikasi sulit untuk dibaca. 

 
Tabel 2 Tabel Evaluasi Kedua 

No. Evaluasi Kedua 
1. Seluruh fungsi utama dalam aplikasi sudah dapat digunakan. 
2. Loading awal dan proses transisi perubahan halaman masih berjalan lambat. 
3. Terdapat jenis font yang sulit dibaca. 

 
c. Evaluasi ketiga 

Pada evaluasi ketiga, jenis font yang digunakan sudah berubah sehingga 
pengguna lebih mudah untuk mempelajari materi maupun untuk memilih jawaban 
dalam fitur quiz. Penggunaan memori dalam aplikasi sudah dapat digunakan 
dengan efisien sehingga proses loading dan transisi halaman berjalan lebih cepat. 
Hal ini dilakukan dengan tidak menggunakan terlalu banyak jenis font dan 
dilakukan perubahan penggunaan sprite aksara dari sprite biasa menjadi 
TiledSprite. 

 
Tabel 3 Tabel Evaluasi Ketiga 

No. Evaluasi Ketiga 
1. Tampilan aplikasi secara keseluruhan sudah cukup baik, sehingga materi 

lebih mudah untuk dimengerti. 
2. Proses loading awal dan perubahan halaman sudah berjalan lebih cepat. 

 
4.  Hasil dan Pembahasan 

 Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menampilkan implementasi, 
pengujian, dan hasil analisis beserta pembahasan masing-masing bagian. Hasil 
pembuatan aplikasi aksara Jepang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Aplikasi yang dihasilkan ditujukan untuk para pengguna device Android 
yang tertarik untuk mempelajari aksara Jepang karena merupakan platform mobile 
device yang paling banyak digunakan saat ini. Aplikasi ini dapat digunakan oleh 
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device Android yang menggunakan versi 2.2 ke atas. Pembatasan versi ini 
disesuaikan dengan kebutuhan minimum dari library AndEngine yang digunakan 
untuk membuat aplikasi ini. 

Aplikasi aksara Jepang yang dihasilkan dapat menampilkan animasi untuk 
cara penulisan tiap aksara yang terdapat dalam aplikasi ini. Animasi ditampilkan 
dengan menggunakan fitur animated sprite yang terdapat dalam library 
AndEngine. Fitur ini menggunakan file gambar yang terdapat dalam folder assets 
dari project aplikasi yang dibuat. File gambar tersebut akan dibagi menjadi 
beberapa bagian yang disebut dengan tile atau frame. AndEngine akan 
menampilkan tiap frame gambar tersebut secara berurutan dan perpindahan tiap 
frame berjalan secara bertahap dengan jeda waktu yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Perubahan tampilan tiap frame inilah yang menyebabkan gambar 
atau sprite cara penulisan aksara akan terlihat seperti animasi. 

Aplikasi yang dihasilkan tidak menggunakan fitur audio untuk cara baca tiap 
aksara. Fitur audio tidak digunakan karena kapasitas memory yang berbeda-beda 
pada tiap jenis atau seri dari device Android yang ada saat ini.  Hal ini dilakukan 
untuk menghindari crash yang disebabkan oleh out of memory atau tidak 
cukupnya memory dari device untuk menjalan aplikasi, karena sebagian besar 
memory yang digunakan oleh aplikasi ini dialokasikan untuk fitur animated sprite 
dari animasi cara penulisan tiap aksara. 

Halaman utama merupakan halaman interface menu utama. Terdapat enam 
menu, yaitu materi Hiragana, materi Katakana ,materi Kanji, menu Quiz untuk 
latihan, menu credits dan menu keluar untuk keluar dari aplikasi. Tampilan dapat 
dilihat pada Gambar 8. 

 

 
Gambar 8 Halaman Menu Utama 

 
Menu pertama adalah materi aksara Hiragana. Menu ini akan menampilkan 

daftar aksara Hiragana seperti pada tampilan Gambar 9. Pengguna dapat melihat 
detail tiap aksara yang berisi animasi dan bentuk lain dari aksara jika ada. 
Tampilan detail tiap aksara dapat dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 9 Halaman Daftar Aksara    Gambar 10 Halaman Detail Aksara 

 Hiragana     Hiragana 
 

Kode Program 1 Penggalan Kode Program untuk Mengubah Isi BitmapTextureAtlas  
 

 
 
 
 
 
 

Kode Program 1 menjelaskan tentang pengkodean fungsi untuk mengubah 
isi BitmapTextureAtlas yang menampung texture yang akan digunakan untuk 
sprite animasi dari tiap aksara. Setiap akan dilakukan perubahan isi, isi 
BitmapTextureAtlas yang sebelumnya harus dihapus dengan perintah 
clearTextureAtlasSources. Setelah isi dihapus, akan dilakukan pengecekan indeks 
aksara yang akan ditampilkan. Setelah indeks dicek, akan terjadi proses pengisian 
texture ke BitmapTextureAtlas yang berasal dari file gambar yang telah disimpan 
ke dalam folder assets sebelumnya. 
 
Kode Program 2 Penggalan Kode Program untuk  Menampilkan Animasi Penulisan Aksara 
 
 
 
 
 

Kode Program 2 menjelaskan tentang fungsi untuk menampilkan animasi 
penulisan aksara yang telah dipilih. Fungsi ini dijalankan saat pengguna menekan 
teks animasi yang telah disediakan. Sprite animasi sendiri akan berjalan dengan 
perubahan tiap frame nya setiap 200 milidetik dan tidak akan dilakukan looping 
animasi jika animasi sudah selesai. 

1. bitmapKana.clearTextureAtlasSources(); 
2. switch (index) { 
3. case 0:  
4. BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createTiledFromAsset( 
5. bitmapKana, context.getAssets(), "hiraanim/1a.png", 0, 0, SPR_COLUMN, 
6. SPR_ROWS); 
7. break; 

1. if (AppResource.txtAnim.contains(pX, pY)) { 
2. if (pSceneTouchEvent.isActionDown()) { 
3. AppResource.sprKanaanim.animate(200, false); 
4. } 
5. } 
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Menu kedua adalah menu materi Katakana. Menu ini akan menampilkan 
daftar aksara Katakana. Pengguna dapat melihat detail dari setiap aksara yang 
berisi animasi cara penulisan serta bentuk lain jika ada. Untuk tampilan daftar 
aksara Katakana memiliki format tampilan yang sama dengan Gambar 9. 
Tampilan dari detail tiap aksara Katakna juga memiliki format tampilan yang 
sama dengan Gambar 10. 

Menu ketiga adalah menu materi Kanji. Materi Kanji dibagi menjadi dua 
kelompok. Kelompok pertama adalah Kanji dari bentuk yang berisi aksara-aksara 
Kanji yang memiliki bentuk yang didasarkan pada bentuk asli benda, jumlah atau 
kata yang diwakilinya. Kelompok kedua adalah tambahan, yang berisi aksara 
Kanji yang tidak memiliki bentuk yang didasarkan pada bentuk asli benda, jumlah 
atau kata yang diwakilinya. Untuk tampilan Kanji dari bentuk dapat dilihat pada 
Gambar 11, sedangkan untuk Kanji tambahan dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

  

Gambar 11 Halaman Kanji dari Bentuk  Gambar 12 Halaman Kanji Tambahan 
 
Menu keempat adalah menu Quiz. Menu ini berisi mini game yang bertujuan 

untuk melatih kemampuan pengguna dalam membaca aksara Hiragana, Katakana 
dan Kanji. Pengguna harus memilih cara baca yang tepat dari tiga pilihan jawaban 
yang akan diberikan. Setelah pengguna memilih, akan muncul halaman 
pengecekan jawaban. Halaman tersebut akan menampilkan soal yang diberikan, 
jawaban yang benar, beserta arti atau makna dari soal tersebut. Untuk tampilan 
halaman soal dapat dilihat pada Gambar 13, sedangkan untuk tampilan halaman 
pengecekan dapat dilihat pada Gambar 14. 
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Gambar 13 Halaman Soal    Gambar 14 Halaman Pengecekan 

 

Kode Program 3 Penggalan Kode Program untuk Pengecekan Jawaban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kode Program 3 menjelaskan tentang fungsi untuk melakukan pengecekan 
jawaban setelah pengguna memilih salah satu pilihan jawaban yang disediakan. 
Jika jawaban benar, nilai skor akan ditambah 20, sedangkan jika jawaban salah, 
nilai skor akan dikurangi 10. Selain itu fungsi ini juga akan memanggil child 
scene yang berisi keterangan benar atau salah, soal, jawaban yang benar beserta 
arti atau makna dari soal tersebut, serta memainkan efek suara benar atau salah. 

Menu kelima adalah Credits. Menu ini berisi daftar nama pembuat aplikasi, 
pembuat artwork untuk sprite, dan pembimbing dalam pembuatan aplikasi aksara 
Jepang ini. Tampilan credits dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

1.  if (AppResource.txtJawaban[i].getText() == tempjawaban) {
2.  skor = skor + 20;     
3.  AppResource.Gamescene.setChildScene(   
4.  AppResource.Checkscene, false, true, true); 
5.  AppResource.txtCheck.setText("BENAR"); 
6.  AppResource.sprCheck.setCurrentTileIndex(2); 
7.  AppResource.soundBenar.play(); 
8.  } else { 
9.  if (skor > 0) { 
10. skor = skor - 10; 
11. } 
12. AppResource.Gamescene.setChildScene(  
13. AppResource.Checkscene, false, true, true); 
14. AppResource.txtCheck.setText("SALAH"); 
15. AppResource.sprCheck.setCurrentTileIndex(1); 
16. AppResource.soundSalah.play();       
17. } 
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Gambar 15 Halaman Credits 

 
Menu terakhir adalah Keluar. Menu ini digunakan untuk keluar dari aplikasi 

aksara Jepang ini. 
 

Pengujian Aplikasi 
Pengujian Alfa 
 Pengujian aplikasi dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi aplikasi dan 
dinyatakan valid jika fungsi-fungsi dapat menghasilkan output yang diinginkan. 
Pengujian aplikasi dilakukan dengan menggunakan teknik black box, yaitu 
merupakan pengujian fungsional yang berfokus pada mampu atau tidaknya 
aplikasi bekerja berdasarkan persyaratan tiap fungsinya [14]. Hal yang diuji dan 
hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Tabel Pengujian Alfa 

Fungsi  Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian Kesimpulan 

Materi 
 
Animasi  

Menampilkan daftar materi  
 
Menampilkan animasi tiap 
aksara 

Materi yang ditampilkan 
sudah sesuai  
Animasi tiap aksara yang 
ditampilkan sudah sesuai 

Valid 
 

Valid 

Quiz Menampilkan soal dan 
pengecekan tiap jawaban 

Soal dan pengecekan tiap 
jawaban sudah dapat 
ditampilkan dengan baik 

Valid 

Update skor Memperbaharui data skor 
apabila nilai quiz lebih tinggi 
dari sebelumnya

Data berhasil 
diperbaharui 

Valid 
 
 

 Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
ini sudah memenuhi fungsi yang diharapkan, dan dapat berjalan dengan baik dan 
tidak terdapat masalah. 
 
Pengujian Beta 

Pengujian beta pada aksara Jepang ini dilakukan dengan melakukan 
demonstrasi aplikasi dan pemberian kuesioner kepada responden. Responden 
adalah mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Bahasa Jepang 1 dan 
Bahasa Jepang 2 di FTI UKSW dengan jumlah 30 orang. Kuesioner diberikan 
setelah responden mencoba aplikasi aksara Jepang untuk mengetahui tanggapan 
pengguna terhadap aplikasi ini.   
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 Penghitungan hasil kuesioner ini mengunakan metode skala likert, yaitu skala 
yang mengukur sikap atau pendapat seseorang terhadap subyek, obyek atau 
kejadian tertentu [15]. Hasil dari penghitungan kuesioner dapat dilihat pada Tabel 
5. 

Tabel 5 Tabel Hasil Kuesioner  

Berdasarkan kuesioner pada Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa: 96,67% 
responden berpendapat aplikasi ini mudah digunakan, 90% berpendapat materi 
yang disampaikan mudah dipahami, 96.67% berpendapat animasi dalam aplikasi 
sudah berjalan baik, 80% berpendapat aplikasi ini memiliki tampilan menarik,  
100% berpendapat bahwa aplikasi ini membantu mempelajari aksara Jepang, 90% 
berpendapat fitur quiz membantu untuk menguji kemampuan, 90% responden 
tertarik menggunakan aplikasi ini, dan 96.67% responden berpendapat aplikasi ini 
sudah berjalan dengan baik. 

Hasil dari pengujian beta adalah aplikasi ini dapat membantu para pengguna 
dalam mempelajari aksara Jepang. 

 
5. Simpulan 

Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 1) Pembuatan aplikasi aksara Jepang menggunakan 
AndEngine berbasis Android dapat dibuat dengan menggunakan fitur 
AnimatedSprite untuk menampilkan materi pada aplikasi, 2) Aplikasi aksara 
Jepang ini dapat membantu pengguna untuk mempelajari aksara Jepang, yaitu 
Hiragana, Katakana dan Kanji, 3) Fitur animasi penulisan tiap aksara pada 
aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk memahami cara penulisan tiap 
aksara dengan benar, 4) Aplikasi ini dapat digunakan sebagai media alternatif  
untuk mempelajari aksara Jepang. Saran untuk pengembang aplikasi ke depan 
adalah: 1) Penambahan materi Kanji agar lebih lengkap, 2) Penambahan sprite 
gambar atau animasi dan efek suara sehingga aplikasi lebih menarik. 

 
6. Pustaka 
 [1] Sugesti. 2012. 12 Jam Mahir Bahasa Jepang Teori dan Percakapan. 
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Pertanyaan Ya Kurang Tidak 

Apakah aplikasi ini mudah digunakan? 29 1 - 

Apakah materi yang disampaikan mudah di pahami? 

Apakah animasi dalam aplikasi ini berjalan dengan baik? 

27 

29 
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Apakah tampilan dalam aplikasi ini menurut Anda sudah menarik? 24 6 - 

Apakah aplikasi ini membantu Anda untuk mempelajari aksara 

Jepang? 

30 - - 

Apakah  fitur quiz/mini game dalam aplikasi ini membantu Anda 

untuk menguji kemampuan Anda dalam mempelajari materi? 

27 3 - 

Apakah anda tertarik untuk menggunakan aplikasi ini? 27 3 - 

Apakah  aplikasi ini berjalan dengan baik? 29 1 - 
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