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                                                                                Abstrak 

 

Minimnya minat generasi muda suku sunda menggunakan bahasa sunda halus dalam pergaulannya 

sehari – hari. Aplikasi kamus bahasa sunda berbasis web menggunakan metodologi penelitian waterfall 

dan bahasa pemrograman PHP, tools Notepad, MYSQL sebagai data basenya dan pemodelan UML 

sehingga dapat membantu pengguna, khususnya generasi muda dalam pembelajaran bahasa sunda 

menggunakan bahasa sunda halus dan kasar. Hasil dari penulisan laporan ini adalah aplikasi kamus 

bahasa sunda berbasis web yang mudah digunakan dan diakses darimana saja serta membantu masyarakat 

(pengguna) dalam pembelajaran bahasa sunda. 

 

Kata kunci : kamus, bahasa sunda, web, waterfall, php 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi 

yang sangat berpengaruh dan penting bagi 

manusia.komunikasi akan menjadi efektif bila saring 

mengerti apa yang sedang dibicarakan dengan lawan 

bicara nya.kamus merupakan salah satu media 

pengenal kosa kata yang memudahkan pengguna 

dalam mengartikan sebuah kata dalam bahasa tertentu 

Penggunaan bahasa daerah telah mengalami 

penurunan penggunaan dalam bahasa komunikasi 

keseharian. Hal ini terlihat dari kebiasaan generasi 

muda yang lebih suka berkomunikasi dengan bahasa 

gaul daripada bahasadaerah yang mereka gunakan. 

Kementrian pendidikan dan Kebudayaan dalam 

situs resminya mengungkapkan bahwa pada tahun 

1928 dari jumlah populasi masyarakat Indonesia, 

hanya 14,5% yang  menggunakan bahasa sunda 

sebagai bahasa ibu yang mana jumlah ini terus 

menurun setiap tahunnya. 

Oleh sebab itu diperlukan suatu alat yang dapat 

membantu generasi muda dalam pembelajaran 

bahasa,khusunya sunda.salah satu alat yang dapat 

digunakan adalah kamus.kamus merupakan sebuah 

media yang dapat diartikan sebagai buku yang 

berisikan tentang arti suatu kata.misalnya untuk 

kamus bahasa Indonesia – Sunda,yang mana 

keberadaanya sangat diperlukan agar bisa dengan 

mudah berkomunikasi dengan orang asing tanpa 

adanya keterbatasan tentang perbedaan latar belakang 

bahasa yang mana sekaligus melestarikan bahasa 

sunda khusunya di kalangan generasi muda. 

Dalam penelitian yang lain sudah ada penggunaan 

kamus bahasa Indonesia – bugis, hanya saja untuk 

kamus bahasa Indonesia – Sunda belum ada peneliti 

yang melakukan penelitian. 

 

2. Tinjauan Pustak 

 

2.1 Aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu 

computer, instruksi atau pernyataan yang disusun 

sedemikian rupa sehingga computer dapat 

memproses input menjadi output(Jogiyanto, 1999) 

 

2.2 Kamus 

Kamus adalah sejenis buku rujukan yang 

menerangkan makna kata – kata. Kamus berfungsi 

untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. 

 

2.3 BahasaSunda 

  Bahasa sunda merupakan bahasa yang diciptakan 

dan digunakan oleh orang sunda dalam berbagai 

keperluan komunikasi kehidupan mereka. 

 

3. Metodologi 

Metode pengembangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah waterfall. Untuk pengembangan 

atau membangun system informasi yang kompleks 

dan besar dapat menggunakan suatu paradigma, 

paradigma ini biasa disebut sebagai paradigm 

waterfall model atau sequential model, yang terdiri 

dari tahapan – tahapan sebagai berikut : 

a. Analysis 

Menganalisis permasalahan yang mencakup 

system informasi komputerisasi dan mencari 

pemecahan masalah yang baik. 

b. Design 

Mempresentasikan hasil analisis kedalam bentuk 

rancangan informasi. 

c. Code 

Merupakan kegiatan mengubah atau 

menterjemahkan hasil perancangan kedalam 

bentuk bahasa pemrograman. 
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d. Testing 

Melakukan pengujian baik secara per unit atau 

testing integrasi 

e. Maintenance dan operation 

Penerapan secara keseluruhan disertai 

pemeliharaan jika terjadi perubahan stuktur dari 

segi software atau hardware 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

4.1 AnalisisPermasalahan 

 Permasalahan yang muncul dalampenelitian 

ini adalah bagaimana membangun sebuah aplikasi 

kamus bahasa Indonesia – Sunda menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL 

yang dapat menunjang pembelajaran bahasasunda 

 

4.1.1. AnalisisPerangkatKeras 

Perangkat keras yang digunakan selama 

pengembangan sistem ini memiliki spesifikasi 

sebagai berikut : 

a. Processor Intel Core 2 Duo 2,4 GHz 

b. Memory DDR 2 1Gbyte 

c. Harddisk 180 Gbyte 

 

4.1.2. Analisis Perangkat lunak 

 Analisis perangkat lunak merupakan analisis 

terhadap kebutuhan perangkat lunak yang dapat 

mendukung pembangunan sistem aplikasi ini.untuk 

pengembangan perangkat lunak ini digunakan 

beberapa software pengembang diantaranya adalah : 

a. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 

b. XAMPP v3.2.1 

 

4.1.3. Perancangan Berorientasi Objek 

4.1.3.1. Definisi Aktor 

    Mendefinisikan aktor-aktor yang berperan 

dalam sistem ini : 

Tabel 1. Definisi aktor 

No Aktor Desripsi 

1 

 

 

Pengguna 

 

 

 

 

Menggunakan aplikasi 

kamus sinda untuk 

menterjemahkan kata 

bahasa Indonesia ke 

dalam bahasa Sunda 

 

2. Admin Mengecek kinerja 

aplikasi kamus bahasa 

indoenesia sunda 

 

4.1.3.2. Use Case 

 

Gambar 1. Use Case 

 

4.1.3.3. Skenario Use Case 

1. Skenario Use case terjemah kata 

Tabel 2. Skenario Use Case 

Aktor Pengguna, Admin 

Tujuan Untuk menterjemahkan 

kata dalam bahasa 

Indoenesia ke dalam 

bahasa Sunda 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengguna atau Admin 

dapat menterjemahkan 

kata dalam bahasa 

indonesia ke dalam 

bahasa Sunda 

Skenario 

 aktor Reaksi aplikasi 

1. Mengakses 

aplikasi kamus 

bahasa sunda 

 

 2. Menampilkan menu 

kamus bahasa 

sunda 

3. Menginput kata 

yang akan 

diterjemahkan 

 

 

2. Skenario Use case input kata 

Tabel 3. Skenario use case input kata 

Aktor Admin 

Tujuan Menambahkan kata 

dalam database  

Hasil yang 

diharapkan 

Data dalam database 

bertambah 

Skenario 

Aksi aktor Reaksi aplikasi 

1. Mengakses menu 

input kata 

 

 2. Menampilkan menu 

input kata 

3. Menambahkan 

data 
 

 4. Menyimpan kata  

4.1.3.4. Activity Diagram 

    Dibawah ini merupakan activity diagram 

pembuatan aplikasi kamus bahasa indonesia – sunda 

uc Use Case Model

Pengguna

Admin

Beranda

Login

InfoTerjemah kata
Input kata

Logout

«include» «include»

«include» «include»



3 

 
 

berbasis web, dimana pengguna dan adminmemilih 

menu dan sistem akan menampilkan info yang dipilih 

pengguna atau admin 

 
Gambar 2. Activity Diagram 

 

4.1.3.5. Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah salah satu diagram 

yang menggambarkan interaksi antar objek yang 

mengindikasikan komunikasi diantara objek-objek 

tersebut 

 
Gambar 3. Sequence Diagram 

 

4.1.4.Perancangan Antarmuka 

 Perancangan antarmuka merupakan 

rancangan antarmuka yang akan digunakan sebagai 

perantara user dengan perangkat lunak yang 

dikembangkan. 

 

4.1.4.1 Menu Awal 

 
Gambar 4. Menu Awal 

4.1.4.2 Menu Terjemah Kata 

 
Gambar 5. Menu Terjemah Kata 

 

4.1.5.Implementasi 

 Tahapan implementasi merupakan tahapan 

yang dilakukan setelah analisis dan perancangan, 

4.1.5.1 Tampilan Menu awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan Menu Awal 

 

4.1.5.2Tampilan Menu Terjemah Kata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

act terjemah kata

SistemPengguna

Start

Pilih menu 

terjemah kata Menampilkan 

menu terjemah 

kata

Memasukan kata 

dalam bahasa 

indonesia

Mencari kata 

dalam database

Hasil terjemahan 

kata

Menampilkan 

hasil terjemahan 

kata

Memilih menu 

utama

Menampilkan 

menu utama

End

sd Terjemah kata

Pengguna

Tampilan Aplikasi Database

Input kata yang akan

diterjemahkan()

Pilih menu terjemah kata()

Cari kata()

Menampilkan menu terjemah kata()

Menampilkan kata yang dicari()

Kata yang dicari()

Proses pengecekan()

Membuka menu terjemah kata()

Kata yang dicari()
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Gambar 6. Tampilan Menu Terjemah Kata 

 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan penulisan laporan yang 

berjudul Pembuatan Aplikasi Kamus Bahasa Sunda 

Berbasis Web ini maka penulis dapat menarik 

beberapa kesimpulan,yaitu: 

1. Membangun sebuah aplikasi kamus bahasa 

sunda berbasis web dapat menterjemahkan 

bahasa indonesia ke bahasa sunda agar 

memudahkan pengguna untuk mencari 

terjemahan bahasa indonesia ke dalam bahasa 

sunda 

2. Aplikasi sunda ini hanya menginput kata – kata 

bahasa indonesia ke bahasa sunda 

 

5.2Saran 

Terdapat beberapa saran yang diusulkan oleh 

penulis kepada para pembaca yang ingin 

mengembangkan dengan tema yang samayaitu: 

1. Menambah perbendaharaan kata dalam aplikasi 

kamus sunda. 

2. Membuat tampilan aplikasi yang lebih atraktif 

namun mudah digunakan oleh pengguna. 

3. Menambahkan penempatan kata untuk beberapa 

tingkat (anak, sebaya dan dewasa). 
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