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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1. Pengumpulan Data 

 Untuk menambah bobot informasi dari permasalahan yang sedang diteliliti 

maka diperlukan tindakan pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan 

studi literatur.  

 

3.1.1. Wawancara 

 Dalam melakukan wawancara dilakukan di sebuah SDN 2 Mentawa Baru 

Hulu Sampit, penulis mencoba mewawancarai seorang guru yang biasa 

mengajarkan bahasa daerah di kelas karena guru memiliki kapasitas sebagai 

narasumber, adapun point penting dari isi wawancara yang dilakukan adalah 

mengenai bagaimana kondisi penggunaan bahasa daerah Dayak Ngaju di 

Kalimantan Tengah terutama di daerah perkotaan yang memiliki populasi 

penduduk paling besar, bagaimana kondisi kebudayaan yang sedang berlangsung 

di daerah nya sendiri yang memiliki hubungan dengan potensi penggunaan bahasa 

daerah Dayak Ngaju yang digunakan masyarakat dalam berkomunikasi. 

 Adapun untuk kesimpulan dari hasil wawancara yang diperoleh dari seorang 

guru yang bernama ibu Siti seorang pengajar muatan lokal, maka didapatkan 

kesimpulan bahwa penggunaan bahasa Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah 

memang mengalami penurunan terutama di daerah perkotaan karena bahasa 

pergaulan yang paling banyak digunakan adalah bahasa Banjar dari pada bahasa 

Dayak Ngaju. 

 

3.1.2. Observasi 

 Tahap selanjutnya ialah melakukan observasi, observasi yang dilakukan 

yakni mengamati fenomena sosial yang terjadi di sekitar baik berupa pengalaman 

dari sisi penulis hingga pengamatan kultur bahasa Dayak Ngaju yang digunakan di 

masyarakat daerah perkotaan dan pedesaan. Ketika melakukan pengamatan maka 

didapatlah sebuah hasil yang memperkuat masalah yang sedang terjadi. Adapun 

untuk hasil observasi yang didapat adalah sebagai berikut : 
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1.  Sebagian masyarakat seperti anak muda tidak begitu bisa berbahasa Dayak, 

pengamatan ini dilakukan di lingkungan pergaulan 

2.  Sebagian guru bahasa daerah pun tidak begitu fasih berbahasa Dayak karena 

hanya sekedar memenuhi mata pelajaran yang harus diajar.  Pengamatan ini 

dilakukan di lingkungan sekolah 

3.  Masyarakat pedesaan masih menggunakan bahasa Dayak Ngaju dengan baik 

dan fasih dalam berbicara. Pengamatan ini dilakukan di daerah pedesaan. 

 

3.1.3. Studi Literatur 

 Tahap terakhir adalah studi literatur, untuk mencari data-data berupa referensi 

dari internet, jurnal, hingga buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Buku 

yang didapat ialah berupa buku bahasa daerah yang didapat dari sekolah dasar. 

Buku ini adalah buku yang terdiri dari buku muatan lokal kelas 1 hingga kelas 6. 

 

3.2. Multimedia Development Life Cycle 

 Agar bisa mengembangkan sebuah sistem yang berkualitas, maka diperlukan 

mekanisme perancangan yang sesuai dengan sistem pengembangan, metode 

pengembangan yang digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle. 

Metode ini mencakup beberapa tahapan yaitu seperti concept, design, material 

collecting, assembly, testing, dan distribution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Metode Pengembangan Multimedia 
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3.2.1. Concept 

 Tahap konsep ialah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna dari 

program atau aplikasi yang sudah dirancang. Tujuan dalam perancangan aplikasi 

ini adalah untuk memperkenalkan budaya Dayak terhadap masyarakat dan  

sekaligus memberikan sumber belajar. Target dari penggunaan aplikasi ini ialah 

masyarakat, agar cakupan pengujiannya tidak terlalu luas maka diambil lah sampel 

dari populasi yakni para pelajar sebagai tester dari aplikasi ini. Dan memnentukan 

kebutuhan fungsional dan non fungsional. 

 

3.2.1.1. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan jenis kebutuhan yang memiliki proses-

proses  apa saja yang dapat diperbuat oleh  sistem.  Kebutuhan  fungsional  juga 

mempunyai informasi apa saja yang wajib ada dan dapat dihasilkan oleh sebuah 

sistem, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Sistem dapat menampilkan materi dalam bentuk gambar maupun teks 

b. Sistem dapat mengeluarkan suara percakapan dan suara alat musik 

c. Sistem dapat menampilkan kamus yang dimana didalamnya terdapat kosa kata 

bahasa Indonesia ke Dayak Ngaju atau Dayak Ngaju ke Indonesia 

d. Sistem menampilkan urutan materi yang di dalamnya berupa materi percakapan, 

ungkapan, budaya daerah, gramatika bahasa, dan bilangan. 

e. Sistem dapat melakukan pencarian kosa kata pada database 

f. Sistem dapat memberikan latihan soal serta dapat menampilkan skor 

g. Sistem dapat menampilkan menu tentang, menu yang menampilkan keterangan 

tentang aplikasi pembelajaran bahasa Dayak Ngaju dan informasi si pembuat 

aplikasi 

 

3.2.1.2. Kebutuhan Non Fungsional 

 Kebutuhan non fungsional merupakan sebuah kebutuhan yang dimana 

didalamnya memiliki properti behavior yang dimiliki  oleh  sistem,  yang mencakup 

sepert kebutuhan  perangkat  keras,  kebutuhan  perangkat  lunak,  hingga  

kebutuhan  sumber  daya  manusia. 
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a. Perangkat Keras (Hardware) 

Pada kebutuhan perangkat keras ini adalah kebutuhan non-fungsional yaitu 

perangkat keras yang  akan digunakan dalam pembuatan aplikasi. Dapat dilihat 

pada tabel 3.1. 

 Tabel 3.1. Daftar Spesifikasi Hardware 

 

 

 

 

 

b. Perangkat Lunak (Software) 

Pada perangkat lunak ini adalah sebuah software yang digunakan sebagai 

tempat implementasi source code, desain, editing suara hingga editing video 

pada aplikasi pembeajaran bahasa Dayak Ngaju ini. 

 Tabel 3.2. Daftar Software 

 

 

 

 

 

3.2.2. Design 

Tahap design atau perancangan merupakan tahap pengolahan spesifikasi 

yang mencakup seperti arsitektur program, gaya, desain tampilan, model use case, 

storyboard dan kebutuhan material lainnya. 

 

3.2.2.1. Struktur Menu 

Struktur menu menggambarkan secara umum mengenai menu apa saja yang 

ada didalam aplikasi pembelajaran ini. Untuk gambar struktur menu dapat dilihat 

pada gambar 3.2. 

 

 

Spesifikasi Hardware 

Operating Systems Windows 10 Home 64-Bit  

Processor Intel Core i5-7200U, 3.16GHz 

RAM 4GB Single-Channel DDR3 

Asus ASUS_X009DA, versi 6.0.1 

RAM Asus 1 GB 

Nama Software 

Android Studio 2.2.3 

Adobe Photoshop cs6 

Adobe Premiere 

FL Studio 12 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2. Storyboard  

Storyboard digunakan untuk mendeskripsikan user interface atau antarmuka 

dari sebuah jalannya cerita. Dalam hal ini storyboard juga sangat berguna untuk 

menggambarkan rancangan aplikasi pembelajaran bahasa Dayak Ngaju berbasis 

smartphone android. Berikut ini adalah tabel storyboard aplikasi pembelajaran 

bahasa Dayak Ngaju :  

Tabel 3.3. Storyboard  

Scene Nama Desain Isi 

1 Splashscreen 

  Image  

 Teks “Dayak Ngaju” 

 Tidak ada Suara 

Gambar 3.2. Struktur Menu 



29 
 

2 Menu Utama 

  Tombol Kamus 

 Tombol Materi 

 Tombol Latihan 

 Tombol Tentang 

 Tombol audio 

3 Kamus 

  Kolom “Input kata” untuk 
tempat input kata yang ingin 
dicari 

 Tombol radio group “ind-
dayak, dayak-ind” untuk 
pilihan terjemahan 

 tombol “button” untuk 
menterjemahkan kata 

 kolom “hasil” untuk 
menampilkan hasil terjemahan  

4 Materi 

  tombol “Materi 1” 

 tombol “Materi 2” 

 tombol “Materi 3” 

5 Materi 1 

 

 Tombol “Bilangan”  

 Tombol “Gramatika Bahasa” 

6 Bilangan 

  Tulisan Bilangan 

 kolom kiri menunjukkan angka 

 kolom sebelah kanan 

menunjukkan arti dalam 

bahasa Dayak Ngaju 
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7 
Gramatika 

Bahasa 

  Tulisan Gramatika Bahasa 

 Tulisan “materi” merupakan 

tempat halaman dimana materi 

akan dihamparkan di halaman 

tersebut 

8 Materi 2 

 

 Tombol “percakapan” 

 Tombol “Ungkapan” 

9 Percakapan 

  Tulisan “percakapan” 

 Terdapat tombol “salam, hoby, 

dan lan-lain” yang merupakan 

tema percakapan   

10 
Isi 

Percakapan 

  Terdapat gambar 

 Ada text percakapan A dan B 

 Terdapat tombol audio pada 

logo speaker  

11 Ungkapan 

 

 Tulisan ungkapan yang 

merupakan ungkapan dalam 

bahasa Dayak Ngaju 

 Tulisan arti ialah arti dalam 

bahasa Indonesia 
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12 Materi 3 

  Tulisan budaya 

 Tombol tradisi 

 Tombol tarian daerah 

 Tombol alat tradisional 

13 Tradisi 

  Tombol lingkaran untuk 

mengakses halaman cerita 

 Tulisan judul dibawah tombol 

lingkaran 

14 
Hal sub 

menu tradisi 

  Terdapat judul di atas video  

 Terdapat video yang berisi 

tentang cerita daerah 

 Terdapat button play di bawah 

video 

15 Tarian 

 

 Tombol lingkaran untuk 

mengakses halaman cerita 

 Tulisan judul dibawah tombol 

lingkaran 

16 Isi Cerita 

  Tulisan judul  

 Gambar yang bersesuaian 

dengan judul 

 Text pendek atau sinopsis pada 

halaman cerita 
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17 
Alat 

Tradisional 

  Tombol lingkaran untuk 

mengakses halaman cerita 

 Tulisan judul dibawah tombol 

lingkaran 

18 
Isi cerita alat 

tradisional 

  Tulisan judul di atas video 

 Terdapat video  

 Terdapat button play di bawah 

video 

19 Latihan 

  Tulisan Latihan 

 Tombol “soal umum” 

 Tombol “soal budaya” 

 Tombol “tebak arti” 

20 Soal Umum 

  Soal umum  

 Soal berupa materi bilangan, 

percakapan dan pengetahuan 

umum lainnya. 

 Pilihan jawaban yang harus 

dipilih salah satu 

 

21 Soal Budaya 

  Soal bisa berupa gambar atau 

text  

 Pilihan jawaban yang harus 

dipilih salah satu 



33 
 

22 Tebak Arti 

  Soal berupa teks ungkapan 

bahasa Indonesia atau Dayak 

dan tebak kosa kata 

 Pilihan jawaban yang harus 

dipilih salah satu 

23 Skor 

  Tulisan “skor anda” 

 Nilai hasil skor 

24 Tentang 

  Tulisan tentang 

 Informasi mengenai 

pembuatan aplikasi 
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3.2.2.3. Use Case Diagram  

Use case diagram pada aplikasi pembelajaran bahasa Dayak Ngaju ini 

mempresentasikan mengenai interaksi yang terjadi antara user dengan sistem, dan 

apa saja yang dapat dilakukan user dalam menggunakan aplikasi ini nantinya. 

Adapun gambaran use case diagramnya dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aktor Deskripsi 

1 User User adalah seorang aktor dari aplikasi pembelajaran 

ini yang mengoperasikan sistem, melihat materi, 

bermain latihan soal, dan menghidupkan atau 

mematikan sound audio 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Use Case Diagram 

Tabel 3.4 Definisi Aktor 
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No Use Case Deskripsi 

1 Materi Merupakan menu yang terdapat pada halaman utama 

ketika membuka aplikasi 

2 Materi 1 Merupakan sub menu dari menu materi, dan materi 1 

berisi materi bilangan dan gramatika bahasa. 

3 Materi 2 Merupakan sub menu dari menu materi, dan materi 2 

berisi materi percakapan dan ungkapan. 

4 Materi 3 Merupakan sub menu dari menu materi, dan materi 3 

berisi materi tradisi, tarian daerah dan alat tradisional 

5 Latihan Menu latihan ini terdapat pada halaman utama ketika 

pengguna memasuki aplikasi 

6 Soal Umum Merupakan sub menu dari menu latihan, soal umum 

berisi soal-soal umum bahasa Dayak Ngaju 

7 Soal Tebak Arti Merupakan sub menu dari menu latihan, soal arti 

berisi soal-soal tentang kosa kata bahasa Dayak Ngaju 

8 Soal Budaya Merupakan sub menu dari menu latihan, soal budaya 

berisi soal-soal budaya dalam bahasa Dayak Ngaju 

9 Kamus menu kamus terdapat pada halaman utama yang 

merupakan sarana untuk mencari kosa kata 

10 Tentang Menu yang berisi mengenai pembuatan aplikasi yang 

terdapat pada halaman utama 

 

3.2.2.4. Activity Diagram 

Activity diagram mendeskripsikan rangkaian dari aktivitas user terhadap 

sistem. Aktivitas diagram ini akan dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan 

kegiatan yang dilakukan oleh user. 

1) Activity Diagram Kamus Pencarian 

Aktivitas ini menggambarkan bagaimana rangkaian aliran dari aktivitas 

user dalam melakukan pencarian kosa kata didalam menu kamus. 

 

 

Tabel 3.5 Definisi Use Case 
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2) Activity Diagram Materi 

Aktivitas ini adalah sebuah aktivitas dimana user memilih menu materi 

yang di dalamnya terdapat pilihan materi, kemudian user dapat memilih 

salah satu pilihan materi yang ingin dibaca atau dipelajari. urutan materi 

didalamnya terdapat materi 1, materi 2 dan materi 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Activity Diagram Materi Bilangan 

Aktivitas ini merupakan aktivitas diagram materi bilangan yang  merupakan 

kelanjutan dari materi sebelumnya. Aktivitas ini menunjukkan bagaimana 

rangkaian proses ketika user memilih materi 1 kemudian memilih materi 

bilangan. 

 

 

Gambar 3.4. Activity Diagram Kamus Pencarian 

Gambar 3.5. Activity Diagram Materi 
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4) Activity Diagram Materi Gramatika Bahasa 

Pada aktivitas diagram gramatika bahasa ini masih dalam kategori materi 1 

dan pada aktivitas diagram ini menunjukkan proses ketika user memilih 

materi 1 kemudian memilih materi gramatika bahasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Activity Diagram Materi Percakapan 

Aktivitas diagram materi percakapan ini sudah masuk ke materi 2, dan 

pada aktivitas diagram ini akan menunjukkan bagaimana user memilih 

materi percakapan yang ada pada materi 2 

Gambar 3.6. Activity Diagram Bilangan 

Gambar 3.7. Activity Diagram Gramatika 
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6) Activity Diagram Materi Ungkapan 

Pada aktivitas diagram materi ungkapan ini menunjukkan bagaimana alur 

proses ketika user ingin mengakses halaman materi ungkapan yang ada pada 

materi 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Activity Diagram Materi Budaya 

Aktivitas diagram materi budaya merupakan kategori materi 3, pada materi 

3 terdapat beberapa tema budaya seperti tradisi, tarian, dan alat tradisional. 

Pada aktivitas ini akan menunjukkan alur ketika user ingin mengakses 

halaman materi budaya yang ada pada materi 3 

Gambar 3.8. Activity Diagram Percakapan 

Gambar 3.9. Activity Diagram Ungkapan 
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8) Activity Diagram Latihan 

pada aktivitas diagram latihan menunjukkan rangkaian proses ketika user 

mengakses halaman latihan soal. Didalam halaman latihan soal terdapat 3 

list latihan soal yaitu soal umum, soal budaya, dan tebak arti. Berikut ini 

aktivitas diagram latihan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Activity Diagram Budaya 

Gambar 3.11. Activity Diagram Latihan 
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9) Activity Diagram Tentang 

Aktivitas diagram ini menunjukkan proses ketika user mengakses halaman 

tentang 

 

 

3.2.2.5. Sequence Diagram 

Sequence diagram ialah suatu diagram yang mendiskripsikan sebuah interaksi 

antar objek dan juga menunjukkan serangkaian pesan yang dilakukan oleh satu 

objek dengan objek lainnya. Pada point ini akan dipaparkan beberapa sequence 

diagram dalam aplikasi ini. 

1) Sequence Diagram Kamus Pencarian 

Pada sequence diagram pencarian kamus ini akan menunjukkan skenario 

ataupun langkah-langkah komunikasi antara pengguna dan sistem. Untuk 

hasil dapat dilihat pada gambar 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Activity Diagram Tentang 

Gambar 3.13. Sequence Diagram Kamus Pencarian 
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2) Sequence Diagram Materi 

Sequence diagram materi akan menunjukkan event apa saja yang ditempuh 

user dalam mengakses materi. Berikut adalah sequence diagram materi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Sequence Diagram Materi Bilangan 

Sequence diagram materi bilangan ini merupakan gambaran rangkaian 

langkah-langkah yang dilalui oleh user kemudian sistem akan memberikan 

respon kepada user mulai dari user memilih materi pada menu utama hingga 

memilih materi bilangan yang terdapat pada materi 1.  

 

 

Gambar 3.14. Sequence Diagram Materi 

Gambar 3.15. Sequence Diagram Bilangan 
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4) Sequence Diagram Materi Gramatika Bahasa 

Sequence diagram materi gramatika bahasa menujukkan langkah-langkah 

yang dilalui user kemudian respon apa saja yang akan dikeluarkan oleh 

sistem, mulai dari user memilih materi pada menu utama hingga memilih 

materi gramatika bahasa. 

5) Sequence Diagram Materi Percakapan 

Sequence diagram materi percakapan menujukkan langkah-langkah yang 

dilalui user kemudian respon apa saja yang akan dikeluarkan oleh sistem, 

mulai dari user memilih materi pada menu utama hingga memilih materi 

percakapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Sequence Diagram Gramatika 

Gambar 3.17. Sequence Diagram Percakapan 
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6) Sequence Diagram Materi Ungkapan 

Sequence diagram materi percakapan mendeskripsikan langkah-langah 

dalam memilih materi ungkapan mulai dari mengakses materi pada menu 

utama hingga menu precakapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Sequence Diagram Tradisi 

Pada sequence diagram tradisi ini merupakan bagian dari materi 3 yaitu 

materi yang bertema budaya, pada sequence diagram ini dijelaskan langkah-

langkah untuk mengakses materi tradisi pada yang ada pada materi 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Sequence Diagram Ungkapan 

Gambar 3.19. Sequence Diagram Tradisi 
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8) Sequence Diagram Tarian 

Pada sequence diagram tarian ini juga merupakan bagian dari materi 3 yaitu 

materi yang bertema budaya, pada sequence diagram ini dijelaskan langkah-

langkah untuk mengakses materi tarian pada yang ada pada materi 3 mulai 

dari memilih menu materi pada menu utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Sequence Diagram Alat 

Pada sequence diagram alat ini adalah bagian dari materi 3 yaitu materi yang 

bertema budaya, pada sequence diagram ini akan dijelaskan langkah-

langkah untuk mengakses materi alat tradisional yang ada pada materi 3 

mulai dari memilih menu materi pada menu utama sampai menu alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Sequence Diagram Tarian 

Gambar 3.21. Sequence Diagram Alat 
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10) Sequence Diagram Menu Latihan 

Pada sequence diagram ini mendeskripsikan secara umum skenario dalam 

mengakses menu latihan yang dilakukan oleh user. pada list latihan disini 

terdapat 3 latihan soal yaitu soal umum, soal budaya dan tebak arti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Sequence Diagram Latihan Soal Umum 

Pada sequence diagram latihan soal umum mendeskripsikan langkah-

langkah dalam mengakses latihan soal umum mulai dari tahap awal yaitu 

mengakses menu utama hingga mengakses soal umum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Sequence Diagram Menu Latihan 

Gambar 3.23. Sequence Diagram Soal Umum 
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12) Sequence Diagram Latihan Soal Budaya 

Pada sequence diagram latihan soal budaya mendeskripsikan langkah-

langkah dalam mengakses latihan soal budaya mulai dari tahap awal yaitu 

mengakses menu utama hingga mengakses soal  budaya.  

 

 

 

13) Sequence Diagram Latihan Tebak Arti 

Pada sequence diagram latihan soal tebak arti mendeskripsikan langkah-

langkah dalam mengakses latihan soal tebak arti mulai dari tahap awal yaitu 

mengakses menu utama hingga mengakses soal tebak arti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Sequence Diagram Soal Budaya 

Gambar 3.25 Sequence Diagram Tebak Arti 
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14) Sequence Diagram Tentang 

Pada sequence diagram tentang secara singkat menjelaskan bagaimana 

alur proses ketika mengakses menu tentang yang terdapa pada halaman 

menu utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.6. Class Diagram 

Class  Diagram merupakan sebuah spesifikasi  yang dapat menghasilkan  

sebuah  objek  dan memberikan gambaran secara menyeluruh dari  pengembangan  

dan  desain  berorientasi  objek. Adapun class diagram dalam aplikasi pembelajaran 

bahasa Dayak Ngaju ini dapat dilihat berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Sequence Diagram Tentang 

Gambar 3.27. Class Diagram 
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3.2.3. Material Collecting 

 Material Collecting adalah tahapan pengumpulan bahan.  Bahan – bahan 

tersebut berupa teks, audio, gambar, dan video.  

Tabel 3.6. Pengumpulan Material 

No. Jenis Bahan Keterangan 

1 Teks 
Teks berupa isi materi yang bersumber dari buku bahasa 

daerah sekolahan dasar.  

2 Gambar 

Gambar dibuat dengan menggunakan Adobe Photoshop 

CS6 dan ada sebagian gambar yang bersumber dari 

internet. Gambar yang dibuat untuk tampilan antramuka 

seperti splashscreen, menu utama dan gambar button 

yang berformat .png 

3 Video Video yang didapat bersumber dari internet dan 

dilakukan editing melalui Adobe Premiere yang 

berformat .mp4 

4 Audio Audio dibuat melalui rekaman suara sendiri pada materi 

percakapan dan materi tradisi dan kemudian dilakukan 

editing melalui software FL Studio. Sebagian audio 

untuk backsound bersumber dari internet yang berformat 

.mp3 

 

3.2.4. Assembly 

 Tahap  Assembly  atau pembuatan merupakan tahap pembuatan aplikasi. 

Dalam kasus ini pembuatan atau implementasi source code menggunakan software 

Android Studio versi 2.2.3, pembuatan gambar menggunakan adobe photoshop, 

pembuatan video menggunakan adobe premiere dan pembuatan audio 

menggunakan aplikasi fl studio.  

a. Pembuatan antarmuka menggunakan Adobe Photoshop CS6 
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b. Pengolahan video dengan Adobe Premiere  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28. Pembuatan Splashscreen 

Gambar 3.29 Pembuatan Menu Utama 

Gambar 3.30 Editing Video 
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3.2.5. Testing 

 Tahap testing akan dilakukan jika tahap pembuatan atau assembly selesai 

dilakukan, pengujian ini menggunakan blackbox dan User Acceptance Test. 

a. Pengujian Blackbox 

Dalam tahap ini dilakukan pengetesan menggunakan black box testing.  Metode  

black  box  ini  merupakan  pengujian  program berdasarkan  fungsi  dari  program.  

Tujuan  dari  metode  black  box testing  ini adalah untuk menemukan kesalahan 

fungsi pada program. Pengujian  black box  berfokus pada persyaratan  fungsional 

perangkat lunak.  Untuk hasil pengujian blackbox dapat dilihat pada bab 

selanjutnya 

b. Pengujian User Acceptance Test 

Adalah pengetesan yang dilakukan dengan metode kuisioner yang disebarkan 

kepada 30 responden yang diambil dari kalangan pelajar, pengetesan  dilakukan 

oleh Siswa-siswi SDN 2 Mentawa Baru Hulu Sampit dan mengambil beberapa 

mahasiswa. Pada pengetesan  ini  dilihat  kualitas  dari  aplikasi  apakah  sudah  

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna atau belum. Pengetesan ini juga 

dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dari responden tentang pencapaian dari 

aplikasi ini. 

3.2.6. Distribution 

Setelah aplikasi pembelajaran ini selesai di uji, maka tahap berikutnya  adalah  

pendistribusian aplikasi. Pada tahap distribution, aplikasi akan disimpan dalam 

suatu penyimpanan seperti CD dan melakukan publish ke toko aplikasi seperti 

Playstore dengan format .apk, sehingga aplikasi ini bisa didapatkan secara bebas di 

toko aplikasi. 

 


