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ABSTRACT 
As the relationship between Indonesia and Japan gets tighter these days, the need to learn the Japanese language 
becomes important. On the other hand, multimedia technology can provide software with interesting animation. The 
Computer Aided Learning (CAL) software developed here aims to increase the interest of primary school students in 
learning Japanese. The software is developed using Macromedia Flash MX Professional 2004 for animated interfaces 
and animated wordings. ActionScript 2.0 is used for controlling the animation. All data are saved using XML. Material 
included in this software are Hiragana and Katakana writing and vocabulary, and the creation of simple Japanese 
sentences. This software is setup for Primary School students grade 1 until 3. This software also includes a facility to 
store student’s performances. From the trial conducted, it is shown that students can learn Japanese faster and easier. 
The software is also chosen by students as a tool to be used for learning Japanese over other methods. Students also 
found that the software is easy to use (66,67%) and relatively easy (33.33%). 
Keywords: CAL, Japanese Language, Flash, Database, Hiragana, Katakana. 
 
1. Pendahuluan 
Bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa yang semakin diminati oleh masyarakat Indonesia selain Bahasa Inggris dan 
Bahasa Mandarin. Hal ini menyebabkan maraknya lembaga-lembaga yang memberikan pengajaran Bahasa Jepang. 
Banyak diantara orang tua yang memberikan les tambahan Bahasa Jepang untuk para putra-putrinya. Akan tetapi dengan 
mengikuti kursus bukanlah salah satu jalan keluar yang baik untuk mempelajari Bahasa Jepang, mengingat adanya 
keterbatasan waktu dan biaya. Media lain yang bisa digunakan dalam mempelajari Bahasa Jepang adalah dengan 
mendengarkan, menghafal lagu-lagu yang berbahasa Jepang, dan belajar mencari arti kosakata yang ada didalam lagu 
tersebut. Metode ini sering disebut dengan J-Pop, metode ini bukanlah solusi yang cukup baik karena sulit mencari media 
tersebut di Indonesia. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan membaca buku-buku tentang pembelajaran 
Bahasa Jepang. Namun solusi inipun mempunyai kelemahan karena buku-buku pembelajaran Bahasa Jepang sangat sulit 
dijumpai toko buku yang ada. Buku-buku tentang pembelajaran Bahasa Jepang yang tersedia tidaklah sebanyak buku-
buku tentang pembelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin. Hal ini tentunya sangat menyulitkan mereka yang ingin 
mempelajari bahasa Jepang tetapi tidak memiliki dana dan waktu yang berlebih. Selain itu anak-anak biasanya merasa 
bosan dengan membaca dan menghafal dari buku. Dengan keterbatasan media-media yang ada dapat menurunkan minat 
anak-anak untuk mempelajari Bahasa Jepang. 
 
Mempelajari Bahasa Jepang tidaklah sesulit yang dibayangkan. Bahasa Jepang merupakan bahasa yang mudah untuk 
dipelajari karena bentuk hurufnya yang tidak terlalu rumit dan lafal vokal Bahasa Jepang mirip dengan Bahasa Indonesia. 
Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang sama-sama berasal dari Bahasa Sansekerta, sehingga keduanya mempunyai laval 
yang hampir sama. Hal ini menyebabkan Bahasa Jepang lebih mudah untuk dipelajari.  
 
Huruf dalam Bahasa Jepang terdiri dari empat yaitu: Kanji, Hiragana, Katakana, dan Roomaji (huruf latin). Huruf 
Hiragana dan Katakana sering disebut sebagai huruf Kana, merupakan bentuk huruf yang mudah untuk diingat karena 
garis-garis yang ada tidak terlalu banyak dan lebih sering digunakan dibanding dengan huruf Kanji yang jarang 
digunakan. 
 
Oleh sebab itu, sangatlah menarik jika pembelajaran Bahasa Jepang dikemas dalam bentuk perangkat lunak. Target 
audience yang dipilih adalah siswa Sekolah Dasar antara kelas 1 sampai kelas 3. Dimana anak-anak pada masa itu 
cendrung memiliki daya tangkap dan ingat yang tinggi serta lebih cepat menerima hal-hal yang diajarkan kepada mereka. 
 
Pada jaman sekarang komputer sudah merupakan barang yang umum bagi masyarakat, terutama di dunia pendidikan. 
Banyak dijumpai Sekolah-Sekolah Dasar yang menyediakan fasilitas komputer, dimana digunakan sebagai sarana 
penyampaian suatu materi dalam proses belajar-mengajar. Belajar dengan bantuan komputer (Computer Aided Learning) 
atau belajar dengan bantuan media yang lain; misalnya : buku, kaset, dan sebagainya, memiliki tujuannya sama yaitu 
memberi pengetahuan kepada siswa. Akan tetapi untuk saat ini CAL merupakan salah satu solusi yang cukup baik dalam 
dunia pendidikan terutama dalam proses belajar dan mengajar karena mencakup semua media yang digunakan dalam 
belajar. Mulai dari materi untuk dibaca, suara yang memberi penjelasan sampai tersedianya soal latihan dan 
pembahasannya. Selain itu juga memungkinkan waktu belajar yang fleksibel.  
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2.  Computer Aided Learning (Pembelajaran Berbantuan Komputer) 
Computer Aided Learning (CAL) adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan media komputer, dimana 
dapat menyampaikan pengajaran secara langsung kepada pemakai melalui cara berinteraksi dalam mata pelajaran yang 
telah dikemas dalam bentuk perangkat lunak. Didalam CAL, perangkat lunak tersebut akan mengontrol beberapa proses, 
yaitu: menyajikan materi kepada pemakai untuk dibaca atau di dengar, memberi petunjuk pembelajaran dan latihan-
latihan yang berhubungan dengan materi yang dipelajari, serta memberikan pemecahan dari pertanyaan yang disajikan. 
CAL (Computer Aided Learning) memiliki 4 konsep, konsep itu antara lain: 
1. Latih (Drill) dan Praktek (Practice) 
 Para pengajar menyediakan atau memberikan materi utama untuk para siswa melalui perangkat lunak yang ada, 

sehingga dari perangkat lunak tersebut para siswa dapat melakukan latihan-latihan dari soal-soal yang telah 
disediakan. Dari sana akan terlihat bahwa siswa akan praktek dan belajar secara langsung. 

2. Penjelasan (Tutorial) 
 Materi yang dipresentasikan biasanya lewat teks dan gambar dan dilakukan secara bertahap. Pada tiap tahap diberi 

penjelasan serta contoh-contoh pemecahan masalah. Untuk menguji pemakai, sistem memberikan pertanyaan yang 
dijawab oleh siswa, setelah itu dievaluasi oleh sistem, bila dijawab salah maka ada langkah-langkah untuk jawaban 
untuk soal yang benar. 

3. Simulasi 
 Tersedia program simulasi dengan mengkombinasi desain dan peralatan latihan untuk memperoleh jawaban yang 

cepat dari soal yang rumit 
4. Permainan 
 Dengan permainan siswa dapat belajar dengan suasana santai. Cara ini merupakan cara belajar yang efektif, karena 

dengan suasana yang santai siswa tidak mendapat tekanan sehingga mudah untuk menangkap materi yang diberikan 
dengan cepat. 

 
3.  Huruf dan Struktur Kalimat Bahasa Jepang 
Menurut Yoel Sadewa (2003), “Tentang Bahasa Jepang”, (p. 1), Bahasa Jepang merupakan bahasa yang sangat mudah 
untuk dipelajari dari segi huruf dan penulisan, pengucapan serta struktur bahasa itu sendiri. 
 
3.1 Huruf dan Abjad Bahasa Jepang  
Huruf dan abjad bahasa Jepang terdiri dari empat; yaitu: 
a. Hiragana 
Digunakan untuk menulis kata-kata asli Bahasa Jepang. Huruf ini juga digunakan untuk tulisan kata-kata yang ditulis 
dengan huruf Kanji. Selain itu juga untuk menulis kata bantu atau partikel, kata bantu kata kerja atau yang berkonjugasi 
dengan kata kerja dan sebagainya. Penulisan Hiragana didasarkan atas suku kata dan aturan sendiri. 
b. Katakana 
Digunakan untuk menulis kata-kata yang berasal dari kata asing. Seperti nama orang asing, nama negara dan kota asing 
(kecuali pada beberapa negara), benda-benda dari negara asing dan lain-lain. Tetapi sekarang ini banyak pula kata-kata 
Jepang asli yang juga sering ditulis dengan huruf Katakana, namun biasanya bersifat sebagai penegasan saja.  
Selain itu Katakana juga banyak digunakan untuk menulis onomatope (bentuk kata yang menirukan suatu bunyi atau 
suara baik dari manusia, hewan atau benda). Penulisan Katakana didasarkan atas suku kata dan aturan sendiri. 
c. Kanji 
Huruf kanji berasal dari Cina dan dDigunakan untuk menulis kata-kata asli Bahasa Jepang yang telah diterapkan dengan 
tulisan Kanji. Jumlah yang ditetapkan secara resmi dan digunakan pada pendidikan di Jepang sekarang adalah sekitar 
1850 huruf. 
d. Roomaji 
Roomaji adalah huruf Latin (a-z). terdapat dua macam sistem ejaan Bahasa Jepang dalam huruf Roomaji (latin) yang 
digunakan dalam penulisan, yaitu : 
 Sistem Kunreishiki 
Pada penulisan bunyi panjang atau vokal panjang ditulis secara lengkap. Contoh: okaasan (ibu). 

 Sistem Hepburn 
Pada penulisan bunyi panjang atau vokal panjang ditulis tanda “-“ di atas vokal tersebut. Contoh : okāsan (ibu). 
Penulisan Roomaji digunakan untuk beberapa hal, diantaranya: 

 Penulisan pada beberapa buku teks Bahasa Jepang dasar untuk orang asing. 
 Penulisan singkatan-singkatan. 
 Penulisan kata-kata asing yang dipandang perlu ditulis sesuai asli (huruf  Latin). 

 
3.2 Pengucapan Bahasa Jepang 
Hampir semua kata dalam Bahasa Jepang ditulis (dalam huruf latin) dan diucapkan seperti dalam Bahasa Indonesia, 
sehingga dalam mempelajari sistem pengucapan tidak terlalu sulit bagi orang Indonesia, jika dibandingkan dengan 
ucapan dalam bahasa asing lain seperti Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Belanda dan sebagainya. Dalam Bahasa 
Jepang, hanya sedikit saja yang diucapkan berbeda dari Bahasa Indonesia. 
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Terdapat 5 vokal dasar di dalam Bahasa Jepang, ada vokal pendek/biasa dan vokal panjang/dobel. Panjang pendeknya 
vokal ini mempengaruhi arti dari suatu kata. Adapun vokal tersebut adalah: 

 A, dibaca sama seperti pada kata : jaya, para, sama dan lain-lain. 
 I, dibaca sama seperti pada kata : sini, bibi, tari dan  lain-lain. 
 U, dibaca sama seperti pada kata : kuku, buku, kamu dan lain-lain. 
 E, dibaca sama seperti pada kata : hebat, lele, desa dan lain-lain. 
 O, dibaca sama seperti pada kata : toko, dosa, orang dan lain-lain. 

Dalam Bahasa Jepang tidak terdapat konsonan L, Q dan X, kecuali konsonan N dan konsonan rangkap. Konsonan 
lainnya adalah diikuti vokal, contoh: KA, SA, TA, NA, HA dan sebagainya. Sedangkan cara baca konsonan tersebut 
hampir semua sama seperti dalam Bahasa Indonesia, kecuali beberapa konsonan berubah bunyi; diantaranya adalah: 

 G 
a. Diawal kata tetap dibaca “g” seperti pada kata: gagak, gila, guru dan lain-lain. 
b. Ditengah kata bisa dibaca “ng” seperti pada kata: ungu, angan dan lain-lain. Namun juga dapat dibaca tetap 

“g”. 
 N 

a. Diakhir kata dibaca “ng” seperti pada kata: anjing, urung dan lain-lain. 
b. Diikuti konsonan “k” dan “g” juga dibaca “ng”. 
c. Diikuti konsonan “b”, “m”, “p” dibaca “m”. 
d. Diikuti konsonan lain tetap dibaca “n”. 

 
3.3 Struktur Kalimat 
Struktur kalimat dalam Bahasa Jepang berbeda dengan struktur kalimat dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. 
Adapun secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 Di belakang kata digunakan kata bantu atau partikel. Kata bantu ini menunjukkan arti dan untuk menghubungkan 

antara kata atau kalimat. 
 Predikat terletak pada akhir kalimat. 
 Kata yang diterangkan terletak di belakang kata yang menerangkan M.D (Menerangkan Diterangkan). Hal ini 

berlawanan dengan hukum D.M (Diterangkan Menerangkan) seperti dalam Bahasa Indonesia. 
 Kebanyakan kata bendanya tidak memiliki bentuk jamak. 
 Subjek dan objek yang telah diketahui dari sebuah kalimat biasanya dihilangkan. 
 Terdapat bentuk kalimat biasa dan bentuk sopan. Dalam menggunakannya tergantung pada situasi. 

 
4.  Desain Menu 
Desain menu dari perangkat lunak pembelajaran Bahasa Jepang untuk anak-anak Sekolah Dasar ini dapat dilihat secara 
keseluruhan pada Gambar 1. Selain desain susunan menu, desain dari beberapa menu juga disertakan pada bab ini. Menu 
untuk mempelajari huruf Hiragana dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan untuk belajar Katakana, terlihat pada Gambar 
3. Pada Gambar 4 terlihat menu untuk belajar merangkai kalimat dan Gambar 5 menampilkan menu game tebak huruf 
dan menu game tebak gambar dapat dilihat pada Gambar 6. 

Gambar 1. Menu Utama 
 

 

Menu Utama

Level 1 Level 2 Level 3 

Hiragana 

Kosakata level 1 

Menu Game Level 1 

Katakana 

Kosakata level 2 

Menu Game Level 2 

Merangkai Kalimat 

Game Level 3 

Game Tebak Huruf 1 

Game Tebak Gambar 1 

Game Tebak Huruf  2 

Game Tebak Gambar 2 
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Gambar 2. Halaman Hiragana                                    Gambar 3. Halaman Katakana 

 

       
Gambar 4. Halaman Belajar Merangkai Kalimat        Gambar 5. Tampilan Game Tebak Huruf 

 

 
Gambar 6. Tampilan GameTebak Gambar 

 
5.  Pengujian Perangkat Lunak 
Pengujian perangkat lunak pembelajaran Bahasa Jepang ini dilakukan pada 2 kelompok user sebanyak 16 orang, yaitu 
pengajar dan anak-anak (siswa) calon pemakai perangkat lunak ini. Setelah mencoba menggunakan perangkat lunak CAL 
ini, mereka diminta mengisi kuisioner, yang terdiri dari dua bagian, bagian pertama untuk mengetahui bagaimana 
tampilan dari perangkat lunak, sedangkan yang kedua adalah bagaimana pengaruh tampilan perangkat lunak terhadap 
responden. Daftar pertanyaan dan jawaban yang berhubungan dengan tampilan dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan 
pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan pengaruh tampilan dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 1. Daftar Pertanyaan dan Jumlah Jawaban Terhadap Tampilan Perangkat Lunak 
No Aspek Indikator Jumlah Jawaban 
1 Tulisan 

 
a. Mudah dibaca 
b. Sulit dibaca 
c. Tidak dapat dibaca 

16 
0 
0 

2 Gambar dan animasi 
 

a. Jelas dan Tajam 
b. Jelas 
c. Buram 

12 
4 
0 

3 Cara penyampaian materi 
 

a. Menarik 
b. Kurang Menarik 
c. Tidak Menarik 

16 
0 
0 

4 Efek suara 
 

a. Keras 
b. Keras Berisik 
c. Pelan atau Lemah 

16 
0 
0 

5 Kelengkapan materi untuk anak-anak : 
 

a. Tepat  
b. Berlebihan 
c. Kurang tepat 

16 
0 
0 

6 Kemudahan menggunakan perangkat lunak : 
 

a. Mudah 
b. Cukup 
c. Sulit 

12 
4 
0 

 
Tabel 2. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Terhadap Pengaruh Tampilan 

No Aspek Indikator Jumlah Jawaban 
1 Kesan setelah melihat tampilan 

 
a. Senang  
b. Biasa saja 
c. Membosankan 

16 
0 
0 

2 Dapat mempelajari materi  
 

a. Dapat dengan cepat 
b Dapat dengan lambat 
c. Tidak dapat 

16 
0 
0 

3 Keinginan untuk memiliki perangkat lunak 
 

a. Ingin sekali 
b. Ingin  
c. Tidak ingin 

12 
4 
0 

4 Keinginan untuk selalu menggunakan perangkat lunak 
 

a. Ingin sekali 
b. Ingin  
c. Tidak ingin 

11 
5 
0 

5 Lebih tertarik belajar dengan menggunakan buku, 
perangkat lunak, atau  kaset 
 

a. Perangkat lunak 
b. Buku 
c. Kaset 

14 
2 
0 

 
6.  Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil setelah proses pembuatan perangkat lunak pembelajaran Bahasa Jepang untuk siswa 
Sekolah Dasar ini adalah: 
• Untuk memahami urutan penulisan huruf Hiragana dan Katakana, perlu disediakan fitur animasi cara penulisan 

yang baik dan benar. 
• Berdasarkan pertanyaan kuisioner dari sisi pengajar terhadap tampilan perangkat lunak, dan pertanyaan no. 5 

tentang kelengkapan materi, 100% menyatakan sudah tepat. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang ada pada 
perangkat lunak ini sudah cukup untuk level siswa Sekolah Dasar, sehingga user tidak perlu untuk menambah data. 

• Berdasarkan pertanyaan kuisioner dari sisi siswa terhadap tampilan, pertanyaan no 4 tentang kemudahan dalam 
menggunakan perangkat lunak, hasil menunjukkan bahwa 66,7 % menyatakan mudah dalam menggunakan 
perangkat lunak, 33,3 % menyatakan cukup mudah dalam menggunakan perangkat lunak.  
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