BAB III
PERANCANGAN
3.1

Interface
Desain

interface

menggambarkan

bagaimana

perangkat

lunak

berkomunikasi dalam dirinya sendiri, dengan sistem yang berinteroperasi
dengannya

dan

dengan

manusia

yang

menggunakan.

Interface

mengimplementasikan aliran informasi data, dengan demikian data dan diagram
alir

control

memberikan

informasi

yang

dibutuhkan

bagi

desain

interface(Purnama, 2012).
Interface,berfungsi untuk menginput pengetahuan baru ke dalam basis
pengetahuan sistem pakar (ES), menampilkan penjelasan sistem dan memberikan
panduan pemakaian sistem secara menyeluruh langkah demi langkah sehingga
pengguna mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Yang
terpenting adalah kemudahan dalam memakai menjalankan sistem, interaktif,
komunikatif, sedangkan kesulitan dalam mengembangkan atau membangun suatu
program jangan terlalu diperlihatkan.
3.1.1 Tujuan Interface
Tujuan sebuah interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem
yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Dalam
hal ini penggunaan bahasa amat efektif untuk membantu pengertian, karena
bahasa merupakan alat tertua (barangkali kedua tertua setelah gesture) yang
dipakai orang untuk berkomunikasi sehari-harinya. Praktis, semua pengguna
komputer dan Internet (kecuali mungkin anak kecil yang memakai komputer
untuk belajar membaca) dapat mengerti tulisan.
Meski pada umumnya panduan interface menyarankan agar ikon tidak
diberi tulisan supaya tetap mandiri dari bahasa, namun elemen interface lain
seperti teks pada tombol, caption window, atau teks-teks singkat di sebelah kotak
input dan tombol pilihan semua menggunakan bahasa. Tanpa bahasa pun kadang
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ikon bisa tidak jelas maknanya, sebab tidak semua lambang ikon bisa bersifat
universal.
Meskipun penting, namun sayangnya kadang penggunaan bahasa, seperti
pemilihan istilah, sering sekali dianggap kurang begitu penting. Terlebih dari itu
dalam dunia desain situs Web yang serba grafis, bahasa sering menjadi sesuatu
yang nomor dua ketimbang elemen-elemen interface lainnya.
Tujuan sebuah interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem
yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Dalam
hal ini penggunaan bahasa amat efektif untuk membantu pengertian, karena
bahasa merupakan alat tertua (barangkali kedua tertua setelah gesture) yang
dipakai orang untuk berkomunikasi sehari-harinya. Praktis, semua pengguna
komputer dan Internet (kecuali mungkin anak kecil yang memakai komputer
untuk belajar membaca) dapat mengerti tulisan. Interface ada dua jenis, yaitu :
a.

Graphical Interface : Menggunakan unsur-unsur multimedia (seperti
gambar, suara, video) untuk berinteraksi dengan pengguna.

b.

Text-Based : Menggunakan syntax/rumus yang sudah ditentukan untuk

memberikan perintah.
Perancangan interface yang telah dibuat oleh pengembangan ini
berdasarkan hasil dari kerja sama pengembangan dan pihak CEPT. Pada Gambar
3.1 adalah rancanganTampilan depan pada aplikasi persiapan tes CEPT berbasis
Android ini terdapat dua menu yaitu start dan about. Menu start sendiri berfungsi
ketika pengguna ingin memulai tes sedangkan menu about berfungsi sebagai
sebuah menu yang akan menunjukkan tampilan yang berupa informasi yang
berhubungan dengan aplikasi.
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Gambar 3. 1Tampilan depan

Pada Gambar 3.2 adalah rancangan tampilan menu yang akan ditampilkan
ketika pengguna memelih menu startadalah menu grammar dan reading, menu
grammar sendiri berisikan soal-soal yang berhubungan dengan tata bahsa dalam
bahsa Inggris sedangkan menu reading adalah menu yang berisikan soal-soal yang
memerlukan pemahaman teks dan menu next adalah menu yang berfungsi untuk
berganti kehalaman soal selanjutnya.

Gambar 3. 2Tampilan pilihan paket soal.

Pada Gambar 3.3 adalah rancangan tampilan menu grammar pada menu
grammar terdapat 3 buah menu yaitu check,answer dan next. Pada tampilan ini
menu check berguna untuk menunjukkan jawaban yang kita pilih benar atau salah,
answer adalah sebuah menu yang berguna untuk memberikan penjelasan
mengenai jawaban yang benar.

17

Gambar 3. 3Tampilan halaman quiz Grammar.

Pada Gambar 3.4 dapat dilihat menu tampilan ketika pengguna
menggunakan menu check dan answer. Pada tampilan check

kita dapat

mengetahui nilai benar atau salah dari jawaban yang telah kita pilih sedangkan
pada menu answer kita akan mengetahui jawaban yang benar dari soal tersebut
dan juga mendapatkan penjelasan mengenai jawaban yang bernilai benar.

Gambar 3. 4Tampilan menu check dan answer.

Reading adalah salah satu menu yang terdapat didalam menu start. Pada
tampilan menu reading tidak berbeda jauh dengan menu grammar akan tetapi pada
tampilan menu reading ini kita akan melihat sebuah narasi dibagian atas soal,
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narasi ini berisikan informasi yang diperlukan untuk menjwab soal-soal yang
tersedia.Pada Gambar 3.5 adalah rancangan tampilan soal reading.

Gambar 3.5Tampilan menu reading.

Tampilan yang akan dijelaskan terkhir adalah tampilan dari menu
point dan menu about. Tampilan dari menu point dapat kita lihat ketika semua
soal dan menu check sudah selesai kita kerjakan, sedangakan menu about yang
terdapat pada tampilan depan berisikan tentang informasi yang berhubungan
dengan aplikasi.Rancangan tampilan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3. 6Tampilan menu point dan about.
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3.2

Flowchart
Pengertian flowchart adalah representasigrafik yang menggambarkan

setiap langkah yangakan dilakukan dalam suatu proses, yangmerupakan alat bantu
yang

banyak

digunakanuntuk

menggambarkan

sistem

secara

pisikal.

Daripengamatan yang dilakukan dapat digambarkan(Baraja, 2009).

Gambar 3. 7Flowchart
Flowchart diatas menunjukkan bahwa di dalam program ini pada halaman
pertama mempunyai 2 pilihan menu yaitu start dan about, pada menu start dapat
dilihat kita memiliki 2 pilihan sub menu grammar dan reading. Sub menu
grammar dan reading adalah sub menu yang berisikan latihan soal untuk tes CEPT
sedangkan menu about mempunyai tampilan tentang informasi mengenai tes
CEPT dan aplikasi.
3.3

Database
Database adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi

atau data (Anjar Priyadna, 2013).
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Pada aplikasi persiapan tes CEPT berbasis Android terdapat 8 tabel yang
akan digunakan. Kedelapan tabel ini berfungsi sebagai penyimpanan data untuk
menu grammar dan reading.Isi dari table grammar bisa dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3. 1Tabel Grammar.

Field

Type

Value

keterangan

id_grammar

integer

11

Primary key

pertanyaan

Text

255

opsi

Text

255

jawaban

Text

255

penjelasan

Text

255

Pertanyaan berupa
teks
opsi berupa teks
Jawaban

berupa

teks
Penjelasn

berupa

teks

Tabel grammar yang ditunjukkan pada table 3.1 mempunyai 5 atribut yaitu
id_grammar, pertanyaan, opsi, jawaban dan penjelasan. Id_grammar mempunyai
tipe integer yang mempunyai value 11 dan menjadi primary key pada tabel
grammar. Sedangkan atribut pertanyaan, opsi, jawaban dan penjelasan
mempunyai tipe varchar yang mempunyai value 255.
Tabel 3. 2Tabel Opsi Grammar.

Field

Type

Value

COLUMN_ID_OPSI_GRAMMAR Integer

11

COLUMN_OPSI_GRAMMAR

Text

255

COLUMN_ID_GRAMMAR

Integer

11

Keterangan
Primary Key
Opsi berupa
Text
Foreign Key

Tabel opsi grammar yang ditunjukkan pada table 3.2 mempuyai 3 atribut
yaitu
COLUMN_ID_OPSI_GRAMMAR,COLUMN_OPSI_GRAMMAR,COLUMN_I
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D_GRAMMAR.COLUMN_ID_OPSI_GRAMMAR mempunyai tipe integer
dengan nilai value 11 dan menjadi primary key pada table Opsi Grammar. Tabel
ini berfungsi untuk menyimpan daftar Opsi dari setiap soal.
Tabel 3. 3Log grammar

Field

Type

Value

Keterangan

COLUMN_ID_LOG_GRAMMAR

Integer

11

Primary

COLUMN_ID_GRAMMAR

Integer

11

Primary

COLUMN_JAWABAN_GRAMMAR

Text

255

Jawaban
berupa Text

Tabel log grammar yang ditunjukkan pada table 3.3 adalah sebuah tabel
yang berguna untuk menyimpan jawaban user pada saat mengerjakan soal
grammar.Tabelini

mempunyai

3

column

yaitu

COLUMN_ID_LOG_GRAMMAR,COLUMN_ID_GRAMMAR

dan

COLUMN_JAWABAN_GRAMMAR.
Tabel 3. 4 Narasi Reading

Field

Type

COLUMN_ID_NARASI Integer
COLUMN_NARASI

Text

Value
11

Keterangan
Primary Key

255

Narasi berupa
Text

Tabel narasi readingyang ditunjukkan pada table 3.4 adalah sebuah tabel
yang berguna untuk menyimpan narasi dari paket soal reading.Tabel ini hanya
mempunyai dua kolom yaitu COLUMN_ID_NARASI yang menjadi primary key
dan column_narasi yang menyimpan narasi.
Tabel 3. 5Tabel reading

Field

Type

Value

keterangan

id_reading

integer

11

Primary key

narasi

Text

255

Narasi berupa teks
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pertanyaan

Text

255

opsi

Text

255

jawaban

Text

255

penjelasan

Text

255

Pertanyaan berupa
teks
opsi berupa teks
Jawaban berupa
teks
Penjelasan berupa
teks

Tabel reading yang ditunjukkan pada table 3.5 mempunyai 6 atribut yaitu
id_reading, narasi, pertanyaan, opsi, jawaban dan penjelasan. Id_reading
mempunyai tipe integer yang mempunyai value 11 dan menjadi primary key pada
tabel grammar. Sedangakan atribut narasi, pertanyaan, opsi, jawaban dan
penjelasan mempunyai tipe varchar yang mempunyai value 255.
Tabel 3. 6Opsi Reading

Field

Type

Value

keterangan

COLUMN_ID_OPSI_READING

Integer

11

Primary Key

COLUMN_ID_READING

Integer

11

Primary Key

COLUMN_JAWABAN_READING Text

255

Jawaban
berupa text

Tabel opsi Reading yang ditunjukkan pada table 3.6 mempuyai 3 atribut
yaitu

COLUMN_ID_OPSI_GRAMMAR,COLUMN_OPSI_GRAMMAR,

COLUMN_ID_GRAMMAR.COLUMN_ID_OPSI_GRAMMAR mempunyai tipe
integer dengan nilai value 11 dan menjadi primary key pada table Opsi Grammar.
Tabel 3. 7 log Reading

Field
COLUMN_ID_LOG_READING

Type

Value

Keterangan

Integer

11

Primary Key

COLUMN_ID_TANYA_READING Integer

11

Primary Key

COLUMN_JAWABAN_READING

225

Text

Jawaban
berupa text
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Tabel Log reading yang ditunjukkan pada table 3.7 adalah table yang
berguna menyimpan jawaban dari user ketika mengerjakan paket soal reading.
Tabel 3. 8 Log Listening

Field

Type

Value

Keterangan

COLUMN_ID_LOG_LISTENING

Integer

11

Primary key

COLUMN_ID_LISTENING

Integer

11

Primary key

COLUMN_JAWABAN_LISTENING Text

225

Jawaban
berupa text

Tabel log listening yang ditunjukkan pada table 3.8 adalah satu-satunya
table yang dimiliki oleh paket soal listening, Tabel log listening berguna untuk
menyimpan jawaban user ketika mengerjakan paket soal listening.
3.4

HIPO
HIPO adalah cerminan struktur keseluruhan sistem dari sudut pandang

pemakai. Setiap menu melibatkan fungsi duplikat seperti yang terlihat pada
bagian-bagian tertentu dari antarmuka.(Elfida, 2005)
a.

Merupakan metodologi yang dikembangkan dan didukung oleh IBM.

b.

Sebenarnya merupakan alat dokumentasi program.

c.

Sekarang banyak digunakan sebagai alat disain dan teknik dokumentasi
dalam siklus pengembangan sistem

d.

Berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul didalam sistem digambarkan
oleh fungsi utamanya
Dokumen HIPO ini dilaksanakan dengan mempercepat lokasi dalam kode

pada fungsi program yang akan dimodifikasi. Atau dapat dikatakan bahwa HIPO
dikembangkan agar tersedia suatu teknik untuk mendokumentasikan fungsi
program.Pembentukan HIPO ini dilakukan pada tahap pengembangan sistem
informasi.
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Jadi pada tahap pengembangan sistem informasi, HIPO digunakan sebagai
alat bantu dan teknik dokumentasi fungsi program dengan tujuan utamanya
sebagai berikut:
a.

Untuk memberikan struktur yang memungkinkan fungsi suatu sistem
dapat dimengerti.

b.

Untuk menguraikan fungsi-fungsi yang akan dikerjakan oleh sustu
program, bukan untuk mengkhususkan pernyataan program yang dipakai
untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

c.

Untuk memberikan deskripsi visual dari input yang akan dipakai serta
output yang akan dihasilkan oleh masing-masing fungsi pada tiap-tiap
tingkat diagram.

3.4.1 Model perancangan
Tedapat dua bagian dalam metode perancangan yaitu perancangan sistem
dan perancangan antar muka. Dalam perancangan sistem, metode yang digunakan
adalah metode HIPO (Hierarcy Plus input Proses Output), yang menunjukan
hubungan modul dengan fungsi dalam sistem.Target utama perangacangan HIPO:
A.

Menyediakan suatu struktur yang berguna untuk memahami fungsi-fungsi
dari sistem yang dibuat.

B.

Guna memahami fungsi-fungsi yang harus diselesaikan oleh progam.

C.

Untuk

menyediakan output yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan

pemakai.
D.

Untuk menyediakan penjelasan yang jelas dari input yang digunakan dan
output yang dihasilkan oleh masing-masing fungsi pada tiap-tiap dari
bagian HIPO
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Gambar 3. 8 Diagram HIPO

Berikut ini adalah penjelasan untuk menu dan sub-sub menu yang terdapat
pada diagram HIPO diatas sebagai berikut :
1.

Fungsi 0.0 home merupakan tampilan menu utama yang ada pada aplikasi
berbasis android.

2.

Fungsi 1.0 start merupakan sebuah menu yang berguna untuk kita memilih
latihan apa yang hendak kita lakukan.

3.

Fungsi 2.0 merupakan sebuah fungsi yang berguna menampilkan
informasi yang berhubungan dengan aplikasi.

4.

Fungsi 2.1 merupakan sebuah tampilan yang menunjukkan informasi yang
berhubungan denagn aplikasi tersebut.

5.

1.1 grammar adalah sebuah tampilan menu untuk kita memulai sebuah
latihan dengan tema soal grammar.

6.

Fungsi 1.2 adalah sebuah tampilan menu untuk kita memulai sebuah
latihan dengan tema reading.

3.5

Alur Program
Seperti yang terlihat pada Gambar 3.8 Merupakan penggunaan aplikasi

secara umum. Penggunaan program ini dimulai dari pengguna yang memilih
menu start yang berisi tiga menu untuk memulai simulasi tes CEPT yang
diinginkan kemudian pengguna akan meilihat soal dan mulai memilih jawaban
untuk setiap soal, setelah pengguna selesai menjawab semua soal pengguna tidak

26

akan langsung bias langsung melihat point akan tetapi pengguna harus menekan
tombol check dimana tombol checkberguna untuk menampilkan soal dengan
jawaban benar atau salah dari soal yang telah dikerjakan, setelah pengguna
memilih menu check maka pengguna bisa menggunakan button Answer untuk
melihat penjelasan dari jawaban setiap soal sebelum melihat point dari pengerjaan
soal.
3.6

Data Flow Digram (DFD)
Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang

memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu
jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data,
baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan
nama Bubble chart, Bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model
fungsi. DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan,
khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan
kompleks dari pada data yang dimanipulasi oleh sistem. DFD adalah alat
pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. DFD
ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan
konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun
rancangan.(Susanto, 2011)
3.6.1 Data Flow Diagram level 0
Diagram level 0 atau yang disebut juga diagram konteks adalah gambaran
yang paling dasar mengenai sistem yang berinteraksi dengan external entity.

Gambar 3. 9DFD level 0
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Gambar diagram diatas adalah gambar dari DFD level 0 dari aplikasi
Persiapan Tes CEPT yang menjelaskan bahwa user memberikan jawaban tes dan
sistem memberikan simulasi tes CEPT, penjelasan soal dan skor.
3.6.2 Data Flow Diagram Level 1
Diagram level 1 adalah diagram yang memberikan rincian lebih daripada
diagram level 0.

Gambar 3. 10DFD level 1

Gambar diatas menjelaskan bahwa user memberikan jawaban kedalam
proses Grammar,Reading dan listening sedangkan proses-proses tersebut
mendapat masukkan soal, Jawaban dan penjelasan dari database masing-masing
proses dan memberikan hasil proses tersebut kedalam proses cek yang akan
memberikan keluaran pada user berupa jawaban, penjelasan dan skor.
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3.7

Refleksi
Pada Subbab ini akan diberitahukan apa saja perubahan yang terjadi

selama pengerjaan program persiapan tes CEPT berbas
berbasis Android.
a.

Perubahan pertama
Perubahan pertama yang terjadi ketika pengerjaan program ini dibuatnya

sebuah app laucher, pembuatan app launcher sendiri dirasakan perlu untuk
menarik perhatian pengguna untuk menggunakan program ini.

Gambar 3. 11App launcher

b.

Perubahan kedua
Perubahan
erubahan kedua yang terjadi adalah bertambahnya paket soal listening

pada halaman pemilihan soal. Sebelumnya paket soal listening tidak direncanakan
pembuatannya dikarenakan sangat sulitnya menemukan aplikasi tes listening
sehingga dirasa pembuatannya akan sangat rumit.

Gambar 3. 12 Tampilan perancangan awal.
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Penambahan soal latihan listening perlu ditambahkan karena untuk
menyempurnakan simulasi tes CEPT dan berdasarkan data yang telah diperoleh
bahwa tingkat kegagalan pada test CEPT paling besar berada di tes Listening.

Gambar 3. 13 Setelah penambahan paket soal listening.

c.

Perubahan ketiga
Perubahan yang terjadi ketika pembuatan program ini adalah mengubah

ukuran menu-menu yang ada pada halaman awal dan halaman pemilihan Paket
soal. Sebelumnya menu-menu yang akan dirubah dibuat tidak terlalu besar tapi
setelah lama dicoba diketahui bahwa menu yang lebih besar ukurannya akan lebih
mudah dilihat dan ditekan.
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Gambar 3. 14Menu sebelum dirubah ukurannya.

Gambar 3. 15Menu setelah diubah ukurannya.

d.

Perubahan keempat
perubahan yang terjadi selama pengerjaan program ini berada pada

tampilan soal grammar dan reading dimana pada saat pengerjaan soal tidak akan
lagi terlihat tombol check ataupun back.
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Gambar 3. 16Tes Grammar sebelum diubah.

Sebelumnya pada perancangan dibuat 3 menu yang letaknya bersebelahan
yaitu check, answer dan next yang terlihat pada Gambar 3 16.

Gambar 3. 17Setelah dilakukan perubahan.

Perubahan yang ditunjukkan pada Gambar 3.17 adalah tidak lagi
digunakannya menu check selama proses pengerjaan soal. Hal ini dilakukan untuk
mengurangi tingkat kecurangan yang dapat dilakukan apabila terdapat menu
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check.Tombol Check answer akan terlihat ketika pengguna sudah selesai
mengerjakan paket soal yang telah dipilih.
3.8

Rencana pengujian
Pengujian sistem dilakukan dengan cara pengisian kuisioner untuk

mahasiswa yang telah mengikuti tes CEPT serta wawancara untuk pihak CEPT
dengan tujuan sejauh mana fungsi dan fitur yang dimiliki aplikasi tes persiapan tes
CEPT.

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pernyataan

Pilihan
STS

TS

R

S

SS

Sistem ini membantu dalam proses
persiapan ujian CEPT.
Fitur yang tersedia dalam aplikasi
sudah cukup.
Dalam sistem ini, fitur peserta
mudah dipahami dan dioprasikan.
Fitur cek didalam aplikasi mudah
dioperasikan.
Proses untuk menjawab pertanyaan
mudah dipahami.
Tampilan aplikasi mudah dipahami.
Pada kuisioner terdapat pilihan STS, TS, R, S, SS. Penjelasan dan nilai

dari pilihan tersebut adalah sebagai berikut :
1. SS (Sangat Setuju) = bernilai 5
2. S (Setuju) = bernilai 4
3. R (Ragu-Ragu) = bernilai 3
4. TS (Tidak Setuju) = bernilai 2
5. STS (Sangat Tidak Setuju) = bernilai 1
Dengan penjelasan tersebut akan digunakan penghitungan kuisioner
menggunakan skala likert dengan ketentuan sebagai berikut :
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1. Skor 0% - 19.99% = Sangat Kurang
2. Skor 20% - 39,99% = Kurang
3. Skor 40% - 59,99% = Cukup
4. Skor 60% - 79,99% = Baik
5. Skor 80% - 100% = Sangat Baik
Dengan rumus penghitungan skala Likert sebagai berikut : Skor total = Σ
skor tiap pernyataan Σ n∗poin(tertinggi) ∗Σpernyataan = Hasil * 100 N= jumlah

responden

Untuk menguji sistem kepada pihak CEPT, dilakukan dengan wawancara.
Berikut adalah daftar pertanyaannya :
1. Apakah fitur yang ada sudah lengkap atau ada yang perlu ditambahkan lagi?
2. Apakah fitur yang ada tersebut mudah dioperasikan?
3. apakah tampilan dari sistem mudah dipahami?
5. Fitur cek dalam aplikasi mudah dioperasikan?
6. Proses unutk menjawab pertanyaan mudah dipahami?
7. Apakah simulasi CEPT berbasis Android diperlukan?
8. Apakah CILACS tertarik denganpengembangan sistem?

