
BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

3.1 Metode Analisis

Sistem yang akan dirancang dan digunakan dalam membangun aplikasi sistem

TOEFL online ini dirancang dengan menggunakan metode analisis terstruktur

{structured analysis), lengkap dengan alat (toots) yang berupajems komponen yang

dibutuhkan dan teknik (technique) yaitu metode dan proses-proses yang dibutuhkan

dalam pengembangan sistem, pada metode transformasi input, proses dan output

dinyatakan dalam diagram arus data (dataflow diagram) sebagai pemyataan alur

sistem. Pada tahapan ini penggunaan notasi-notasi digunakan untuk menggambarkan

arus data sistem, dimana akan sangat membantu dalam proses komunikasi dengan

pemakai.

Diagram arus data (data flow diagram) digunakan untuk menggambarkan

sistem baru yang akan dikembangkan secara logika terlebih dahulu

mempertimbangkan Iingkungan fisik dimana data tersebut diproses atau dimana data

tersebut akan disimpan.
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3.1.1 Masukan Sistem (Input)

Input atau masukan dari media online e-TOEFL adalah sebagai berikut:

1. Registrasi User

Registrasi atau pendaftaran user menipakan suatu proses pemasukan data-data user

yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota dan berhak untuk mendapatkan soal-

soal TOEFL beserta skomya. Adapun informasi atau data-data user tersebut antara

lain ; username, password, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, e-mail,

pekerjaan, jenis kelas atau kategori TOEFL yang diambil.

2. Buku Tamu

Dalam buku tamu meliputi nama pengirim, e-mail pengirim dan komentar kecil yang

akan diberikan. Adapaun prosesnya ketika sudah di submit maka hasilnya akan

langsung ditampilkan dibagian bawah dari buku tamu.

3. Polling

Dalam polling ini meliputi adanya tampilan dari daftar isi yang untuk user dipilih

berdasar pada judul polling yang akan dipilih. Selain itu juga user dapat langsung

untuk melihat hasil rekapirulasi dari polling itu sendiri berdasar pada jumlali pemilih

dan judul polling.

4. Forum

Dalam media forum ini, setiap user baik yang sudah sebagai member ataupun

anonymous user dapat memasukkan topik,mengisi dan melakukan diskusi.
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5. Input Soal

Proses input atau pemasukan data-data soal ini dilakukan oleh admin. Adapun data-

data soal toefl tersebut terdiri dari ; tingkatan, kategori, soal, pilihan jawaban, kunci

jawaban serta penjelasan dari jawaban yang benar.

6. Input Data yang bisa di Download

Proses ini dilakukan oleh admin. Adapun data-data yang dimasukan adalah data-data

mengenai proses-proses pembelajaran berkaitan bahasa Inggris.

3.1.2 Keluaran Sistem (Ouput)

Output atau keluaran sistem adalah hasil dari aplikasi dari media online yang

dapat dilihat secara umum atau general jika komputer atau personal computer yang

kita gunakan terhubung pada internet. Keluaran sistem dari aplikasi media online

electronic TOEFL (e-TOEFL) memuat beberapa halaman, yaitu sebagai berikut:

1. Halaman data soal-soal TOEFL, data forum, data -data file yang dapat di

download, data-data forum untuk admin lengkap dengan edit dan hapus datanya.

2. Halaman soal-soal TOEFL untuk user.

3. Halaman data member lengkap.

4. Halaman mam website.

5. Halaman polling.

6. Halaman buku-tamu.

7. Halaman forum.

8. Halaman kontak.



22

3.1.3 Proses-proses yang dibutuhkan

Proses-proses yang hams ditangani oleh media online e-TOEFL adalah

menerima masukan data-data soal TOEFL yang dilakukan oleh admin dan

menyajikannya kembali kepada user yang sudah terdaftar untuk dikerjakan dan

mendaptkan skornya secara langsung setelah dilakukan proses pengisian soal-soal.

Selain danpada proses-proses tersebut, dalam media online ini juga memiliki

proses-proses yang diperiukan untuk memenuhi tujuannya. Proses-proses tersebut

antara lain :

1. Proses pemasukan data soal-soal TOEFL, data member, data buku-tamu, data

file-file yang dapat di download dan Iain-lain.

2. Proses edit soal-soal TOEFL seperti menambah soal,menghapus soal dan lain-

lain.

3. Proses pcnghitungan nilai/skor TOEFL.

3.1.4 Antarmuka Yang Diinginkan

Media online e-TOEFL akan diakses oleh user dengan tingkat kemampuan dan

pemahaman komputer yang berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu, diperiukan

antannuka yang dapat mudah untuk dimengerti dan mudah digunakan oleh pengguna

dengan berbagai tingkat kemampuan yang berbeda dalam menggunakan komputer.

Kriteria tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan antannuka berbasis grafts yang

lebih mudah dimengerti oleh banyak user.
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3.2 Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, maka didapat suatu gambaran terhadap

media online yang dibuat. Secara keselumhan gambaran media online (website) yang

akan dibuat adalah suatu website yang dapat digunakan untuk melakukan suatu Tes

Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing kedalam suatu halaman website yang kemudian

nantinya akan ditampilkan pada sebuali browser. Data-data tersebut dapat ditambah

maupun dirubah isinya kapan saja kepada orang yang dibseri autorisasi untuk

melakukan hal tersebut atau yang biasa disebut webmaster.

Website ini bertujuan untuk memudahkan user untuk mengetahui kemampuan

dan pemahaman bahasa lnggrisnya memalui suatu tes yang disajikan dalam bentuk

web di internet, sehingga prosesnya dapat berjalan secara cepat dan efisien. Sehingga

pada akhimya nanti akan dihasilkan sebuali website Tes Bahasa Inggns sebagai

Bahasa Asing (e-TOEFL) yang bisa di akses dimana dan kapan saja yang terpenting

masih terkoneksi dengan Internet.


