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Abstrak

Game Crazy Clock dapat digunakan untuk melatih daya ingat dan juga dapat digunakan untuk
mempelajari pengenalan waktu. Permainan ini memerlukan bilangan acak yang akan digunakan
sebagai posisi dari kotak dan koordinat daerah tujuan. Perangkat lunak yang dirancang ini
melakukan beberapa tahapan proses yaitu dimulai dari proses pengacakan angka, proses
penentuan hasil dan proses pengecekan permainan. Perangkat lunak ini menampilkan nilai yang
diperoleh pemain. Perangkat lunak juga menampilkan high score yang diperoleh pemain.

Kata kunci: Bahasa Mandarin, Lagged Fibonacci Generator, Crazy Clock

1. Latar Belakang

Bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa
yang umum digunakan tingkat internasional, namun
untuk mempelajari bahasa mandarin tidak semudah
mempelajari bahasa lainnya, seperti bahasa inggris.
Masalah umum yang menjadikan kendala dalam
memperpelajari mandarin adalah penulisan
karakter.
Crazy Clock Game merupakan sebuah permainan
yang dapat meningkatkan daya ingat dan juga dapat
digunakan untuk mempelajari pengenalan waktu.
Pada permainan ini, akan disediakan sejumlah
kotak yang berisi waktu dalam bentuk digital.
Setelah beberapa detik, kotak ini akan ditutup dan
jarum jam dinding akan mulai bergerak. Pada saat
jarum jam berhenti, maka pemain harus mengklik
kotak yang memiliki jawaban yang sesuai dengan
waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam.
Untuk menghasilkan soal dalam crazy clock game,
maka perlu dibangkitkan bilangan acak. Proses
pembangkitan bilangan acak dapat menggunakan
pembangkit bilangan acak semu (pseudo random
number generator). Salah satu jenis generator yang
berbasis deretan angka adalah Lagged Fibonacci
Generator (LFG).

Lagged Fibonacci Generator (LFG) merupakan
suatu contoh pseudo random number generator.
LFG sering disebut juga sebagai Additive
Generators. Jenis ini sangat efisien karena
menghasilkan random word (bukan random bit).
Keadaan awal (initial state) dari generator adalah
sebuah array dari n-bit word, yaitu dapat berupa 8
bit, 16 bit, 32 bit dan sebagainya yang dinyatakan
dalam bentuk X1, X2, X3, …, Xm.

2. Metode

2.1 Definisi Permainan

Video games terdiri dari kata “video” dan “games”.
Video dalam bahasa Yunani artinya adalah melihat.
Games dalam Bahasa Inggris artinya permainan
dengan memanfaatkan media tampilan seperti
televisi atau monitor dan alat kontrol untuk
mengendalikan permainan.

2.2 Tata Cara Penciptaan Karakter Mandarin
Tata cara penciptaan karakter Mandarin secara garis
besar dapat digolongkan menjadi empat kategori
yaitu :

2.2.1 Karakter Piktograf
karakter Mandarin diciptakan dengan meniru
bentuk gambar dari benda sebenarnya, karakter
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tersebut terdiri dari garis-garis sederhana yang
mirip dengan rupa dan bentuk benda. Karakter ini
menggambarkan fenomena dari alam, orang dan
gerak-geriknya, tumbuhan dan hewan, peralatan
dan penggunaannya.

Tabel 1 Contoh Sederhana Karakter Piktograf

2.2.2 Karakter Ideograf
Karakter yang terbentuk lebih dari sekedar
imajinasi bentuk, tetapi juga menunjukkan hal yang
dikerjakan, sifat dari benda, peralatan dari aktivitas,
gerak-gerik suatu tindakan.

Tabel 2 Contoh Sederhana Karakter Ideograf

2.2.3 Karakter Asosiatif
Sistem penciptaan ini menggabungkan dua atau
lebih piktograf maupun ideograf untuk membentuk
karakter baru. Cara pemberian definisi berdasarkan
analisa logika dari arti unsur yang digabungkan.

Tabel 3 Contoh Sederhana Karakter Asosiatif

2.2.4 Karakter Piktofonetik

Metode penciptaan karakter piktofonetik sangat
sederhana dan merupakan suatu karya yang jenius,
dimana karakter Mandarin bentuk piktograf dan
ideograf digabungkan untuk menghasilkan
karakter-karakter baru. Karakter ini
menggabungkan karakter penentu maksud dan
penentu fonetik, definisi karakter berhubungan
dengan penentu maksud sedangkan pelafalan
disesuaikan dengan penentu fonetik. Karakter
piktofonetik mendominasi sekitar 80 % dari
keseluruhan karakter Mandarin.
Tabel 4 Contoh Sederhana Karakter Piktofonetik

2.3 Pola Karakter Mandarin
Bentuk karakter Mandarin mirip kotak segiempat,
itulah sebabnya karakter Mandarin disebut fang
kuai zi (tulisan bentuk kotak). Sejumlah karakter
dapat digolongkan sebagai karakter independen
dengan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan,
tetapi ada juga karakter yang memiliki
bagian-bagian yang dapat dipisahkan. Secara umum,
pola karakter Mandarin dapat digolongkan menjadi
empat kategori yaitu :

Tabel 5 Pola Karakter Mandarin

2.4 Pelafalan dalam Bahasa Mandarin
Dalam bahasa Mandarin terdapat 4 macam nada
intonasi untuk satu bunyi pengucapan yaitu :
1.Nada datar (Ying Ping), yang disimbolkan
dengan
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2.Nada naik (Yang Ping), yang disimbolkan
dengan

3.Nada turun-naik (Shang Sheng), yang
disimbolkan dengan

4.Nada turun (Qu Sheng), yang disimbolkan
dengan

5.Nada lembut (Qing Sheng).

2.6 Pseudo Random Number Generator
Suatu pseudo random number generator (PRNG)
merupakan suatu algoritma yang menghasilkan
suatu urutan nilai dimana elemen-elemennya
bergantung pada setiap nilai yang dihasilkan.

Banyak PRNG mengulang string yang sama setelah
melakukan n iterasi. Yang lain menghasilkan nilai
acak dengan kecenderungan berfokus pada suatu
area tertentu selain mendistribusikannya secara
seragam. Juga, ketika menggunakan nilai acak,
harus ditentukan suatu nilai include atau exclude
dari upper dan lower bounds.

Output dari PRNG tidak betul-betul acak, tetapi
hanya mirip dengan properti dari nilai acak.
Kebanyakan algoritma dari pseudo random number
generator ditujukan untuk menghasilkan suatu
sampel yang secara seragam terdistribusi.

2.5 Algoritma Pseudo Random Number
Generator

Perlu diingat, semua deretan bilangan acak yang
dibangkitkan dari rumus matematika, serumit
apapun, dianggap sebagai deret acak semu, karena
dapat diulang pembangkitannya. Sementara itu,
banyak produk software yang dinyatakan aman
karena menggunakan bilangan acak semu. Namun
karena bilangan acak yang dibangkitkan bersifat
semu, maka keamanan yang diperoleh juga semu.

Beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk
membangkitkan deretan bilangan acak semu adalah
sebagai berikut :
1. Linear Congruential Generator (LCG).
2. Lagged Fibonacci Generator (LFG).
3. Fortuna.
4. Blum-Blum Shub.
5. Blum Micali Generator.

6. Indirection, Shift, Accumulate, Add and Count
(ISAAC).

7. Linear Feedback Shift Register (LFSR).
8.Non Linear Feedback Shift Register (NLFSR).
9.Mersenne Twister.

2.8 Lagged Fibonacci Generator
Lagged Fibonacci Generator (LFG) merupakan
suatu contoh pseudo random number generator.
LFG sering disebut juga sebagai Additive
Generators. Jenis ini sangat efisien karena
menghasilkan random word (bukan random bit).

Keadaan awal (initial state) dari generator adalah
sebuah array dari n-bit word, yaitu dapat berupa 8
bit, 16 bit, 32 bit dan sebagainya yang dinyatakan
dalam bentuk X1, X2, X3, …, Xm. Keadaan awal ini
adalah kunci (key). Generator ini menggunakan
derete Fibonnacci yang dapat didefinisikan sebagai
berikut :
Fn = Fn-1 + Fn-2
Untuk menghasilkan i word dari generator adalah
dapat digunakan rumusan berikut :
Xi = (Xi-a + Xi-b + Xi-c + … + Xi-m) mod2n

3. Hasil
Algoritma lagged fibonacci generator merupakan
algoritma untuk membangikitkan bilangan acak.
Dengan algoritma ini soal dan jawaban latihan yang
akan digunakan untuk pengujan akan diacak.
Adapun rincian cara kerja algoritma ini menjadi
beberapa langkah, yaitu:
1. Ambil sebuah nilai acak antara 2 sampai 6 dan
simpan pada variabel digit.

2. Ambil sebuah bilangan acak sepanjang digit.
3. Tentukan sebuah operator secara acak.
4. Tampilkan soal.

Gambar 1 Tampilan Form Awal
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Sebelum permainan dimulai, pemain atau pengguna
harus memasukkan nama atau memilih nama yang
telah ada supaya permainan dapat dilanjutkan.

Gambar 2 Tampilan Form ‘Pilihan Level’

Gambar 3 Tampilan Form ‘Belajar’

Gambar 4 Tampilan Form ‘Kuis’

Gambar 5 Tampilan Form ‘High Score’

4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
mengenai Game Crazy Clock untuk melatih daya
ingat dalam belajar bahasa mandarin dengan
metode Lagged Fibonacci Generator, maka dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1)
Metode Lagged Fibonacci Generator dibuat dalam
bentuk fungsi yang menghasilkan bilangan acak
yang diperlukan dalam permainan Crazy Clock
yang dapat digunakan untuk membantu
pembelajaran karakter Mandarin mengenai tanggal,
hari dan jam. (2) Metode Lagged Fibonacci
Generator dapat digunakan untuk mengacak tanggal
dan waktu dalam permainan Crazy Clock. (3)
Aplikasi permainan ini dapat digunakan untuk
membantu anak-anak dalam mempelajari bahasa
Mandarin, terutama mengenai perhitungan waktu.
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