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Abstrak
Bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa terpopuler di dunia dan bahasa internasional
kedua, yang digunakan hampir di seluruh negara-negara bagian Asia. Banyak orang dari berbagai
kalangan dan latar belakang pendidikan yang berbeda mulai mempelajari bahasa Mandarin ini termasuk
masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, untuk mempelajari bahasa Mandarin bukanlah hal
yang mudah. Cara pembelajaran yang masih manual, dimana setiap orang yang ingin belajar hanya
diberikan buku-buku tentang cara membaca karakter Mandarin dan cara penulisan karakter Mandarin.
Tetapi untuk pelafalan karakter Mandarin masih membutuhkan bantuan dari tenaga pengajar membuat
proses pembelajaran menjadi sangat sulit. Dalam perancangan perangkat lunak ini menggunakan metode
waterfall dan hasil akhir dari perangkat ini adalah memudahkan dalam penghafalan huruf dalam bahasa
Mandarin.
Kata kunci : Perangkat Lunak, Multimedia, Metode Waterfall.

Abstract
Language Mandarin represent one of the popular language in second international language and
world, which used almost in all nations part of Asia. Many people from various different education
background and circle start to study this Mandarin language is including Indonesia society. To Indonesia
society, to study Mandarin language is not easy matter. Way of study which still manual, where each and
everyone which wish to learn only given by books about Mandarin character way of reading and way of
writing of Mandarin character. But for the spelling of Mandarin character still require aid of instructor
energy make study process become very difficult. In scheme of this software use method of waterfall end
result and of this peripheral is to facilitate in memorization of letter in Mandarin language.
Keyword : Software, Multimedia, Method of Waterfall

1.

Pendahuluan

Bahasa Mandarin dapat dikategorikan sebagai salah satu bahasa terpopuler di dunia, digunakan di
RRC, Taiwan, Hongkong, Singapura, dan negara-negara Asia lainnya. Terdapat sekitar 885 juta orang
yang menggunakan bahasa Mandarin, yang merupakan dialek yang paling umum. Banyak sekali dialek
bahasa Mandarin, semuanya berbeda dalam pengucapan, tetapi penulisan karakter Mandarin adalah sama.
Bahasa Mandarin diyakini akan menjadi bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris.
Banyak orang dari berbagai kalangan dan latar belakang pendidikan yang berbeda mulai berbondongbondong mempelajari bahasa Mandarin ini termasuk masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia,
untuk mempelajari bahasa Mandarin bukanlah hal yang mudah. Sebagai langkah awal dari proses
pembelajaran bahasa Mandarin ini, pemerintah Indonesia mulai memasukkan bahasa Mandarin ke dalam
kurikulum pendidikan di Indonesia. Kemudian diikuti dengan tersedianya kursus-kursus yang
menyediakan pembelajaran bahasa Mandarin. Akan tetapi, masih banyak dijumpai cara pembelajaran
yang manual, dimana setiap orang yang ingin belajar hanya diberikan buku-buku tentang cara membaca
karakter Mandarin dan cara penulisan karakter Mandarin. Tetapi untuk pelafalan karakter Mandarin
tersebut masih membutuhkan bantuan dari tenaga pengajar.
Peralatan dan bahan yang digunakan sebagai sarana proses belajar mengajar berbasis teknologi
informasi dan multimedia. Percobaan penggunaan komputer untuk proses belajar dimulai di Amerika
Serikat pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan
oleh Harvard University bekerja sama dengan IBM pada tahun 1965. Setelah munculnya komputer mikro,
sistem pengajaran dengan komputer menjadi semakin meluas pada pengembangan aplikasi perangkat
lunak ajar yang dikenal dengan istilah perangkat ajar. Dalam perancangan perangkat ajar berbasis
komputer, antarmuka (interface) juga merupakan hal utama yang perlu mendapat perhatian karena
tampilan yang ramah akan membuat pengguna merasa nyaman dan betah belajar di depan komputer.
Karakter Mandarin boleh dikatakan sebagai fosil hidup di antara semua sistem penulisan di dunia,
karena merupakan sistem penulisan kuno sekaligus sistem penulisan kontemporer. Lebih dari 3.000 tahun
yang lalu sejak adanya Jia Gu Wen (Oracle Bone Inscriptions = huruf/tulisan yang diukir di cangkang
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kura-kura atau tulang pada Dinasti Shang abad ke-16 sampai dengan abad ke-11 S.M.) sampai sekarang,
jumlah keseluruhan karakter Mandarin telah mencapai 60.000 buah. Saat ini, terdapat sekitar 7.000 buah
karakter yang digunakan dalam penulisan bahasa Mandarin kontemporer. Banyak sekali karakter
Mandarin kontemporer yang tidak digunakan pada zaman dulu, tetapi walaupun demikian, ada juga
karakter yang digunakan dari zaman dulu sampai sekarang. Proses akhir dari penyempurnaan ini akan
menghasilkan karakter yang lebih abstrak dari gambar aslinya, tetapi bentuk gambar asli masih
terkandung di dalamnya, gambaran akan muncul dari karakter dengan menggunakan sedikit imajinasi.

2.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah dalam tahapan menggunakan metode
waterfall mulai dari pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan melakukan
pengamatan pada website yang menyediakan pembelajaran bahasa Mandarin secara online, selain itu
dengan membaca buku-buku yang relevan. Setelah itu maka dilakukan perancangan animasi penulisan
karakter Mandarin, dengan menggunakan perangkat lunak bantu Adobe Photoshop CS3, kemudian
karakter dirancang ulang dan disimpan menjadi sebuah file gambar yang akan digunakan untuk membuat
animasi penulisannya pada perangkat lunak Macromedia Flash 8. Untuk merancang dilakukan dengan
memasukan suara yang didapat dari internet yang dikonversi kemudian disimpan dengan format file
*.wma. Setelah itu, maka mulai dilakukan dengan rancangan struktur database yang ada ke dalam form
dan menambah tombol-tombol yang digunakan untuk menambah data, merubah data, menyimpan data,
menghapus data dan mencari data yang ada didalam database. Selanjutnya dilakukan koding dan
pengujian perangkat lunak, apabila nantinya ada kesalahan akan diperbaiki sampai perangkat lunak dapat
berjalan dengan baik.
Adapaun pseducode dari perangkat lunak pembelajaran bahasa Mandarin yang dibuat seperti pada
gambar 1.

Gambar 1. Flowchart Belajar Mandarin
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Gambar 2. Flowchart Soal Latihan

Gambar 3. Flowchart Ubah Data

Gambar 4. Flowchart Materi
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Gambar 5. Flowchart Kata

Gambar 6. Flowchart Soal

Gambar 7. Flowchart Setting Password
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Gambar 8. Flowchart Logout

Gambar 9. Flowchart Keluar
Setelah merancang flowchart, maka dirancang proses perangkat lunak digunakan dengan
menggunakan Use Case Diagram seperti gambar 10.

Gambar 10. Use Case Diagram Sistem Usulan
Untuk menjelaskan aktivitas dari sistem maka diagram dibagi menjadi dua bagian yaitu user dan
admin, kemudian aktivitas user dan admin akan berjalan sesuai dengan hak akses yang didapatnya sampai
user dan admin bertemu kembali untuk melakukan satu aktivitas. Adapun rancangan Activity Diagram
sistem usulan dapat dilihat pada gambar 11.

Gambar 11. Activity Diagram User dan Admin
Setelah flowchart, Use Case Diagram dan Activity Diagram User dan Admin dirancang, maka
berikut dirancang database yang digunakan dalam perangkat lunak pembelajaran ini yaitu
Tabel 1. Tabel Admin
Field
Type
Size
Keterangan
Admin_Name
Text
50
Nama Admin
Admin_Password
Text
50
Password Admin
Field
ID_Materi
Materi_Indonesia
Materi_Mandarin

Type
Text
Text
Text

Tabel 2. Tabel Materi
Size
Keterangan
1
Kode Materi
50
Arti Materi Dalam Bahasa Indonesia
25
Arti Materi Dalam Bahasa Mandarin
Perangkat Lunak Pembelajaran Bahasa Mandarin (Johan)

34 

Field
ID_Kata
ID_Materi
Kata_Indonesia
Kata_Mandarin
Nama_File
Field
Kode_Soal
Soal_Indonesia
Soal_Mandarin
Jawaban
Pilihan_A
Pilihan_B
Pilihan_C
Pilihan_D

3.

Type
Text
Text
Text
Text
Text

Tabel 3. Tabel Kata
Size
Keterangan
3
Kode Kata
1
ID Materi
50
Arti Kata Dalam Bahasa Indonesia
25
Arti Kata Dalam Bahasa Mandarin
50
Nama File Kata

Tabel 4. Tabel Soal
Type
Size
Keterangan
Text
5
Kode Soal
Text
100
Soal Dalam Bahasa Indonesia
Text
100
Soal Dalam Bahasa Mandarin
Text
1
Jawaban
Text
25
Pilihan Jawaban A
Text
25
Pilihan Jawaban B
Text
25
Pilihan Jawaban C
Text
26
Pilihan Jawaban D

Hasil dan Analisis

Adapun hasil dan analisis dari perangkat lunak pembelajaran bahasa Mandarin seperti pada
gambar pada gambar 12.

Gambar 12. Tampilan Awal
Gambar 12. merupakan tampilan awal yang akan muncul setiap kali perangkat lunak
pembelajaran bahasa Mandarin di jalankan,dimana tampilan awal ini memiliki 3 button menu yaitu:
Belajar Mandarin, Soal Latihan, dan Ubah Data.

Gambar 13.Tampilan Form Belajar Mandarin 1 Kata
Gambar 13. merupakan form yang dapat diakses oleh pengguna untuk mempelajari karakter
bahasa Mandarin. Pengguna dapat memilih materi dan kata Mandarin yang akan dipelajari. Terdapat 2
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tombol yaitu Play dan Stop. Tombol Play digunakan untuk memunculkan gambar, pinyin, suara dan
animasi dari kata yang dipilih. Stop untuk menghentikan animasi kata Mandarin.

Gambar 14.Tampilan Form Soal Latihan
Gambar 14. merupakan form yang dapat diakses pengguna untuk mengasah kemampuan
menjawab soal latihan dalam bentuk pilihan.

Gambar 15. Tampilan Form Login
Gambar 15. merupakan form yang berfungsi sebagai tempat login sebagai admin yang dapat
dilihat pada gambar 16.

Gambar 16. Tampilan Form Ubah Data
Merupakan tampilan form yang akan muncul ketika admin berhasil login. Pada form ini terdapat 5
menu yang dapat diakses oleh admin, yaitu: Materi, Kata, Soal, Setting Password dan Log out.

Gambar 17. Tampilan Form Input Materi
Merupakan form yang hanya dapat diakses oleh admin untuk melakukan penambahan (Add),
perubahan (Edit), peng-update-an (Update), pencarian (Find) dan penghapusan (Delete) data materi.
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Gambar 18. Tampilan Form Input Kata 1 Kata
Merupakan form yang hanya dapat diakses oleh admin untuk melakukan penambahan (Add), perubahan (Edit), peng-update-an (Update), pencarian (Find), dan penghapusan (Delete) data kata.

Gambar 19 Tampilan Form Input Soal
Merupakan form yang hanya dapat diakses oleh admin untuk melakukan penambahan (Add),
perubahan (Edit), peng-update-an (Update), pencarian (Find) dan penghapusan (Delete) data soal latihan.
Selain itu, tersedia juga form untuk ubah password bagi admin sehingga dapat dilakukan
perubahan password secara berkala.

4.

Kesimpulan

Setelah melakukan tahapan testing dan implementasi dari perangkat lunak, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan yaitu perangkat lunak pembelajaran bahasa Mandarin dapat membantu masyarakat
yang ingin mempelajari bahasa Mandarin walaupun topik atau materi yang tersedia masih terbatas.
Selain itu perangkat lunak pembelajaran ini juga menyediakan latihan berupa soal-soal dalam bentuk
pilihan berganda dan dapat di-update oleh Admin. Perangkat lunak pembelajaran ini juga mengajarkan
tahapan penulisan dan suara pelafalan yang telah terekam sebelumnya. Suara pelafalan sangat tergantung
kepada kualitas dan pengaturan dari speaker. Selain itu, perangkat lunak pembelajaran bahasa Mandarin
ini juga menyediakan fasilitas seperti penambahan, perubahan, pencarian sampai dengan penghapusan
data materi, kata dan soal pembelajaran.
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