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ABSTRAK
Perkembangan teknologi sekarang ini sudah berkembang dengan pesat seperti hal nya
handphone. Pada handphone sekarang ini, hampir semua vendor handphone telah menyertakan
dan mendukung fasilitas java pada produknya. Dengan adanya fasilitas java ini sangat
memudahkan bagi para pengguna untuk menambahkan aplikasi-aplikasi berbasis Java 2 Micro
Edition (J2ME), diantaranya adalah aplikasi game yang merupakan aplikasi yang terus
berkembang dan merupakan yang paling banyak diminati pengguna handphone, meskipun game
terus berkembang tetapi pada kenyataannya banyak game yang sifatnya kurang mendidik pada
anak-anak, sehingga mereka terus dipengaruhi oleh game yang tidak sesuai dengan tingkatan
mereka, hingga mereka lupa untuk belajar. Maka dari itu pada karya ilmiah ini penulis membuat
suatu aplikasi game edukasi susun kata berbasis J2ME, dengan tujuan memberikan pelatihan dan
mendidik anak-anak untuk terus belajar dan mengembangkan pola berfikir mereka, sehingga
mereka dapat bermain sekaligus belajar menyusun kata, sehingga memberikan nilai positif bagi
anak-anak .
Kata kunci : Handphone, Game, J2ME, Game Edukasi.

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi ponsel saat ini berjalan sangat pesat. Perkembangan ponsel sudah
menuju ke arah multimedia phone. Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum.
Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan, aplikasi java mampu berjalan di beberapa platform
sistem operasi yang berbeda. Java GLNHQDO SXOD GHQJDQ VORJDQQ\D ³7XOLV VHNDOL MDODQNDQ GL
manapun´ 6DDW LQL java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan, dan
secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi ataupun
aplikasi berbasis web.
Saat ini, Game profesional telah dikembangkan di program C atau C++ dan telah
berkembang dalam program Java. Industri game untuk ponsel yang berkembang menggunakan
program Java. Android merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan untuk ponsel
pintar dan dikembangkan tanpa dukungan dari perusahaan besar.
Java tersedia dalam tiga edisi untuk tiga keperluan sebagai berikut :
1. Java 2 Standard Edition (J2SE) menyediakan lingkungan pengembangan yang kaya fitur,
stabil, aman, dan cross-platform. Edisi ini mendukung konektivitas basis data, rancangan
antarmuka pemakai, masukan/keluaran, dan pemograman jaringan (Brian, 2002).
2. Java 2 Enterprise Edition (J2EE) menyediakan kakas untuk membangun dan menjalankan
multitier enterprise applications. J2EE berisi paket-paket J2SE .
3. Java 2 Micro Edition (J2ME) untuk beragam consumer electronic product, seperti pager,
smart card, cell phone, handheld PDA, dan set-top box. J2ME unggul dalam portabilitas
kemampuan dijalankan dimana pun dan safe network delivery seperti J2SE dan J2EE.
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Shalahuddin dan Rosa (2010) dan Anonim (2006) menjelaskan MIDlet merupakan aplikasi
dari bagian javax.microedition.midlet. MIDlet yang didefenisikan pada MIDP. MIDlet berupa
abstrak yang merupakan subkelas dari bentuk dasar aplikasi sehingga antarmuka antara aplikasi
J2ME dan aplikasi manajemen pada perangkat dapat terbentuk. Fitur utama dari J2ME adalah
Lush, Janus, Touch, Trunk dan Marjory (Robert, 2013).
Aplikasi permainan Susun Kata adalah sebuah permainan sederhana dimana pemain
diberikan kesempatan untuk menyusun huruf dengan cara menyusun hurufnya yang telah tersedia
hingga menjadi sebuah kata dengan menggeser huruf yang sudah disediakan. Permainan ini
menuntut pemainnya untuk menyusun huruf agar menjadi sebuah kata dengan mengeja hurufnya
satu-persatu. Pemain wajib menyusun huruf agar menjadi sebuah kata yang benar. Tujuan serta
manfaat dari aplikasi game ini adalah untuk mengimplementasikan bahasa pemrograman java 2
Micro edition (J2ME) kedalam sebuah program berbentuk game edukasi dengan memberikan
manfaat berupa nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak dapat bermain sambil
belajar .

METODE PENELITIAN
Dalam pembuatan permainan susun kata ini, alur jalannya permainan susun kata ini melalui
struktur navigasi (Gambar 1 dan 2). Struktur navigasi yang digunakan untuk membuat permainan
susun kata ini adalah struktur navigasi campuran (Composite).

Gambar 1. Struktur Navigasi Permainan Susun Kata
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Gambar 2. Flowchart Permainan Susun Kata

HASIL DAN PEMBAHASAN
Splash Screen merupakan screen yang muncul beberapa detik sebelum masuk kedalam
menu utama (Gambar 3).
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Gambar 3. Desain Splash Permainan
Pada tampilan menu petunjuk berisi tentang cara memulai permainan dan cara bermain
susun kata (Gambar 4).

Gambar 4. Menu Petunjuk
Pada halaman Menu permainan, terdapat empat pilihan yaitu, Mulai untuk memulai
permainan. Petunjuk untuk mengetahui bagaimana cara (gambar 5) memainkan permainan Susun
Kata, dan Tentang yang berisi kumpulan informasi tentang permainan Susun kata. Dan jika pemain
inginkeluar permainan, pemain dapat memilih pilihan Keluar pada menu.
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Gambar 5. Menu Permainan
Jika pemain ingin memulai permainan maka pemain harus memilih level permainan pada
pilihan Menu. Hasil tampilan menu level dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Tampilan Pilihan Level
Apabila pemain memilih menu Mulai, maka pemain akan masuk ke dalam permainan.
Berikut adalah tampilan awal permainan (Gambar 7). Jika pemain berhasil menyusun huruf yang
telah diacak maka pemain berhasil memenangkan permainan, dan akan menerima pemberitahuan
³.DPX 0HQDQJ´ *DPEDU
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Gambar 7. Tampilan Awal Permainan

Gambar 8. Tampilan Menang

KESIMPULAN
Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi
permainan susun kata yang telah dibuat dengan menggunakan Java 2 Micro Edition telah berhasil
dibangun dan telah diimplementasikan pada telepon seluler yang memiliki dukungan java dan
juga diharapkan dapat menghibur para pemakai telepon seluler dalam memainkan permainan
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tersebut. Selain itu penulis juga berkesimpulan bahwa permainan susun kata ini dapat
meningkatkan tingkat konsentrasi para pemain untuk menyelesaikan permainan ini.
Untuk proses pengembangan lebih lanjut dari aplikasi permainan susun kata ini adalah agar
permainan ini dikemudian hari diharapkan dapat diimplementasikan kedalam Touchscreen
Smartphone dan animasi ± animasi yang bergerak untuk menarik perhatian para pemain.
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