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1. Pendahuluan 

Pembelajaran bahasa asing adalah salah satu upaya untuk mempelajari 

bangsa asing yang dalam proses pembelajarannya dianggap tidak mudah, namun 

cukup penting karena pada dasarnya bahasa merupakan alat yang ampuh untuk 

menghubungkan dunia seseorang dengan dunia luar, dunia seseorang dengan 

lingkungannya, dunia seseorang dengan alamnya, bahkan dunia seseorang dengan 

Tuhannya [1]. Hakekat bahasa salah satunya adalah bahasa itu bersifat unik, 

artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ciri 

khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata,sistem 

pembentuk kalimat, atau sistem-sistem yang lain. Ciri khas dan karakteristik yang 

unik juga dimiliki oleh bahasa Jepang, yaitu sehubungan dengan gramatika, huruf 

yang digunakan, kosakata dan sistem pengucapan [2]. karena itu banyak yang 

beranggapan bahwa bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa asing yang dalam 

mempelajarinya perlu kesabaran. 

Untuk mempelajari bahasa Jepang, terdapat empat ketrampilan berbahasa 

atau yang dikenal dengan "yonginou" atau empat ketrampilan yang harus dimiliki 

oleh pembelajar, yaitu Kikuginou atau kemampuan mendengarkan, Hanasuginou 

atau kemampuan berbicara, Yomuginou atau kemampuan membaca dan 

kakuginou atau kemampuan menulis [3]. 

Bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa asing yang cukup sulit untuk 

dipelajari termasuk oleh orang Indonesia, karena banyaknya beban yang harus 

ditempuh oleh pembelajar untuk mempelajari huruf saja diperlukan waktu yang 

cukup lama. Mengingat ada empat jenis huruf yang digunakan dalam bahasa 

Jepang, yaitu Romaji (huruf alfabet), Hiragana, Katakana, dan kanji [4]. Bahasa 

Jepang juga dianggap penting oleh pemerintah Indonesia, terbukti dengan adanya 

mata pelajaran bahasa Jepang di SMA dan di buka fakultas- fakultas bahasa 

Jepang.  

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap berbagai bidang 

kehidupan, salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Adanya penerapan 

teknologi informasi pada bidang pendidikan memungkinkan tercipta proses 

belajar yang lebih mudah dan menarik. Contoh penerapan teknologi informasi 

pada bidang pendidikan adalah adanya media pembelajaran interaktif, yang 

memungkinkan untuk belajar dengan adanya interaksi anak dengan media yang 

digunakan. Bahkan materi pembelajaran bisa disajikan dalam bentuk permainan 

sehingga tanpa disadari anak akan bermain sambil belajar tanpa merasa jenuh. 

Media pembelajaran interaktif mulai berkembang pada perangkat mobile. 

Kemudahan pada penggunaan perangkat mobile dan ditambah mobilitasnya yang 

tinggi serta banyaknya pengembangan pada mobile sehingga lahir perangkat-

perangkat mobile yang smart seperti Android, Blackberry, IOS, dan lain 

sebagainya.  

Data statistik pengguna mobile didunia per Juli 2014 menunjukkan Android 

yang mendominasi, yaitu sebesar 52,93%. Data pengguna mobile di Indonesia 

juga menunjukkan dominasi Android, yaitu sebesar 55,4% [5]. Dari data statistik 

tersebut smartphone Android mendominasi baik didunia maupun di Indonesia.  
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Pesatnya perkembangan perangkat mobile juga diiringi dengan pesatnya 

perkembangan software untuk mendukung perangkat mobile – perangkat mobile 

yang beredar di masyarakat. Game engine baru banyak bermunculan baik yang 

berbayar maupun gratis. Masing – masing dari game engine ini menawarkan 

berbagai kemudahan yang bisa didapat oleh developer baik dari segi pengkodean, 

proses compile maupun fitur-fitur lainnya. Salah satu game engine yang muncul 

adalah Cocos2d-x, yaitu sebuah 2D game engine gratis untuk mengembangkan 

game maupun aplikasi pada berbagai perangkat komputer maupun mobile seperti 

Windows, Mac, Android, IOS, Windows Phone dan lainnya. Kelebihan game 

engine ini dibandingkan dengan game engine yang lain adalah game engine ini 

memiliki dokumentasi yang rapi serta mudah dalam penggunaannya dan 

memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh. 

Pembelajaran penulisan huruf kana bisa dibuat menggunakan teknologi 

handwriting recognition yang memungkinkan perangkat komputer bisa mengenali 

tulisan tangan yang dilakukan oleh pengguna baik pada media kertas, maupun 

media lain seperti touchscreen. 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka diadakan penelitian yang 

bertujuan untuk merancang Game sebagai Media Pembelajaran Interaktif Huruf 

Katakana dan Hiragana menggunakan teknologi handwriting recognition untuk 

memberikan kemudahan kepada para pembelajar untuk mempelajari Bahasa 

Jepang khususnya belajar Huruf Katakana dan Hiragana berbasis android. 

 

2. Kajian Pustaka 

Pada penelitian yang berjudul CD Interaktif Media Pembelajaran Huruf dan 

Angka Bahasa Jepang Untuk Anak SD pada SD Muhammadyah Mutihan 

membahas pembuatan media pembelajaran huruf dan angka bahasa jepang 

berbentuk CD interaktif dengan berbentuk kuis untuk SD. CD interaktif 

dilengkapi dengan gambar dan suara untuk mendukung pembelajarannya. 

Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadyah Mutihan Yogyakarta [6]. Pada 

penelitian ini menghasilkan sebuah CD interaktif yang berisi aplikasi 

pembelajaran huruf katakana dan hiragana. Fitur-fitur pada aplikasi ini adalah 

penulisan angka Jepang, menulis hiragana, menulis katakana dan kuis. 

Pada penelitian yang berjudul Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis 

Multimedia Belajar Huruf Hiragana dan Katakana Jepang di SMP Nasional 

Bantul telah membahas pembuatan media pembelajaran Huruf Hiragana dan 

Katakana Jepang berbasis multimedia. aplikasi yang dihasilkan berupa aplikasi 

untuk desktop berbasis flash menggunakan bahasa pemrograman action script 2.0. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Nasional Bantul [7]. Pada penelitian ini pengguna 

dapat menjalankan animasi penulisan masing-masing huruf baik katakana maupun 

hiragana dan terdapat fitur latihan dengan menebak huruf apakah yang 

ditampilkan dilayar. 

Pada penelitian yang berjudul Implementasi Framework Multi Platform 

Pada Game Edukasi telah membahas bagaimana merancang sebuah game yang 

dapat berjalan di berbagai platform smartphone menggunakan cocos2d-x [8]. 
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Keluaran dari penelitian ini adalah mobile game pembelajaran matematika untuk 

anak yang di kompil pada platform android dan IOS. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada terkait dengan media 

pembelajaran Bahasa Jepang, maka akan dilakukan penelitian yang membahas 

tentang perancangan game sebagai media pembelajaran interaktif huruf Katakana 

dan Hiragana. Game dibuat untuk bisa berjalan pada perangkat Smart Phone 

Android. Karena berbentuk game, selain memiliki fitur belajar interaktif game ini 

akan memiliki permainan meliputi permainan menulis, mendengarkan dan 

membaca huruf. 

Kana adalah salah satu jenis huruf yang digunakan bersama-sama  dengan 

kanji, di dalam Kana mencakup 2 macam huruf yaitu hiragana dan katakana, 

kedua macam huruf tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam penggunaannya. 

Huruf  hiragana  melambangkan  suku  kata  tunggal,  dan  digunakan  untuk 

menulis kata-kata yang berasal dari Jepang asli. Huruf Hiragana terbentuk dari 

modifikasi dan penyederhanaan kanji, sehingga huruf hiragana coretannya 

melengkung dan tidak bersudut tajam. Huruf katakana sama seperti huruf 

Hiragana yaitu melambangkan suku kata tunggal,   tetapi mempunyai fungsi yang 

berbeda dengan huruf   hiragana. Huruf  Katakana  selain  digunakan  untuk  

menulis  kata-kata  yang  berasal  dari bahasa   asing, juga digunakan untuk 

penekanan suatu kata yang berasal dari Jepang asli.  

Game adalah  permainan  yang menggunakan media elektronik, merupakan 

sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar 

pemain bisa mendapatkan  sesuatu  sehingga adanya kepuasaan batin [9]. Game 

Edukasi yaitu suatu kegiatan yang sangat menyenangkan 

dan dapat merupakan cara atau alat pendidikan yang bersifat mendidik [10]. 

Pengenalan Tulisan Tangan (Handwriting Recognition) adalah sistem 

pengenalan di mana sistem berusaha untuk mengenali tulisan tangan manusia agar  

dapat ditanggapi dengan baik oleh komputer [11]. 

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang menciptakan 

aplikasi untuk digunakan pada bermacam peranti mobile. Awalnya, Google Inc. 

membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. 

Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, 

konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, 

termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia[12]. 

Cocos2d-x adalah sebuah game engine yang bersifat open source dibawah 

lisensi MIT. Cocos2D-X menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk basisnya, 

tapi tersedia juga Lua binding, dan juga javascript binding namun tetap 

menggunakan struktur API yang sama yaitu struktur API dari C++ itu sendiri, 

sehingga masih memungkinkan untuk pengembang menggunakan Lua atau 

Javascript untuk scripting pada high levelnya. Cocos2D-X mempunyai fitur-fitur 

dasar yang dimiliki oleh game engine pada umumnya, seperti kemampuan untuk 

menangani graphic rendering, kemampuan untuk menangani sound, dan bahkan 

kemampuan untuk menangani masalah networking. 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 
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Tahapan penelitian dalam perancangan game pembelajaran interaktif huruf 

katakana dan hiragana menggunakan handwriting recognition berbasis Android 

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 [13]. Alur tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Tahapan Penelitian [13] 

Tahap pertama: analisis kebutuhan dan pengumpulan data, yaitu melakukan 

analisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan game yang 

dibuat, misalnya materi yang dipakai, gambar-gambar yang dibutuhkan dan sound 

yang dibutuhkan; Tahap kedua: perancangan sistem yang meliputi perancangan  

Game Flow Diagram (GFD), perancangan desain arsitektur dari game yang 

dibangun, dan perancangan antarmuka, yaitu merancang antarmuka yang 

berfungsi sebagai penghubung interaksi antara user dengan game, berupa 

tampilan interface game; Tahap ketiga, perancangan aplikasi/ program yaitu 

merancang game sesuai desain yang sudah dibuat, dalam hal ini menggabungkan 

resource yang ada berupa gambar, suara dan resource yang lain menjadi sebuah 

game yang menarik sesuai seperti tujuan yang diharapkan; Tahap keempat: 

Implementasi dan Pengujian sistem, serta Analisis Hasil Pengujian,  yaitu 

melakukan pengujian terhadap game yang sudah dihasilkan, pengujian ini 

meliputi pengujian program yaitu apakah masih terdapat bug atau error dalam 

game, pengujian kesesuaian dengan desain, yaitu apakah game sudah sesuai 

dengan desain yang sudah dibuat. Pengujian ini dilakukan oleh peneliti dan 

pengguna. Apabila masih ditemukan kesalahan atau ketidak-sesuaian dengan 

desain, maka game akan diperbaiki sampai tidak ditemukan lagi kesalahan dan 

ketidak-sesuaian dengan desain; dan tahap kelima, penulisan laporan hasil 

penelitian, yaitu mendokumentasikan proses penelitian yang sudah dilakukan dari 
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tahap awal hingga akhir ke dalam tulisan, yang nantinya akan menjadi laporan 

hasil penelitian. 

Metode yang digunakan dalam perancangan game ini adalah model 

prototyping. Model prototyping memiliki 3 proses yaitu pengumpulan kebutuhan 

(listen to costumer), perancangan sistem (build/revise mock-up), dan evaluasi 

sistem (customer test-drives mock-up) [14]. Proses dalam metode prototyping 

ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
 

Gambar 2 Model Prototyping [14] 

Metode Prototyping diawali dengan pengumpulan kebutuhan (listen to 

customer). Dalam perancangan game ini perlu dilakukan pengumpulan kebutuhan 

pengguna dengan identifikasi kebutuhan sistem serta kebutuhan data-data. 

Identifikasi kebutuhan sistem dilakukan dengan melakukan survei kepada para 

pembelajar dan pengajar bahasa Jepang di Fakultas Teknologi Informasi UKSW 

untuk mengetahui kesulitan apa yang dialami dan kemampuan apa yang harus 

dimiliki agar menguasai kana untuk dijadikan sebagai konsep dari game yang 

dibuat. Sedangkan survei kebutuhan data-data meliputi pengumpulan data tentang 

huruf hiragana dan katakana dan sumber daya yang dipakai dalam pembuatan 

game seperti kebutuhan gambar dan kebutuhan suara. 

Setelah pengumpulan data, akan dilakukan perancangan sistem (build/revise 

mock-up) dengan membuat  Game Flow Diagram dan moke up game. Kemudian 

dilakukan pengkodean game dan menggunakan sumber daya yang sudah ada 

menjadi sebuah game sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat. 

Setelah perancangan sistem akan dilakukan tahap evaluasi sistem (customer 

test-drives mock-up). Pihak costumer dalam penelitian ini adalah para pembelajar 

dan pengajar bahasa Jepang di Fakultas Teknologi Informasi UKSW. Dalam 

tahap ini pengguna akan mengevaluasi kerja sistem, apakah sistem sudah sesuai 

dengan kebutuhan atau belum. Apabila game belum sesuai dengan kebutuhan, 

maka akan dilakukan perbaikan, setelah dilakukan perbaikan akan dilakukan 

pengujian kembali oleh pengguna. Akan dilakukan tahap ini secara terus-menerus 

sampai game dinyatakan sudah sesuai dengan kebutuhan. Apabila game sudah 

sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka proses selesai.  

Pada Prototype pertama game memiliki 3 scene utama yaitu scene menu, 

scene belajar dan scene permainan menulis huruf. Setelah dilakukan pengujian, 

hasil yang diperoleh dari prototype kedua adalah : 1) Scene belajar sudah 



13 
 

memiliki fitur menampilkan huruf katakana maupun hiragana, 2) Scene belajar 

sudah memiliki fitur memutar bunyi pelafalan hurufnya, 3) Kontrol scene belajar 

menggunakan tombol Next dan Previous, 4) Belum ada fitur menulis di scene 

belajar, 5) Scene permainan menulis huruf menampilkan soal huruf belum acak, 

6) Ukuran coretan tangan saat bermain terlalu besar, 7) Akurasi pengecekan pada 

permainan menulis huruf masih buruk, 8) Belum ada scene untuk menampilkan 

hasil permainan, 9) Macam-macam permainan masih terlalu sedikit. 

Pada prototype kedua game telah diperbaiki sesuai poin-poin perbaikan dari 

pengujian prototype pertama. Hasil pengujian prototype kedua adalah : 1) Scene 

belajar sudah memiliki fitur menulis, 2) Scene belajar ditambahkan navigasi slider 

untuk memilih huruf, 3) Akurasi pengecekan pada permainan menulis huruf sudah 

baik, 4) Coretan tangan saat menulis sudah sesuai,  5) Permainan menulis huruf 

menampilkan soal huruf sudah secara acak, 6) Sudah ada scene hasil permainan 

untuk menampilkan nilai dan nilai tertinggi, 7) Proses saat menulis pada 

Permainan terasa berat, seperti hang karena proses pengecekan yang dilakukan 

secara terus menerus, 8) Ukuran huruf di scene belajar maupun permainan 

menulis huruf terlalu kecil, 9) Tombol hiragana dan katakana pada permainan 

seharusnya ditampilkan sebelum masuk ke permainan, 10) Perlu ditambah 

permainan untuk mengasah kemampuan mendengar dan melafalkan huruf kana. 

Pada prototype ketiga game telah diperbaiki sesuai hasil pengujian dari prototype 

kedua. Hasil prototype ketiga adalah : 1) Proses menulis pada permainan menulis 

huruf sudah terasa ringan, 2) Ukuran huruf kana pada belajar dan bermain sudah 

sesuai, 3) Tombol pilihan huruf hiragana atau katakana sudah dipisah dengan 

permainan, yaitu muncul sebelum masuk ke permainan, 4) Sudah ada permainan 

menebak bunyi huruf,  5) Animasi dalam game masih sedikit dan kaku, 6) Belum 

ada backsound game dan efek suara, seperti suara tombol atau suara kartu, 7) 

Belum ada fitur pendukung dalam game seperti pengaturan volume suara, 

bantuan, tentang aplikasi dan papan nilai tertinggi,  8) Belum ada info bantuan 

urutan penulisan huruf yang benar pada scene belajar. Pada prototype keempat 

aplikasi telah diperbaiki sesuai hasil pengujian dari prototype ketiga. Hasil 

prototype keempat adalah : 1)  Animasi di dalam game sudah ada, 2) Sudah ada 

backsound game dan efek suara, 3) Sudah ditambahkan fitur untuk pengaturan 

volume suara, bantuan, tentang aplikasi dan daftar nilai tertinggi.  

Sistem dirancang dengan menggunakan Game flow diagram. Game flow 

diagram adalah diagram yang bertujuan untuk menggambarkan rancangan detil 

dari sebuah game level. Game flow diagram memberikan garis besar dari alur 

gameplay tiap-tiap scene per level-nya [15]. 
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Gambar 3 Game Flow Diagram utama 

Gambar 3 menjelaskan alur game secara keseluruhan. Terdapat enam menu 

pada menu utama yaitu belajar kana, pilih permainan, daftar nilai tertinggi, credit 

game, pengaturan dan bantuan. Pada halaman pilih permainan terdapat lima jenis 

permainan yakni permainan menulis huruf, permainan tebak kartu, permainan 

memasangkan kartu, permainan menebak huruf dan permainan menebak bunyi 

huruf. Masing-masing permainan dibagi menjadi dua kategori berdasarkan huruf 

yaitu permainan menggunakan huruf hiragana dan menggunakan huruf katakana. 

 

 
 

Gambar 4 Game Flow Diagram belajar 

 

Gambar 4 menjelaskan alur game pada menu belajar. pada menu ini 

menampilkan huruf kana, dan huruf romaji setiap huruf. Kontrol pilihan huruf 

yang ditampilkan menggunakan tombol next-previous dan slider. Pengguna dapat 

memulai belajar menulis huruf dengan menulis dilayar mengikuti huruf yang 

sudah ada. Terdapat tombol hapus untuk menghapus tulisan dan tombol bunyi 

untuk membunyikan huruf yang sedang ditampilkan. Jika menekan tombol back 

(pada device android) maka akan kembali ke menu utama. 
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Gambar 5 Game Flow Diagram permainan menulis huruf 

 

Gambar 5 menjelaskan diagram alir untuk permainan menulis huruf. Mula-

mula sistem game akan melakukan pengecekan waktu apakah masih tersisa. Jika 

waktu masih tersisa, sistem akan melakukan pengacakan huruf yang akan 

ditampilkan. Setelah huruf tampil, pengguna akan menulis pada layar sesuai huruf 

yang ditampilkan. Jika pengguna menekan tombol batal, maka tulisan pengguna 

akan dihapus dan dapat melakukan penulisan ulang. Jika pengguna menekan 

tombol ok, maka sistem akan melakukan beberapa pengecekan yaitu pengecekan 

apakah tulisan pengguna keluar dari area huruf, pengecekan apakah penulisan 

huruf sesuai dengan urutan penulisan. Jika benar maka nilai akan bertambah, jika 

salah nilai akan berkurang. Setelah dilakukan pengecekan, jika waktu masih 

tersisa maka akan melakukan proses pengacakan huruf kembali dan pengguna 

akan menulis kembali, proses-proses itu dilakukan secara terus menerus sampai 

waktu permainan habis. Jika waktu sudah habis, maka sistem akan menampilkan 

hasil permainan. Jika pengguna menekan tombol bermain lagi maka akan masuk 

kedalam permainan lagi, jika menekan tombol kembali maka akan kembali ke 

menu sebelumnya. 
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Gambar 6 Game Flow Diagram permainan tebak huruf 

 

Gambar 6 menjelaskan diagram alir permainan menebak huruf. Mula-mula 

sistem game akan melakukan pengecekan waktu apakah masih tersisa. Jika waktu 

masih tersisa, sistem akan melakukan pengacakan huruf kana sebagai soal dan 

huruf-huruf romaji sebagai pilihan jawaban yang akan ditampilkan. Kemudian 

pengguna akan memilih salah satu dari ketiga pilihan jawaban. Setelah pengguna 

memilih salah satu jawaban, maka sistem akan melakukan pengecekan apakah 

jawaban yang dipilih sesuai dengan soal. Jika jawaban benar maka akan sistem 

akan menambah nilai pengguna, jika jawaban salah maka sistem akan melakukan 

pengurangan nilai. jika waktu masih tersisa maka akan melakukan proses 

pengacakan huruf kembali dan pengguna akan memilih salah satu pilihan jawaban 

kemudian dilakukan pengecekan kembali, proses- proses itu dilakukan secara 

terus menerus sampai waktu permainan habis. Jika waktu sudah habis, maka 

sistem akan menampilkan hasil permainan. Jika pengguna menekan tombol 

bermain lagi maka akan masuk kedalam permainan lagi, jika menekan tombol 

kembali maka akan kembali ke menu sebelumnya. 

Permainan pada permainan menebak bunyi memiliki alur sama dengan 

permainan tebak huruf. Perbedaan antara permainan tebak bunyi dengan 

permainan tebak huruf adalah pada permainan tebak bunyi soal berupa bunyi 

huruf yang bisa dibunyikan kembali dengan menekan tombol bunyi. Sedangkan 

pilihan jawaban berupa huruf kana.  
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Gambar 7 Game Flow Diagram permainan tebak kartu 

 

Gambar 7 menjelaskan diagram alir permainan menebak kartu. Mula-mula 

sistem game akan melakukan pengecekan waktu apakah masih tersisa. Jika waktu 

masih tersisa maka akan dilakukan pengacakan kartu-kartu yang ditampilkan. 

Kemudian pengguna akan memilih kartu-kartu yang sesuai. Pengguna akan 

membuka kartu pertama dan kartu kedua, jika kartu pertama dan kedua sama 

maka nilai akan bertambah dan jika berbeda maka nilai akan berkurang dan kartu 

akan tertutup kembali. Jika kedua kartu sama maka akan dilakukan pengecekan 

apakah semua kartu sudah terbuka, jika semua kartu sudah terbuka maka akan 

dilakukan pengacakan ulang kartu-kartunya.  Jika waktu sudah habis, maka sistem 

akan menampilkan hasil permainan. Jika pengguna menekan tombol bermain lagi 

maka akan masuk kedalam permainan lagi, jika menekan tombol kembali maka 

akan kembali ke menu sebelumnya. 

Permainan memasang kartu memiliki diagram alir sama dengan permainan 

menebak kartu, yang membedakan kedua jenis permainan ini adalah tampilan 

kartu saat terbuka. Jika pada permainan tebak kartu, tampilan keseluruhan kartu 

saat terbuka adalah huruf kana. Sedangkan pada permainan memasangkan kartu, 

setengah dari jumlah semua kartu adalah huruf kana dan sisanya adalah huruf 

romaji. Pengguna diminta mencocokan antara huruf kana dan huruf romajinya.  

Class diagram digunakan untuk menampilkan kelas-kelas di dalam sistem. 

Class diagram pada perancangan aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 8. 

Terdapat beberapa kelas tambahan yang disediakan engine Cocos2d-x yang 

dipakai yaitu SimpleAudioEngine sebagai management resource berupa suara dan 

kelas CCUserDefault sebagai media penyimpanan data. 
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Gambar 8 Class Diagram 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan  

Pada pembuatan game ini, penulis fokus pada konsep game dan 

pemrograman game, sedangkan pembuatan gambar penulis dibantu oleh artist, 

efek suara diambil dari situs www.soundjay.com dan NHKworld dan backround 

musik dibuat oleh DST. 

Game Pembelajaran Interaktif Huruf Kana memiliki 12 scene yaitu scene 

menu utama, scene pilihan permainan, scene belajar, scene permainan menulis 

huruf, scene permainan menebak kartu, scene permainan memasangkan kartu, 

scene perminan menebak huruf, scene permainan menebak bunyi huruf, scene 

pengaturan, scene bantuan, scene nilai tertinggi dan scene tentang game. 

Scene menu utama game memiliki enam menu yaitu menu belajar, menu 

bermain, menu pengaturan, menu tentang, menu bantuan dan menu nilai tertinggi. 

http://www.soundjay.com/
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Menu-menu dalam scene menu utama ini dibuat menggunakan 

CCMenuItemImage. Tampilan scene menu utama dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 

Gambar 9 Tampilan Scene Menu Utama 

Scene pengaturan memiliki fungsi untuk mengatur volume music latar dan 

volume efek suara dalam game ini. Pengaturan volume ini menggunakan 

komponen extension CCContolSlider. Tampilan scene pengaturan dapat dilihat 

pada Gambar 10. 

 

Gambar 10 Tampilan Scene Pengaturan 

Scene tentang game memuat informasi mengenai game. Penampilan 

informasi pada scene ini menggunakan CCSprite dan CCLabelTTF untuk 

menampilkan tulisan. 

Scene bantuan menjelaskan informasi mengenai cara memainkan game 

dan cara menggunakan fitur-fitur dalam game. Scene ini menggunakan kelas 

ekstensi ClippingNode untuk menampilkan bantuan agar semua bantuan dapat 

ditampilkan walaupun dalam area yang terbatas. 

Scene nilai tertinggi menampilkan daftar nilai tertinggi yang diraih 

pengguna pada setiap permainan dalam game ini.  

Scene pilihan bermain menampilkan menu lima jenis permainan dalam 

game ini. Lima menu tersebut menggunakan CCMenuItemImage. 

Scene belajar kana adalah scene dimana pengguna bisa mempelajari huruf 

kana baik hiragana maupun katakana. Pada scene ini pengguna bisa mempelajari 

bentuk dari huruf kana, bunyi huruf kana, dan cara penulisan huruf kana 

dilengkap dengan nomor urutan penulisan untuk memudahkan penulisan. 
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Navigasi pemilihan huruf kana pada scene ini menggunakan dua jenis navigasi 

yaitu menggunakan tombol next- previous dan  slider table. Tombol next- prvious 

menggunakan CCMenuItemImage dan slider table menggunakan kelas ektensi 

CCTableView. Sedangkan fitur menulis pada scene ini memanfaatkan 

CCRenderTexture sebagai kanvas untuk penulisan serta menggunakan 

ccDrawCircle() sebagai efek tulisan pena. Tampilan scene belajar kana dapat 

dilihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11 Tampilan Scene Belajar Kana 

Scene permainan menulis huruf merupakan sebuah permainan yang 

mengharuskan pengguna menulis huruf kana sebanyak mungkin dalam sebuah 

batasan waktu tertentu. Permainan menulis huruf menggunakan handwriting 

recognition untuk menentukan apakah jawaban pengguna benar atau tidak, 

pengenalan tulisan tangan pada permainan ini menggunakan dua parameter. 

Parameter yang pertama adalah pengecekan apakah tulisan yang dibuat oleh 

pengguna keluar dari area huruf soal. Pengecekan ini meng-implementasikan 

pengecekan transparent pixel yaitu dari gambar huruf yang ditampilkan apakah 

tulisan pengguna melewati transparent pixel, jika melewati transparent pixel 

maka dinyatakan salah. Pengecekan yang kedua adalah pengecekan apakah tulisan 

yang dibuat pengguna sesuai urutan penulisan yang benar atau tidak. Pada 

pengecekan yang kedua peneliti menggunakan beberapa invisible image yang 

ditempatkan pada huruf yang ditampilkan, jumlah invisible image ditentukan dari 

jumlah coretan yang dibuat untuk membentuk sebuah huruf. Tampilan scene 

permainan menulis huruf dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 12 Tampilan Scene Permainan Menulis Huruf 
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Scene permainan menebak kartu merupakan permainan kartu yang 

mengharuskan pengguna mencocokkan kartu- kartu yang ada dengan membuka 

kartu satu persatu. Jika ada dua kartu yang dibuka cocok, maka pengguna akan 

mendapatkan nilai, namun jika tidak cocok maka nilai pengguna akan berkurang 

dan kartu akan menutup kembali. Kartu yang ditampilkan adalah kartu yang 

bergambarkan huruf kana beserta romaji. Kartu yang ditampilkan menggunakan 

CCSprite yang bergambar kartu tertutup, kemudian dengan menambahkan huruf 

kana dan romaji pada kartu tersebut menggunakan method AddChild(). Setiap 

kartu memiliki sebuah tag yang berbeda sehingga dapat dilakukan pengecekan 

kecocokan antar kartu. Proses penampilan kartu-kartu dilakukan secara acak 

memanfaatkan method rand().Tampilan scene permainan menebak kartu dapat 

dilihat pada Gambar 13. 

 

Gambar 13 Tampilan Scene Permainan Menebak Kartu 

Scene permainan memasangkan kartu adalah permainan modifikasi dari 

permainan menebak kartu. Permainan ini mengharuskan pengguna mencocokkan 

antara kartu kana dengan kartu romaji. Tampilan scene permainan memasangkan 

kartu dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

Gambar 14 Tampilan Scene Permainan Memasang Kartu 

Scene permainan menebak huruf merupakan permainan menebak huruf 

kana yang ditampilkan dengan cara memilih dari tiga huruf romaji sebagai pilihan 

jawaban. Penampilan soal dan jawaban secara acak menggunakan method rand() 

dan setiap jawaban memiliki tag agar bisa dilakukan pengecekan pakah jawaban 

benar atau tidak. Tampilan scene permainan menebak huruf dapat dilihat pada 

Gambar 15. 
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Gambar 15 Tampilan Scene Permainan Menebak Huruf 

Scene permainan menebak bunyi merupakan permainan menebak bunyi 

huruf kana yang ditampilkan dengan cara memilih dari tiga huruf romaji sebagai 

pilihan jawaban. Pemilihan soal dan penampilan jawaban secara acak 

menggunakan method rand() dan setiap jawaban memiliki tag agar bisa dilakukan 

pengecekan apakah jawaban benar atau tidak. Pemutaran bunyi huruf 

menggunakan method playEffect() dari kelas CocosDenshion. Tampilan scene 

permainan memasangkan kartu dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

Gambar 16 Tampilan Scene Permainan Menebak Bunyi Huruf 

Pengujian Sistem 

Pengujian sistem berfungsi untuk melihat sudah sejauh mana game dapat 

digunakan dan untuk mengetahui apakah masih terdapat bug atau error dalam 

game. Pengujian Sistem ini menggunakan dua teknik pengujian yaitu dengan 

pengujian alpha dan pengujian beta. 
 

Tabel 1 Hasil Pengujian alpha 

 

No. Poin Pengujian Data Input / Kondisi Hasil Uji Status 

1 Pemilihan 

menu 

Menekan tombol 

tertentu untuk masuk ke 

scene lain. 

Masuk ke scene yang 

diharapkan 

Valid 

2 Fitur belajar Menekan Tombol 

tertentu di layar 

Mengerjakan proses 

sesuai dengan proses 

yang diharapkan. 

Valid 
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3 Proses memilih 

jenis game 

Tombol permainan 

tertentu dipilih 

 

Menampilkan scene 

permainan sesuai 

dengan tombol yang 

dipilih 

 

Valid 

 

 

 

4 Fitur game 

menulis 

Awal masuk game 

menulis 

Melakukan gesture/ 

menulis dilayar 

Menekan tombol 

tertentu seperti tobol 

jawab, batal,dan back 

pada device 

Waktu habis 

 

 

Menampilkan soal 

berupa huruf. 

Menampilkan gesture 

yang dituliskan dilayar 

Melakukan proses 

sesuai yang diharapkan 

 

 

Menampilkan scene 

hasil 

 

Valid 

 

Valid 

 

Valid 

 

 

 

Valid 

 

 

5 Fitur game 

memasangkan 

kartu 

Awal masuk game 

memasangkan kartu 

Menekan kartu yang 

bergoyang 

 

 

Waktu habis 

 

Tombol back di device 

dipilih 

Menampilkan kartu-

kartu secara acak 

Kartu menjadi diam 

jika sudah ada 2 kartu 

yang diam maka 

dilakukan pengecekan. 

Menampilkan scene 

hasil 

Menampilkan scene 

pilih permainan 

Valid 

 

Valid 

 

 

 

Valid 

 

Valid 

6 Fitur game 

menebak huruf 

Awal masuk game 

menebak huruf 

 

Memilih salah satu 

pilihan jawaban 

Waktu habis 

 

Tombol back di device 

dipilih 

Menampilkan soal 

kana dan 3 pilihan 

jawaban berupa romaji 

Melakukan pengecekan 

jawaban 

Menampilkan scene 

hasil 

Menampilkan scene 

pilih permainan 

Valid 

 

Valid 

 

 

Valid 

 

Valid 

7 Fitur game 

menebak bunyi 

Awal masuk game 

menebak bunyi 

Tombol bunyi dipilh 

Memilih salah satu 

pilihan jawaban 

Waktu habis 

 

Tombol back di device 

dipilih 

Menampilkan 3 pilihan 

jawaban dan bunyi soal 

Membunyikan huruf  

Melakukan pengecekan 

jawaban 

Menampilkan scene 

hasil 

Menampilkan scene 

pilih permainan 

Valid 

 

Valid 

Valid 

 

Valid 

 

Valid 
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Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa 

game sudah berjalan sesuai dengan rancangan dan bisa dilanjutkan proses beta 

testing untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap game.  

Pengujian yang dilakukan berikutnya adalah pengujian beta testing, sasaran 

responden untuk pengujian ini adalah mahasiswa Fakultas Teknologi dan 

Informasi Universitas Kristen Satya Wacana yang sedang mengambil mata kuliah 

Bahasa Jepang Dasar semester 3 Tahun Ajaran 2014. Daftar pernyataan yang 

diberikan kepada responden dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Daftar pernyataan Beta Testing 

 

No Pernyataan 

1 Game ini Membantu Anda dalam belajar menulis huruf kana. 

2 Game ini Membantu Anda dalam belajar membaca huruf kana. 

3 

 

Game ini membantu Anda dalam belajar mengucap dan  mendengarkan 

huruf kana. 

 4 Game ini Menarik untuk dimainkan. 

5 Daftar huruf hiragana dan katakana pada game ini lengkap. 

6 Bantuan cara menggunakan game ini jelas. 

7 Huruf  kana yang ditampilkan dan di ucapkan jelas. 

   

 Data yang didapat dari hasil pengisian kuisioner tersebut dihitung dan 

kemudian dijadikan dalam persentase. Hasil persentase pengujian kuisioner dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Tabel Presentase Pengujian Kuisioner 

 

Soal 

no. 

Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Total 

1 18 (60.00%) 12 (40.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 30(100.00%) 

2 13 (14.33%) 17 (56.67%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 30(100.00%) 

3 13 (14.33%)  17 (56.67%) 0 (00.0%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 30(100.00%) 

4 8 (26.67%) 19 (63.33%) 3 (10.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 30(100.00%) 

5 4 (13.33%) 19 (63.33%) 7 (23.33%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 30(100.00%) 

6 8 (26.67%) 19 (63.33%) 3 (10.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 30(100.00%) 

7 10 (33.33%) 19 (63.00%) 1 (3.33%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 30(100.00%) 

 

 

 Hasil pengujian pada Tabel 3 dihitung menggunakan skala Likert. Skala 

Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial [16]. Hasil dari 

skala Likert dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4 Hasil Pengujian  dengan Skala Likert 

 

Respon 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 
Nilai  Maks. % 

Nilai 5 4 3 2 1 

 

1 90 48 0 0 0 138 150 92.00% 

 

2 65 68 0 0 0 133 150 88.67% 

 

3 65 68 0 0 0 133 150 88.67% 

 

4 40 76 9 0 0 125 150 83.33% 

 

5 20 76 21 0 0 117 150 78.00% 

 

6 40 76 9 0 0 125 150 83.33% 

 

7 50 76 3 0 0 129 150 86.00% 

Total 370 488 51 0 0 900 1050 85.71% 

.  

Berdasarkan hasil pengujian beta diukur menggunakan skala likert 

mendapatkan persentase sebanyak 85,71%. Hasil persentase pernyataan nomer 1, 

2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa game bermanfaat untuk belajar menulis, 

membaca, mendengarkan dan mengucapkan huruf kana. Hasil persentase 

pernyataan nomer empat dapat disimpulkan bahwa game menarik untuk 

dimainkan. Hasil persentase pernyataan nomer lima dapat disimpulkan bahwa 

game memiliki data tentang huruf kana yang lengkap. Hasil persentase pernyataan 

nomer enam dan tujuh dapat disimpulkan bahwa game memiliki user interface 

yang jelas. Berdasarkan hasil pengujian beta dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Game pembelajaran interaktif  huruf kana berbasis android sudah memenuhi 

kebutuhan dan telah berhasil.  

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu: 1) Perancangan game pembelajaran huruf kana berbasis android 

dapat dibuat menggunakan game engine Cocos2d-x, 2) Game menulis huruf 

hiragana dan katakana bisa dibuat dengan memanfaatkan handwriting 

recognition, 3) Game pembelajaran interaktif  huruf hiragana dan katakana 

berbasis android bermanfaat sebagai media penunjang pembelajaran huruf kana 

yang mencakup penulisan huruf, pelafalan huruf, pembacaan huruf dan 

pendengaran huruf. 

Saran untuk pengembangan game lebih lanjut adalah: 1) Game memiliki 

fitur memutar video atau animasi penulisan huruf, 2) Menambahkan teknologi 

lain agar game semakin baik seperti teknologi speech to text  untuk belajar 

melafalkan huruf. 3)  Game dapat dikembangkan dalam berbagai platform, 

sehingga kemungkinan pengguna semakin banyak. 
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