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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Analisis Sistem 

Kondisi sekolah dasar Insan Mandiri Amlapura yang diketahui berdasarkan 

survey dan wawancara yang dilakukan adalah, para pengajar mengalami kesulitan 

dalam menyampaikan materi pelajaran bahasa Inggris. Penyebabnya materi yang 

disampaikan dipersepsi berbeda oleh para siswa, ini menyebabkan sebagian siswa 

memahami lebih cepat dan sebagian lainnya belum memahami beberapa materi 

dengan baik. Penyebab lainnya adalah kurangnya waktu pembelajaran disekolah 

sehingga pemahaman materi oleh siswa menjadi kurang maksimal, ini 

menyebabkan siswa – siswa yang belum memahami materi tidak memiliki cara 

untuk mempelajari materi yang belum mereka pahami di kelas maupun diluar 

kelas. Pihak sekolah sudah berusaha meningkatkan kualitas metode belajar 

konvensional juga, namun hal ini hanya meningkatkan sedikit pemahaman secara 

teori, namun secara praktek masih sangat kurang. Data nilai siswa salah satu kelas 

dapat dilihat pada lampiran 4.  

Menurut Meier (2000) yang berkaitan dengan AL, sistem pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan 

belajar siswa. Beliau juga mengemukakan, ada kecenderungan bahwa lebih 

mudah belajar apabila materi pelajaran dapat dilihat atau dituangkan dalam bentuk 

gambar, bagan, diagram , ataupun media audio visual, kemudian hasil pengolahan 

materi pelajaran disimpan dalam ingatan  berupa bayangan, tanggapan, yang 

kemudian akan dipicu (trigger) melalui suatu cara yang unik oleh siswa. 
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Contohnya, ada siswa yang menghapal nama – nama hari dengan cara 

menyanyikannya. 

Analisis permasalahan diatas menurut Teori Meier tentang AL dapat diatasi 

dengan cara merancang dan membangun perangkat lunak yand dapat membantu  

pembelajaran bahasa Inggris secara audio dan visual yang menarik serta dapat 

mengevaluasi nilai siswa. Adanya model animasi kartun tutorial pendukung 

materi pada aplikasi pembelajaran ini akan dapat meningkatkan ketertarikan siswa 

untuk mempelajari materi. Fitur pendukung lainnya seperti practice dan games 

yang dikemas secara  audio dan visual juga dapat membantu siswa dalam  

mengingat, memahami dan menerima materi serta dapat meningkatkan wawasan 

dan pengetahuan yang berkaitan dengan bahasa Inggris secara menyenangkan.  

 

  3.2 Perancangan Sistem 

Secara umum, aplikasi ini memiliki 2 menu utama; menu pemeliharaan 

data dan pembelajaran. Menu pemeliharaan data mencakup pemeliharaan video 

tutorial, materi pembelajaran, data pengguna (user), data laporan, serta data soal 

dan ujian. Menu pembelajaran mencakup video tutorial, materi, soal ujian dan 

latihan yang dapat berinteraksi dengan siswa. Siswa juga memiliki tingkatan 

sesuai dengan kemampuannya yang berpengaruh pada aksesnya dalam menu 

pembelajaran. Desain  yang digunakan untuk menyelesaikan rancang bangun 

aplikasi pembelajaran bahasa Inggris berbantuan komputer dengan metode AL ini 

adalah 3(tiga) kombinasi dari 5 (lima) kategori utama dalam kegiatan 

pembelajaran berbantuan komputer yaitu : 
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a. Tutorial (Video Penjelasan) 

Tipe perangkat ajar ini digunakan untuk menyampaikan suatu materi 

pengajaran dalam bentuk video. Tujuannya dalam system pembelajaran ini adalah 

agar computer seolah - olah bertindak sebagai tutor (pengajar) yang akan 

memberikan perkenalan tentang materi pembelajaran kepada si pembelajar. 

Metode yang digunakan adalah AL, dengan demikian aplikasi yang dibuat akan 

dilengkapi dengan suara sesuai dengan prinsip AL.  

b. Drill and Practice (Latihan dan Praktek) 

Jenis ini digunakan untuk menguji tingkat kemampuan siswa dan 

mempraktekkan pengetahuan mereka sehingga pembuatannya disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan masing – masing siswa. Dalam bagian drill and practice, 

siswa akan diberi latihan berupa soal berupa teks dan gambar kongkrit pada akhir 

setiap materi. Komputer akan memberikan umpan balik apakah jawaban yang 

dimasukkan benar atau salah, serta memberikan nilai pada siswa pada berdasarkan 

jawaban mereka pada akhir soal. Bagian ini juga dilengkapi suara dan gambar.   

c. Games (Permainan) 

Perangkat ajar ini digunakan untuk menyampaikan materi ajar dengan cara 

alternatif, yaitu dengan format permainan yang disukai anak – anak. Tujuannya 

adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, sekaligus menanamkan materi 

yang telah dipelajari saat bermain dengan emosi positif sesuai prinsip AL.  

 

Berikut ini adalah gambar blok diagram proses pembelajaran yang  

dilakukan: 
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Gambar 3.1 Blok Diagram Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris 

 

Pada gambar 3.1 di atas menggambarkan proses pembelajaran pada 

aplikasi ini secara umum, dimana yang menjadi masukan adalah tutorial, gambar, 

suara, musik, soal latihan serta jawabannya. Tutorial, gambar, suara, musik 

digunakan untuk pembelajaran materi. Soal dan jawaban digunakan untuk 

pelatihan dan ujian.  

Dalam proses pembelajaran, siswa mempelajari bahasa Inggris 

menggunakan aplikasi yang memanfaatkan keunggulan pembelajaran berbantuan 

komputer yang telah disesuaikan dengan konsep metode AL.   

Adapun output yang dihasilkan berupa tampilan dari aplikasi pembelajaran bahasa 

Inggris dan hasil penilaian dari pelatihan yang digunakan siswa.  
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3.2.1 Sistem Flow 

 Berikut ini adalah sistem flow dari aplikasi pembelajaran 

berbantuan komputer untuk bahasa Inggris:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 System Flowchart 

Penjelasan system flowchart :  

a. Aplikasi ini memiliki 2 menu utama, yaitu maintenance untuk 

guru(admin) dan pembelajaran untuk siswa. Jika status sebagai 

guru maka dapat melakukan maintenance laporan dan maintenance 

siswa, bila status sebagai murid hanya dapat menjalankan menu 

pembelajaran, dan Admin mempunyai akses penuh.   

b. Menu utama guru(admin) memiliki beberapa pilihan, diantaranya 

petunjuk pemakaian(help), edit video tutorial, maintain user, 

maintain subyek, dan maintain soal exercise dan test. 
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c.  Menu utama siswa memiliki 5 pilihan yaitu tutorial, subyek, 

games, exercise dan test. 

d. Aplikasi ini mendukung 5 materi utama pengenalan bahasa Inggris 

pada siswa      kelas 1 SD. Tiap siswa memiliki record hasil 

exercise dan test yang pernah mereka lakukan sebelumnya.  

e. Siswa dapat melihat video tutorial suatu materi, lalu melanjutkan 

ke subyek, exercise dan test materi bersangkutan. Hasil, dan data – 

data lain dari pengerjaan siswa tersebut akan disimpan di database.  

 

3.2.2 Diagram Berjenjang   

 Gambar 3.4 menggambarkan diagram berjenjang yang merupakan 

gambaran dari hirarki proses yang terdapat dalam sistem pembelajaran bahasa 

Inggris. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.3 Diagram Berjenjang Sistem Pembelajaran Bahasa Inggris 
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Diagram berjenjang ini menjelaskan hak akses dari para pengguna yang 

dijelaskan sebelumnya di context diagram. Siswa memiliki hak akses penuh pada 

menu pembelajaran, Admin memiliki hak akses penuh pada menu maintenance, 

dan Guru memiliki hak akses pada maintenance laporan dan data user.\ 

3.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD Merupakan suatu desain sistem yang digunakan untuk 

merepresentasikan, menentukan dan mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan 

untuk sistem pemrosesan database. ERD juga menyediakan bentuk untuk 

menunjukkan struktur keseluruhan data dari pemakai. Dalam perancangan sistem 

ini telah dibuat ERD yang merupakan lanjutan dari pembuatan desain dengan 

menggunakan DFD. 

A. Conceptual Data Model (CDM) 

 Diagram ini menjelaskan hubungan dari entity - entity  yang ada pada 

sistem. Admin dan guru mempunyai akses ke entity File multimedia, untuk 

mengatur file – file tutorial, gambar, suara dan laporan pada program. File 

tersebut dibuat berdasarkan kategori – kategori yang sudah ada. Soal – soal test 

dan latihan dibuat berlandaskan file – file multimedia yang akan dikerjakan oleh 

siswa. Hasil dari siswa tersebut akan tercatat di histori nilai siswa untuk kemudian 

dicetak dalam bentuk laporan hasil test. Laporan sendiri akan dibagi menjadi 3 

yaitu; laporan nilai siswa, laporan nilai siswa perkelas dan laporan nilai seluruh  

kelas.  
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Gambar 3.4   Conceptual Data Model (CDM) dari ERD 

 

B. Physical Data Model (PDM) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5  Physical Data Model (PDM) dari ERD 
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 Diagram ini merupakan versi fisik dari diagram sebelumnya (gambar 3.7). 

Bagian ini menjelaskan atribut dari masing - masing  entitas dan detil lainnya.   

 

3.2.4 Struktur Database 

Struktur database menggambarkan data-data yang ada dalam database 

beserta tipe dan kegunaannya. 

1. Nama Tabel : Data_User 

Primary Key : User_ID 

Foreign Key : -Fungsi Menyimpan data siswa   

 

Table 3.1 Data User 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel ini menyimpan informasi mengenai data user yang akan  

Menggunakan aplikasi.  

 

 

Nomor Nama Field Tipe & Panjang 

Keterangan 

PK FK Tabel 

1 User_ID A4 V 

  

2 User_Name VA50 

   

3 User_Pass VA50 

   

4 User_Lvl I 

   

5 User_points A5 
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2. Nama Tabel : Data_Guru 

Primary Key : Guru_ID 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data guru 

 

Table 3.2 Data Guru 

 

Tabel ini menyimpan informasi mengenai data guru yang akan  

Menggunakan aplikasi.  

 

3. Nama Tabel : Jawaban 

Primary Key : Jawaban_ID 

Foreign Key : Soal_ID 

 Fungsi  : Menyimpan data jawaban 

  Nomor Nama Field Tipe & Panjang 

Keterangan 

PK FK Tabel 

1 Guru_ID A5 V     

2 Guru_Name VA50       

3 Guru_JK  A1       

4 Guru_ClassID  A2       

5 Guru_Alamat  VA90       

6 Guru_TL  D       

7 Guru_Agama  VA10       

8 Guru_Telp  I       
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Table 3.3 Jawaban 

 

 Tabel  jawaban menyimpan semua jawaban dari soal – soal yang akan 

dikerjakan oleh siswa di aplikasi ini.  

 

4. Nama Tabel : Soal 

Primary Key : Soal_ID 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data soal  

Table 3.4 Soal 

Nomor Nama Field 

Tipe & 

Panjang 

Keterangan 

PK FK Tabel 

1 Soal_ID  I V     

2 Soal_isi  VA200       

Nomor Nama Field Tipe & Panjang 

Keterangan 

PK FK Tabel 

1 Jwbn_ID  I V     

2 Soal_ID  I   V   

3 Jwbn_Answer  VA100       

4 Jwbn_opsi1  VA100       

5 Jwbn_opsi2  VA100       

6 Jwbn_opsi3  VA100       

7 User_nilai  A3       
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3 Soal_CategoryID  A3       

4 Soal_ImagePath  VA500       

5 Soal_SoundPath  VA500       

 

 Tabel ini menyimpan semua soal – soal yang akan digunakan dalam soal 

pelatihan dan ujian yang akan dikerjakan oleh siswa. 

 

5. Nama Tabel : History_User 

Primary Key : Soal_ID 

Foreign Key : Guru_ID 

Fungsi  : Menyimpan data History User 

 

Table 3.5 History User 

Nomor Nama Field 

Tipe & 

Panjang 

Keterangan 

PK FK Tabel 

1 User_ID A4 V     

2 Guru_ID A5   V   

3 User_Name VA50       

4 User_Pass VA50       

5 User_Lvl I       

6 User_points A5       

7 Tgl_akses D       

8 User_nilai         
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  Tabel history user menyimpan data user yang telah mengerjakan 

soal ujian. Informasi yang tercatat disini akan dapat dicetak sebagai laporan.  

 

6. Nama Tabel : File Multimedia 

Primary Key : FileMM_ID 

Foreign Key : Soal_ID 

Fungsi  : Menyimpan data File Multimedia 

Table 3.6 File Multimedia 

Nomor Nama Field 

Tipe & 

Panjang 

Keterangan 

PK FK Tabel 

1 FileMM_ID  A5 V     

2 Soal_ID  I   V   

3 FileMM_Nama  VA25       

4 FileMM_Category  A3       

5 FileMM_ImagePath  VA500       

6 FileMM_SoundPath  VA500       

 

  Tabel ini menyimpan semua materi ajar yang akan dipelajari oleh 

siswa di menu pembelajaran, mulai dari tutorial dan  subyek – subyek  materi 

pembelajaran.  

 

3.2.5 Rancangan Tampilan Tatap Muka (Interface) 

Rancangan Input/Output yang digunakan pada sistem ini dibuat 

berdasarkan konsep interaksi manusia dan komputer. Rancangan input output 

sistem ini terdiri atas dialog proses demi proses yang dilakukan selama pengguna 
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memberikan inputan kepada sistem dan mendapat hasil output dari sistem. 

Rancangan input output ini meliputi: 

A. Form Login 

From Login digunakan untuk melakukan login agar memperoleh hak akses 

ke dalam sistem. Terdapat textbox username dan password yang harus diisi 

dengan benar untuk dapat masuk ke dalam aplikasi. 

 

Username  :     

              Class            :        

 Password    : 

    

Masuk Batal     

Gambar 3.6  Form Login 

 

B. Form Menu Utama Siswa 

Form menu utama siswa digunakan untuk memilih proses selanjutnya. 

Dimana dalam form menu utama terdapat lima proses yang dapat dipilih yaitu; 

tutorial, materi, games, latihan, dan ujian.  
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Tutorial Materi Games Latihan Ujian BANTUAN 

    

    

    

    

            

Gambar 3.7  Form Menu Utama Siswa 

C. Form Maintenance Siswa Dan Guru 

Form maintenance user dan hak akses digunakan untuk me maintenance 

username, password, dan status setiap user dan yang berhak hanya user yang 

mempunyai status sebagai admin. 

ID :   

Clas

s ID 

             

|V     

Nama :   

JK :   

  Simpan 

Alama

t : 

Tamba

h 

T.L : Hapus 

Agam

a : Ubah 

Telp : Batal 

Foto  :         Keluar 

Gambar 3.8  Form Maintenance User dan Hak Akses 
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D. Form Maintenance Tutorial 

Form maintenance tutorial ini digunakan untuk memelihara data file – file 

video tutorial. Admin dapat memasukkan file – file video tutorial, yg kemudian 

dapat diakses oleh para siswa. 

 

 

Gambar 3.9 Form Maintenance Tutorial 

 

E. Form Maintenance Category 

Form maintenance kategori ini digunakan untuk memelihara data file – file 

multimedia. Admin dapat memasukkan file – file multimedia, yg kemudian 

dapat diakses oleh para siswa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Form Maintenance Categories 
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F. Form Maintenance Exercise And Test Question  

Form maintenance question ini digunakan untuk mengatur soal – soal 

latihan dan ujian yang akan dikerjakan oleh siswa. Admin dapat mengatur 

komposisinya, baik secara kategori maupun tipe – tipe soalnya (gambar, suara, 

teks maupun kombinasi ketiganya).  

 

Gambar 3.11 Form Maintenance Question 

G. Form Tutorial Siswa  

  Form tutorial siswa ini digunakan oleh siswa untuk melihat video – video 

tutorial kategori – kategori pelajaran yg tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.12   Form Tutorial Siswa 
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H. Form Materi Siswa  

 Form ini digunakan oleh siswa untuk mempelajari materi – materi 

pembelajaran yang ada. Sortir dilakukan berdasarkan kategori materi. Siswa 

dapat mendengar dan melihat gambar dari materi – materi yang ada.  

 

 

    

 

 

 

                            

Gambar 3.13 Form Materi Siswa 

 

I. Form Exercise dan Test Siswa  

Form ini digunakan oleh siswa untuk menjawab pertanyaan latihan dan 

ujian materi. Materi ujian dan latihan dapat sepenuhnya diatur oleh admin dan 

pengajar.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Form Materi Siswa 
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J. Form Laporan History User   

Form ini menampilkan history atau data – data siswa yg sudah melakukan 

test yang akan digambarkan dengan tabel dan grafik. Laporan ini juga 

mencakup berapa kali siswa melakukan evaluasi, nilai yg didapat, soal yg 

dijawab benar atau salah, dan kategori apa saja yang telah dikerjakan. 

 

 

    

Gambar 3.15 Form Laporan History Test Siswa 
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K. Form Laporan Nilai Siswa Perkelas   

Form ini menampilkan laporan nilai siswa yang telah melakukan ujian. 

Laporan ini akan ditampilkan dalam bentuk grafik batang. Informasi yang 

ditampilkan adalah nilai siswa yang disortir perkelas masing – masing.  

Gambar 3.16 Form Laporan History Test Siswa 

 

L. Form Laporan Siswa Seluruh Kelas 

  Form ini menampilkan laporan total nilai siswa yang telah melakukan 

ujian. Laporan ini akan ditampilkan dalam bentuk grafik batang. Informasi 

yang ditampilkan adalah nilai siswa seluruh kelas. 
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Gambar 3.17 Form Laporan History Test Siswa 

 

3.3 Prosedur Pengujian 

Prosedur pengujian adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Uji coba kepada pengajar atau ahli isi dan ahli system  

Tujuan dari uji coba ini untuk mengetahui isi dari materi yang digunakan 

pada system ini. Guru yang berkompeten adalah guru bidang study bahasa 

inggris untuk kelas I SD sebanyak 1 orang dan 1 orang ahli 

system/programmer yang mengerti bahasa program yang digunakan penulis. 

 

3.3.2 Uji coba kelompok pengguna  

Uji coba ini dilakukan kepada kelompok Siswa kelas I SD yang terdiri dari 15 

siswa yang kemudian hasil dari uji coba ini digunakan untuk revisi dan 

evaluasi system.  
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3.3.3 Instrumen uji coba  

 Instrumen uji coba yang digunakan dalam pembuatan sistem adalah sebagai 

berikut: 

a. Angket 

 Angket diberikan kepada pengajar/guru SD dan ahli sistem untuk 

mendapatkan informasi mengenai cara penggunaan aplikasi, kesesuaian 

materi dan alur program sehingga dapat mempermudah  dalam 

pengambilan data dan tujuan dari pembuatan sistem ini dapat tercapai. 

Desain angket uji coba pengajar/guru dan desain angket uji coba ahli 

sistem adalah sebagai berikut: 

 

 

ANGKET PENILAIAN UJI COBA PROGRAM 

Tema Program : Sistem Informasi Pembelajaran Bahasa Inggris Metode 

AL    Untuk Siswa Kelas 1 SD 

Petunjuk       : Isilah pertanyaan berikut ini sesuai tanggapan anda 

untuk    perbaikan aplikasi ini kedepannya 

Cara Memilih    : Memberi tanda cawang pada salh satu pilihan 

Penilaian           : Rendah  1 – 2 – 3 – 4       Tinggi 
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Pertanyaan  : 

a. Tampilan desain   

b. Warna desain tampilan 

c. Kemudahan navigasi system  

d. Tingkat kesulitan penggunaan 

Kritik dan Saran : 

 

 

  

 

3.3.4 Teknik Analisis Data  

 Untuk menganalisis apakah sistem tersebut layak atau tidak dari 

serangkaian uji coba tersebut di atas, maka akan dihitung taraf intensitasnya. 

Skala yang digunakan untuk menghitung setiap butir pertanyaan adalah skala 

menurut Metode Thurnstone. Pada analisis ini, penulis menempatkan setiap item 

dalam salah satu dari 4 kategori. Intensitasnya dapat digambarkan sebagai 

kontinuum : 

 

         Rendah    1 – 2 – 3 – 4      Tinggi 

Misalkan terdapat 10 item atau pernyataan dan 10 orang yang dianggap dapat 

dipercaya untuk menilai 10 item tersebut. Para penilai menempatkan setiap item 

dalam salah satu dari 5 kategori. Intensitasnya dapat digambarkan sebagai 

1 2 3 4 
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kontinuum:  

 Rendah   1 – 2 – 3 – 4     Tinggi  

Misalkan bahwa untuk pernyataan (1) diperoleh  hasil penilaian berdasarkan 

persamaan (2.1) dan persamaan (2.2) :  

 

Table 3.6 Tabel hasil penilaian 

Bagian  Pernyataan  Jumlah penilai Kategori Jumlah  Nilai  

    1 2 3 4 Hasil   

A. Bahan Penarik Perhatian 

  1. Pertanyaan  1 2 4 2 30 3,0 

  2. Pernyataan 0 1 6 2 33 3,3 

  3. Dan seterusnya               

 

 Dari 10 item itu dipilih lagi misalnya 5  buah item yang masing – masing 

mempunyai nilai dari yang paling tinggi ( mendekati 5,0) berangsur – angsur 

sampai yang paling rendah (mendekati 1,0). Misalnya diperoleh  5 pernyataan 

dengan nilai sebagai berikut : 

Table 3.7 Tabel Nilai 

Pernyataan    Nilai  

    

1 4,7 

2 4,3 

3 3,6 

4 3,3 
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 Dengan terbentuknya skala itu, maka dapat ditanyakan kepada responden untuk 

memilih misalnya tiga pernyataan yang menurut pendapat paling sesuai dengan 

sikap atau perasaannya tentang hal yang diukur dengan skala itu, misalnya 

pernyataan 2, 3, 4. Nilai untuk ketiga pernyataan itu 4,3 + 3,6 + 3,3 = 11. 

Persamaan (2,3) : 

Median dari ketiga pernyataan itu, yaitu 3,6.  

Ini menunjukkan sikap yg termasuk tinggi dalam skala 1,0 sampai 5,0.  

 Teknik analisa Likert dan Thurnstone akan digunakan digunakan untuk 

menganalisa angket untuk aplikasi tugas akhir ini. Hasil angket tersebut akan 

berperan dalam peningkatan kualitas aplikasi.  


