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Abstrak 

  Perkembangan dunia komputer saat ini sangat pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai 

produk, baik software maupun hardware untuk berbagai macam keperluan. Tingginya minat masyarakat 

terhadap komputer tampak pada dunia pendidikan. Masuknya pelajaran komputer pada sekolah-sekolah 

tertentu, sistem pendidikan bahasa sunda pada saat ini hanya sekedar menerangkan dan memberikan 

soal latihan kepada siswa. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa memungkinkan untuk tidak 

tersampaikannya materi kepada siswa dengan baik. Hal ini menyebabkan spara siswa sulit untuk 

berbahasa dengan baik terutama bahasa sunda. Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan dapat 

membantu dan memudahkan dalam berbgai hal terutama hal belajar, salah satu teknologi yang dianggap 

mampu memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan yaitu dengan media pembelajran berbasis 
multimedia, karena media pembelajran mutimedia menggabungkan antara media suara, permainan, 

gambar, serta teka-teki sehingga pembelajran menjadi lebih menyenangkan. Oleh karena itu 

pembangunan game edukasi diharapkan dapat membantu dan memudahkan dalam hal belajar dan 

perangkat lunak ini dibuat menggunakan macromedia flash 8 actionscript 2,metode pengembangan 

perangkat lunak yang digunakan yaitu metode luther, adapaun tahap yang ada didalmnya yaitu concept, 

design, material collecting, assembly dan testing. Game edukasi bahasa sunda ini dapat menyediakan 

materi ejaan, guguritan bahasa loma dan wawancara yang disertai game evaluasi. 

Kata kunci:  Game, edukasi, bahasa sunda, multimedia. 



1. LATAR BELAKANG 

Bahasa merupakan salah satu alat 

komunikasi yang sangat penting bagi manusia, salah 

satunya bahasa sunda. Sistem Pendidikan bahasa 

sunda pada saat ini hanya menerangkan dan 

memberikan soal latihan kepada siswa. Kurangnya 
interaksi antara guru dan siswa memungkinkan untuk 

tidak tersampaikannya materi kepada siswa. Dari 

hasil wawancara dengan guru Bahasa sunda di 

sekolah menengah pertama negri 2 Purwakarta 

dinyatakan masalah yang dihadapi yaitu diantaranya 

siswa tidak mengenal ragam Bahasa sunda dengan 

baik, siswa tidak tahu penggunaan bahasa sunda 

dengan baik serta kurangnya minat baca siswa. 

Dengan beberapa contoh penggunaan beberapa 

teknologi Bahasa sunda yaitu kamus Bahasa sunda 

versi software translate Bahasa Indonesia-sunda 

secara online, Namun media pembelajaran tersebut 
masih kurang efektif untuk dijadikan media 

pembelajaran. Tujuan dari penelititan ini adalah 

membuat game edukasi Bahasa sunda dengan unsur 

multimedia didalamnya yang memudahkan siswa 

dalam memahami materi pelajaran Bahasa sunda 

yang menarik dan menyenangkan. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah tata cara 

bagaimana suatu penelitian dilaksanakan, dalam 

pengumpulan data analisis yang diperlukan untuk 

menjawab persoalan yang dihadapi. 

2.1. METODOLOGI PENGUMPULAN 

DATA 

1. Observasi 

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

dengan mendatangi ke perusahaan dengan cara 

menganalisa langsung terhadap masalah yang ada. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data-data yang dilakukan dengan 

mendatangi langsung instansi dan beromunikasi 
langsung dengan pihak yang bersangkutan. 

3. Study literature 

Penelitian literature yaitu merupakan penelitian yang 

dilakukan penulis dengan maksud mengumpulkan 

dan mecatat data-data yang berhubungan.  

2.2. METODE PENELITIAN PERANGKAT 

LUNAK 

Metode yang digunakan dalam pengembangan 

perangkat lunak skripsi ini adalah metode Luther, 
adapun tahap yang digunakan adalah sebagai beriku: 

1. Concept, pada tahap ini penulis menentukan tujuan 

dan siapa pengguna program (identifikasi 

audience)njuga menentukan macam aplikasi 

(presentasi, interaktif, dll) dan tujuan aplikasi 

(hiburan, pelatihan, pembelajaran, dll). 

2. Design, pada tahap ini penulis membuat spesifikasi 

mengenai arsitektur program, gaya, tampilan, dan 

kebutuhan material/bahan untuk program. 

3. Material collecting, pada tahapan ini penulis 
melakukan proses pengumpulan bahan yang sesuai 

dengan kebutuhan dilakukan yang diperlukan untuk 

membangun media pembelajaran Bahasa sunda 

berbasis multimedia. 

4. Assembly, tahapan dimana semua objek atau bahan 

multimedia dibuat. Pembuatan media pembelajaran 

Bahasa sunda berbasis multimedia yang didasarkan 

pada tahap design. 

5. Testing, pada tahap ini penulis menjalankan 

aplikasi/program dan melihat apakah ada kesalahan 

atau 9otidak. Tahapan ini disebut sebagai tahap 

pengujian tahapan alpha(alpha testing). Dimana 
pengujian dilakukan oleh pembuat atau lingkungan 

pembuatannya sendiri. 

2.3. KONSEP 

Konsep merupakan tahap awal dari metode 

Luther yang di dalamnya menentukan jenis aplikasi 

multimedia, pemilihan tampilan (Layout, warna, 

tombol, dan background), dan studi kelayakan 

sistem. 

2.3.1. Jenis Aplikasi Mutlimedia 

Jenis Aplikasi yang akan dibuat berupa 

simulasii pembelajaran Bahasa sunda. Aplikasi 

tersebut akan dibuat menggunakan macromedia flash 

8 MX. Maka metode pembelajaran akan disajikan 

secara interaktif dan digabungkan dengan beberapa 

komponen multimedia. Sehingga dengan dibuatnya 

aplikasi tersebut siswa dapat merasakan suasana 

pembelajaran yang berbeda dan diharapkan untuk 

lebih mudah mengingat materi pembelajaran Bahasa 
sunda. 

2.3.2. Pemilihan Tampilan (Layout, Warna, 

Tombol dan Background) 

Pemilihan tampilan untuk Layout, warna, 

tombol dan background bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara detail ketika merancang dan 

komponen-komponen atau bahan apa saja yang akan 

digunakan. 

2.3.3. Studi kelayakan sistem 

Studi kelaykan sistem dilakukan untuk 

menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan 

layak atau tidak untuk dilanjutkan. Maka akan 

dijelaskan sebagai perbandingannya terhadap sistem 

yang berjalan. 

2.3.4. Perancangan Aplikasi 



Design adalah perancagan, yang terdiri dari 

use case diagram, sequence diagram activity, story 

board, perancagan struktur menu, pernacagan 

interface aplikasi. 

2.3.5. Use Case 
Use Case Diagram bersifat statis, diagram 

ini memperlihatkan himpunan  Use Case dan aktor. 

Diagram ini terutama sangat penting untuk 

mengorganisasi dan memodelkan perilaku suatu 

sistem yang dibutuhkan serta diharapkan pengguna.  

2.3.6. Sequence 

Diagram urutan adalah diagram interaksi 
yang menekankan pada pengiriman pesan dalam 

suatu waktu tertentu.  

2.3.7. Activity 

Activity diagram menggambarkan berbagai 

alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, 

bagaimana masing-masing alir berawal, decision 

yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka 

berakhir. 

2.3.8. Scenario 

Scenario secara umum digunakan untuk 

mendeskripsikan secara rinci dari suatu use case 

terutama dari sudut pandang aktor. 

2.3.9. Storyboard 

Storyboard adalah deskripsi dari setiap scene 
yang secara jelas menggambarkan objek multimedia 

serta perilakunya penjelasannya dapat menggunakan 

symbol maupun text. 

3. Hasil dan pembahasan 

3.1. USE CASE DIAGRAM 

 

3.2. SKENARIO USE CASE 

1. Skenario Materi 

No. Uses 

Case 

M-01 

Nama Use 

Case 

Materi 

Description Actor ingin membuka menu materi 

Pre-

condition 

Menu materi belum terbuka 

Post-

condition 

Display menu materi terbuka 

Actor  User 

Alur User  System 

1. Mengklik 

menu materi 

 

 2. Menampilkan 

pilihan menu 

materi 
 

  

2. Skenario Kuis 

No. Uses 

Case 

M-02 

Nama Use 

Case 

Kuis 

Description Actor ingin membuka menu kuis 

Pre-

condition 

Menu kuis belum terbuka 

Post-

condition 

Display menu kuis terbuka 

Actor  User 

Alur User  System 

1. Mengklik 

menu kuis 

 

 2. Menampilkan 

pilihan menu 

kuis 
 

 

 

 

3. Skenario Tentang 

No. Uses 

Case 

M-03 

Nama Use 

Case 

Tentang 

Description Actor ingin membuka menu tentang 

Pre-

condition 

Menu tentang belum terbuka 

Post-

condition 

Display menu tentang terbuka 



Actor  User 

Alur User  System 

1. Mengklik 

menu tentang 

 

 2. Menampilkan 

isi menu tentang 
 

 

4. Skenario Keluar 

No. Uses Case M-04 

Nama Use 

Case 

Keluar 

Description Actor ingin mengakses menu 

keluar 

Pre-condition User belum keluar dari aplikasi 

Post-

condition 

User sudah keluar dari aplikasi 

Actor  User 

Alur User  System 

1. Mengklik 

menu keluar 

 

 2. Menutup 

aplikasi 
 

 

3.3. SEQUENCE DIAGRAM 

1. Sequence Diagram membuka menu 

materi 

Pada gambar dibawah ini merupakan 

gambar dari sequence diagram 
membuka materi. 

Actor Interface Control

1. Membuka menu materi 2. Tampilkan content menu materi

3. Menampilkan content menu materi

4. Membuka menu ejaan 5. Tampilkan content materi ejaan

6. Menampilkan content materi ejaan

7. Membuka materi guguritan 8. Tampilkam content materi guguritan

9. Menampilkan content materi gugritan

10. Membuka contoh guguritan 11. Tampilkan content contoh guguritan

12. Menampilkan content contoh guguritan

13. Membuka materi bahasa loma 14. Tampilkan content materi bahasa loma

15. Menampilkan content materi bahasa loma

16. Membuka materi wawacan 17. Tampilkan content materi wawacan

18. Menampilkan content materi wawacan

19. Membuka contoh wawacan 20. Tampilkan content contoh wawacan

21. Menampilkan content contoh wawacan

 

2. Sequence diagram membuka menu kuis 

Pada gambar dibawah ini merupakan 

gambar dari sequence diagram 

membuka menu kuis. 

Actor Interface Control

1. Membuka menu kuis 2. Tampilkan content menu kuis

3. Menampilkan content menu kuis

4. Membuka menu guguritan 5. Tampilkan content materi guguritan

6. Menampilkan content materi guguritan

7. Membuka kuis bahasa loma 8. Tampilkam content kuis bahasa loma

9. Menampilkan content bahasa loma

10. Membuka kuis wawacan 11. Tampilkan content kuis wawacan

12. Menampilkan content contoh wawacan

 



3.  Sequence diagram membuka menu 

tentang 

Pada gambar dibawah ini merupakan 

gambar dari sequence diagram 

membuka menu kuis. 

Actor Interface Control

1. Membuka menu tentang 2. Tampilkan content menu tentang

3. Menampilkan content menu tentang

 

4. Sequence diagram membuka menu 

keluar 

Actor Interface Control

1. Mengakses menu keluar 2. Tutup aplikasi

3. Meutup aplikasi

 

3.4. ACTIVITY DIAGRAM 

1. Membuka menu materi 

Pada gambar dibawah ini merupakan 

activity diagram membuka menu materi. 

Membuka menu 
materi

Tampilan pilihan 
materi

Pilih materi

Tampilan content 
materi

 
2. Membuka menu kuis 

Pada gambar dibawah ini merupakan 

activity diagram membuka menu kuis. 

Membuka menu kuis

Tampilan pilihan 
kuis

Pilih kuis

Menjawab kuis

Menjawab kuis

 
3. Membuka menu tentang 



Pada gambar dibawah ini merupakan 

activity diagram membuka menu 

tentang. 

Membuka menu 
tentang

Tampilan tentang

 
 

3.5. STOTYBOARD 

Dalam storyboard dibawah ini akan 

menjelaskan bahan atau komponen apa 

saja yang ada dalam aplikasi 
multimedia pembelajaran Bahasa 

Sunda. 

1. Scene 1 menu materi 

Pembel

ajaran 

Bahasa 

Sunda 

OBJECT 

H

OT

KE

Y 

HYP

ERLI

NK 

TEK

S 
 Materi 

ejaan 

 Materi 

guguri

tan 

 Materi 

bahasa 

loma 

 Materi 

wacan

a 

- - 

IMA

GE 
 Gamb

ar 

contoh 

wacan

a 

- - 

SUA

RA 

 Suara 

contoh 

guguri

tan 

- - 

ANI

MAS

I 

- - - 

VIDE

O 
- - - 

 

2. Scene 2 menu kuis 

Pemb

elajar

an 

Bahas
a 

Sund

a 

OBJECT 

HO

TK

EY 

HYP

ERLI

NK 

TEKS 

 Soal 

kuis 

 Jawa

ban 

kuis 

 Nama 

kuis 

- - 

IMAG

E 
- - - 

SUAR

A 

 Suara 

Tomb

ol 

- - 

ANIM

ASI 
- - - 

VIDE

O - - - 

3.6. STRUKTUR MENU 



Menu Utama

Kuis Tentang KeluarMateri

Ejaan

Guguritan

Bahasa Loma

Wawacan

Kuis

Kuis

Kuis

 

 

3.7. PERANCANGAN INTERFACE 

APLIKASI 

Pada tahap ini penulis merancang 

tampilan-tampilan untuk menggambarkan 

secara detail tentanf aplikasi multimedia 

yang akan dibuat. 

1. Perancangan Tampilan Menu Materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perancagan Tampilan Menu Kuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perancagan Tampilan Menu Tentang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. IMPLEMENTASI 

1. Halaman Skor

 

2. Tampilan Menu Kuis 

Nama Kuis 

Soal 
Pilihan Jawaban 

Pilihan Jawaban 

Nama Materi 

Content Materi 

H

Deskripsi Aplikasi 

Home 

Logo 

STT 

Pilihan Jawaban 

Pilihan Jawaban 



 
3. Tampilan Menu Materi Bahasa Loma 

 
4. Tampilan Menu Materi Guguritan 

 
5. Tampilan Menu Materi Ejaan 

 
6. Tampilan Menu Materi  

 
 

7. Tampilan Menu Utama 

 
4. PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan skripsi yang penulis kerjakan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam membangun game edukasi Bahasa 

sunda ini penulis menggunakan metode 

luther sebagai metode pengembangan 
perangkat lunak, adapun tahap yang ada di 

dalamnya yaitu concept, design, material 

collecting, assembly dan testing. Pada tahap 

concept dan design menggunakan UML, 

dengan Use Case Diagram, Sequence 

Diagram, Activity Diagram dan Storyboard, 

untuk tahap assembly game edukasi ini 

dibuat menggunakan Macromedia Flash 8 

Actionscript.  

2. Dan tahap testing dilakukan dengan 

menggunakan metode Black Box. Dari sisi 
tujuan, perangkat lunak berhasil dibuat dan 

memiliki fungsionalitas sesuai dengan yang 

diharapkan. Dengan aplikasi ini, pengguna 

dapat melakukan proses pembelajaran secara 

mandiri tanpa harus didampingi oleh guru. 

Dengan demikian game edukasi ini mampu 

memberikan kemudahan kepada para 

pengguna dalam melakukan pembelajaran 

Bahasa sunda.  

 



4.2 SARAN 

Bagi pengembang aplikasi yang 

berminat mengembangkan aplikasi game 

edukasi, game ini masih bias dikembangkan 

dengan penyempurnaan penyelesaian kasus-

kasus yang terjadi agar jadi lebih baik 
seperti: 

1. Penambahan jenis kuis yang baru. 

2. Penambahan komponen multimedia. 

3. Tampilan game dibuat agar lebih 

menarik dan mudah saat digunakan. 
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