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Abstrak 

Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi manusia yang utama dengan ciri dan karakter masing-masing berbeda 
dari setiap negara,seiring dengan kemajuan teknoligi yang sangat pesat dan membuat manusia sangat mudah 

untuk berkomunikasi antar bahasa. Didukung dengan teknologi yang mumpuni di jaman sekarang ini 

mempelajari bahasa dari setiap negara pun bukanlah hal yang sulit lagi untuk dilakukan. Dengan multimedia 

pendukung yang tepat, proses belajar dapat dilakukan dimana saja di negara manapun dengan dukungan 

teknoligi yang canggih dan memadai. Luther dalah metode yang dirasa tepat untuk membantu proses pembuatan 

multimedia pembelajaran yang didalamnya terdapat tahap pengumpulan materi dan pembuatan Konten. 

Perangkat lunak multimedia yang dikembangkan dimasukkan unsur pembelajaran yaitu pembelajaran Bahasa 

Jepang dan memiliki komponen teks(teks menu, teks bantuan dan teks tentang), gambar (gambar binatang, 

gambar home), suara (suara permainan, suara tombol, dan interactive link (tombol-tombol untuk masuk ke menu 

selanjutnya. 

 
Kata kunci: Bahasa Jepang, Luther, Perangkat lunak, multimedia. 
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1. Pendahuluan 

Saat ini negara jepang adalah salah satu negara 

berkembang, dalam beberapa bidang dapat dilihat 

secara jelas pencapaian hebat mereka antara 

laindalam segi perekonomian dan teknologi juga 

dalam segi pendidikan, mereka sangat maju pesat. 
 

Didukung dengan pesatnya kemajuan teknologi 

saat ini menjalani proses belajar pun dapat dilakukan 

secara interaktif dan menyenangkan melalui 

multimedia pembelajaran diharapkan akan banyak 

menarik minat para siswa SD (Sekolah Dasar) untuk 

mulai mempelajari bahasa jepang. Untuk itu 

dibuatlah “Perancangan Aplikasi Pembelajaran 

Bahasa Jepang Untuk Penulisan Huruf Katakana”. 

 

Masalah yang diperoleh dari kondisi faktual 

ligkungan pembelajaran yang penulis rumuskan 
dalam skripsi ini adalah meningkatkan tingkat 

ketertarikan murid terhadap mata pelajaran bahasa 

jepang, sitem pembelajaran yang guru pergunakan 

selama didalam ruang kelas dirasa kurang begiru 

menarik dan membosankan yaitu dengan cara 

menghafal satu persatu huruf jepang (katakana) yang 

dibuat di dalam kertas karton berbentuk gambar suku 

kata ukuran sedikit besar satu demi satu akan 

ditunjukan pada siswa didalam kelas, untuk dipelajari 

bersama-sama. Berdasarkan hal tersebut diatas maka 

muncul pernyataan tentang bagaimana cara membuat 
perangkat lunak multimedia sebagai media 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas daya 

ingat siswa secara efektif dan menyenangkan bagi 

siswa. 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

merancang perangkat lunak multimedia sebagai 

media pembelajaran yang dpat memaksimalkan daya 

serap siswa terhadap mata pelajaran bahasa jepang, 

agar siswa mampu mengenal bahasa asing sejak dini, 

tidak hanya inggris namun bahasa jepang yang akan 

berguna untuk mereka.  

1) 2. Metode Perangkat Lunak 

Metode yang digunakan dalam pengembangan 

perangkat lunak adalah metode yang di jelaskan oleh 

Luther : 

 
Gambar 1. Metode Luther  

1. Konsep, dalam tahap ini mendeskripsikan 

kelayakan dari perangkat lunak yang dibuat dengan 

melihat dari masalah yang ada, mengidentifikasi 

pengguna, menetukan macam aplikasi multimedia, 

mendefinisikan tujua perangkat lunak. 

2. Perancangan, dalam tahapan perancangan, 

penulis membuat spesifikasi mengenai arsitektur 
aplikasi yakni merancang struktur menu dan 

pemodelan aplikasi dengan UML (Unifed Modeling 

Language) dan Flowchart.  

3. Pengumpulan materi, dalam tahap ini semua 

materi yang diperlukan dalam perancangan aplikasi 

dikumpulkan seperti materi apa saja yang akan 

dimaksukan dan konten (gambar, suara, animasi, dll) 

apa saja yang akan digunakan. 

4. Pembuatan aplikasi, pembuatan aplikasi 

mulai dilakukan dalam tahap ini sebagaimana dalam 

perancangan perangkat lunak dan menetukan role dan 
task pengunaan aplikasinya. 

5. Pengujian, aplikasi yang sudah dibuat 

selanjutnya diujikan dengan menggunakan metode 

black box dan  white box dalam rekayasa perangkat 

lunak. 

6. Distribusi, aplikasi yang sudah melalui ke 

lima tahap sebelumnya, dikemas kedalam sebuah 

piranti penyimpanan sehingga dapat langsung 

digunakan oleh pengguna. 

Konsep 

Konsep merupakan tahap awal dari metode 

luther yang di dalamnya menentukan kelayakan 
sistem, menganalisis area fungsional serta 

mengidentifikasi pengguna aplikasi. 

1. Studi Kelayakan Sistem. 

2. Analisa Fungsional. 

3. Identifikasi Pengguna 

4. Perancangan Aplikasi. 

 

Kebutuhan Perangkat Lunak  

 Dalam Proses pengembangan aplikasi 

multiedia pembelajaran ini diperlukan beberapa 

perangkat lunak antara lain : 
1. Adobe Flash digunakan sebagai ap;ikasi 

utama untuk membangun aplikasi ini. Penggunaan 



flash memungkinkan membuat aplikasi ini 

multimedia yang interaktif karena ada actionscript 

didalamnya. 

2. Adobe Photoshop digunakan memuat, 

mengedit dan memanipulasi gambar yang nantinya 

digunakan untuk gambar pada pembelajaran tersebut. 
 

Kebutuhan Perangkat Keras   

 Selain perangkat lunak juga dibutuhkan 

perangkat keras minimum untuk mengembangkan 

aplikasi ini, antara lain : 

1. Processor : pentium 4  

2. Memory :1 Gb  

3. Kartu Grafis : 64 Mb 

4. Hardisk : 20 Gb 

 

2) 3. Kesimpulan 

Dapat kita simpulkan bahwa aplikasi ini ada 
beberapa tahap yang harus dilakukan dalam 

membangun sebuah aplikasi multimedia 

pembelajaran bahasa jepang, antara lain 

mengidentifikasi pengguna dari multimedia 

pembelajara, melakukan perancangan dengan 

menggunakan pemodelan UML (Unified Modeling 

Language) flowchart, storyboard,  struktur menu, 

mrnengumpulkan konten-konten yang akan 

digunakan untuk membuat aplikasi multimedia 

pembelajaran ini, seperti gambar dan suara. Dan 

melakukan pengkodean rancangan kedalam bahasa 
pemrograman Flash yaitu actionscript lalu tahap 

terakhir yaitu melakukan pengujian terhadap 

multimedia dengan menggunakan pengujian blackbox 

untuk melihat apakah multimedia sesuai dengan 

rancangan. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan 

bahwa multimedia pembelajaran ini menarik dan 

mudah digunakan oleh penggua.  
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