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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisa kebutuhan dan perancangan sistem  aplikasi pembelajaran bahasa 

Jepang (untuk pemula) dengan menggunakan algortima string matching dan layanan auto 

complete  yang meliputi kebutuhan fungsional dan non fungsional, desain UML diagram, dan 

proses desain interface 

3.1 Analisa Kebutuhan Sistem 

Untuk mempermudah dalam menganalisis sebuah kebutuhan sistem pada aplikasi ini 

diperlukan dua jenis kebutuhan sistem yaitu kebutuhan fungsional sistem dan kebutuhan 

non-fungsional sistem. 

 

3.1.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisikan tentang bagaimana proses pada 

aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. 

Berikut adalah kebutuhan Fungsional atau kebutuhan yang wajib di penuhi oleh sistem 

dalam perancangan aplikasi ini:  

1. Sistem dapat menampilkan gambar beserta kolom jawaban agar user dapat memasukan 

jawaban. 

2. Sistem dapat  menampilkan word suggestion dari kata yang diketik dengan di bantu oleh 

layanan auto-complete dari algoritma String Matching pada saat user mengetikan sedikit 

kata. 

3. Sistem dapat menampilkan gambar selanjutnya apabila benar, dan apa bila jawaban tidak 

tepat maka sistem akan kembali menampilkan gambar sebelumnya. 

4. System dapat menampilakan skor ketika user stop dari tebak gambar. 

 

3.1.2 Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional adalah batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem 

seperti batasan waktu, batasan pengembangan sistem standarisasi dan lain-lain. Pada 

analisa kebutuhan sistem hardware ini merupakan kebutuhan non-fungsional dimana user 

untuk dapat menjalankan dan mengaplikasikan program tersebut maka user memerlukan 

Smartphone berbasis Android yang mendukung yakni minimal Android 2.3 Gingerbread, 

domain dan laptop untuk proses pengerjaan aplikasi. 
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3.2 Desain Sistem 

Tahapan desain sistem ini akan memberi rancangan dan gambaran mengenai sistem 

yang nantinya akan di bangun 

3.2.1 Flow Chart Diagram 

Flowchart diagram menggambarkan preses kerja dari aplikasi yang akan dirancang 

pada nantinya. flowchar digunkan untuk memudahkan pemahaman dari urutan proses 

aplikasi ini. Berikut merupakan flowchart aplikasi pembelajaran bahasa Jepang untuk 

pemula dengan menggunakan algoritma string matching dan layanan auto complete 

gambar flowchart dapat dilihat pada gambar 3.1 

3.2.1.1 Flow Chart String Matching 

Flow chart string matching menjelaskan bagaimana rancangan kerja dari string 

matching dalam mencocokan sebuah pattern (inputan) dengan teks yang tersedia pada 

database sistem pembelajaran bahasa Jepang untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 

3.2. 

3.2.2 Use Case Diagram 

Use Case diagram menggambarkan tentang aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh 

user. User disini dimaksudkan sebagai objek yang melakukan aktifitas dalam menggunakan 

program gambar use case diagram dapat dilihat pada gambar 3.3. 

Dari gambar 3.3 dapat dijelaskan mengenai aktifitas apa saja yang dilakukan oleh user 

ketika menggunakan sister tersebut. Penjelasannya sebagai berikut : 

1. Tutorial sistem 

Pada tahapan ini user dapat mempelajari secara singkat tentang aplikasi pembelajaran 

bahasa Jepang ini sehingga user tidak kebinggungan ketika menjalankan sistem. 

2. Pengimputan kata 

Pada tahapan ini user diminta untuk mengetikkan kata dalam bahasa Jepang  yang akan  

di cari. Dimana user menginputkan kata secara tidak lengkap atau berupa penggalan 

kata. Setelah itu proses autocomplete yang menggunakan algoritma string matching 

akan dijalankan. Adapun cara kerja dari proses autocomplete ialah menampilkan hasil 

berupa word suggestion yang memiliki kesamaan dengan penggalan kata yang 

diinputakan sebelumnya oleh user. selanjutnya, sistem akan mencari kata yang telah 
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diinputakan melalui proses autocomplete. Dimana ketika user menekan tombol “OK” 

maka sistem akan mencari data jawaban pada database jawaban yang telah di buat, dan 

kemudian menampilkannya. Dan jika kata yang dicari tidak terdapat dalam database 

maka sistem akan kembali menampilkan gambar sebelumnya, dan sistem akan 

menampilkan message “kata tidak di temukan”, Dan apa bila jawaban sesuai maka 

sistem akan menampilkan gambar selanjutnya. 

 

3. Pembelajaran dengan menggunakan metode gambar sehingga user bisa dengan mudah 

menginggat bahasa Jepang. 

Start 

Menu 
1.Mulai

2.panduan 
3.Pembelajaran

4. exit

Pilih pilihan

Input nama

Menampilkan gambar

Input jawaban sistem 
menampilkan

Word Suggestion

Pencocokan jawaban denga string 
matching

Cocok ?

Tebak gambar selanjutnya 
atau stop

Menampilkan skor

End 

Menu 1

Panduan Pembelajaran

Yes 

Menu 2 Menu 3

No 

Menampilkan 
tutorial

Menampilkan 
Gambar dengan 

bahasa Jepang dan 
Indonesia

 

Gambar 3.1 flowchart sistem. 
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Start

Masukan Inputan

Menampilkan 

hasil Pencarian

Melakukan Pencocokan 

String 

Yes / No

End

Yes

No

 

Gambar 3.2 flowchart string matching  

Pada gambar 3.2 dapat dilihat bagaimana string matching berfungsi:  

1. Mula-mula user menginputkan sebuah kata yang ingin dicari.  

2. Sistem string matching akan melakukan pencarian dengan mencocokan perkarakter 

dari inputan user dengan teks yang ada pada database. 

3. Apabila ditemukan maka sistem akan menampilkan hasil dari pencarian. 

4. Apabila tidak ditemukan maka sistem akan kembali menampilkan tampilan agar 

user melakukan pengetikan ulang inputan. 
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Gambar 3.3 usecase diagram 

. 

 

3.2.3 Activity Diagram 

Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan berbagai alur aktifitas 

dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, decision 

yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem berakhir. Dari use-case diagram diatas dapat 

dibuat beberapa activity diagram yaitu sebagai berikut : 

3.2.3.1 Activity diagram tutorial sistem  

Activity diagram ini merupakan tahapan dari proses tutorial yang ada pada sistem yang 

akan dibuat untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar 3.4. 

Pada gambar 3.4 menggambarkan alur dari tutorial aplikasi dimana user dapat mempelajari 

secara singkat tentang aplikasi “Pembelajaran bahasa Jepang” 
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Gambar 3.4. activity diagram tutorial.. 

3.2.3.2 Activity Mulai Tes 

Activity Diagram berikut merupakan tahapan dari pada proses mulai tes, kata pada 

sistem. Aktifitas antara user dengan sistem yang dibangun dapat dilihat Gambar 3.5 : 

Pada gambar 3.5 menggambarkan alur dari proses aplikasi, dimulai dari input nama 

kemudian system akan menampilkan gambar, user menjawab gambar dengan kata bahasa 

Jepang, kemudian sistem akan menjalankan proses autocomplete dimana untuk mencegah 

terjadinya kesalahan pengetikan, setelah user selesai melakukan pengetikan maka sistem 

akan melakukan pencarian kata dengan menggunakan algoritma string matching, apabila 

jawaban benar maka system akan menampilkan gambar selanjutnya dan kemudian user 

harus menebak gambar selanjutnya tetapi apabila jawaban salah, maka user harus 

meginputkan kata untuk ditebak kembali. Dan apabila user memilih untuk stop maka sistem 

akan menampilkan skor berapa jumlah gambar yang berhasil ditebak oleh user.  
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Gambar 3.5 Activity Diagram mulai tes 

3.2.3.3 Activity Diagram Pembelajaran 

Activity diagram ini merupakan tahapan dari proses pembelajaran, dimana sistem akan 

menampilkan sebuah gambar dengan disertai bahasa Jepang dan bahasa Indonesia untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 3.6. 
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                Gambar 3.6 activity diagram Pembelajaran. 

 

3.2.4 Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antar obyek 

dan mengindikasikan komunikasi diantara obyek-obyek tersebut. Diagram ini juga 

menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek yang melakukan 

suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut kemudian diurutkan dari kiri ke kanan, 

aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh di paling kiri dari diagram. Untuk lebih 

jelasnya sequence diagram untuk sistem ini akan digambarkan sebagai berikut. 

3.2.4.1 Sequence diagram tutorial  

Sequence diagram tutorial menggambarkan mengenai interaksi Antara objek yang 

berkaitan dengan aktivitas pengujian yang terdapat dalam sistem. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Sequence diagram tutorial. 

 

3.2.4.2 Sequence Diagram Mulai Tes 

Sequence diagram mulai tes menggamfbarkan mengenai interaksi Antara objek yang 

berkaitan dengan aktivitas pengujian yang terdapat dalam sistem. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 3.8. 

3.2.4.3 Sequence diagram Pembelajaran  

Sequence diagram pembelajaran menggambarkan mengenai interaksi Antara objek 

yang berkaitan dengan aktivitas pengujian yang terdapat dalam sistem. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 3.9. 
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Gambar 3.8. Sequence diagram Mulai Tes. 

 

 

Gambar 3.9 Sequence Pembelajaran  
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3.3 Desain Interface 

Desain Interface merupakan salah satu bagian  terpinting dalam membangun sistem, 

dimana fungsi utama dari interface sebagai media penghubung antara user dengan sistem 

itu sendiri. Proses input dan output suatu sistem dapat di lakukan user melalui interface 

sehingga user dapat menggali banyak informasi mengenai sistem yang ada. Mengingat 

perannya yang sangat penting, dibutuhkan suatu interface yang sesuai dengan sistem yang 

di bangun. Adapun rancangan aplikasi yang akan di buat adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.10 Merupakan tampilan awal dari aplikasi yang akan di buat. Dimana 

terdapat kata “ayo belajar bahasa Jepang”, gambar background serta 4 tombol yang tersedia 

yaitu tombol mulai, panduan, score dan keluar. 

 

 

Gambar 3.10 Tampilan awal aplikasi 
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Gambar 3.11 Tampilan pencarian rumus 

Gambar 3.11 merupakan tampilan dari pilihan pertama pada aplikasi yaitu ”mulai” 

tampilan dari sistem berupa kata keterangan “tebak gambar dibawah ini dengan kata 

dalam bahasa Jepang”, sebuah gambar yang harus ditebak oleh user, kolom jawaban 

untuk mengisi jawaban, serta kolom layanan auto complete untuk membantu user dalam 

penggetikan, dan juga terdapat tombol “cek jawaban” untuk melihat apakah jawaban user 

benar atau salah ?  

 

Gambar 3.12 Tampilan selanjunya apabila jawaban benar. 
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Gambar 3.12 merupakan tampilan selanjutnya dari sistem dimana sistem akan 

menampilkan gambar selanjutnya, ada beberapa kesamaan tampilan antara tampilan 

pertama aplikasi dan.tampilan selanjutnya, yang membedakan antara keduanya yaitu pada 

tampilan aplikasi selanjutnya terdapat tombol “stop” yang berfungsi untuk berhenti dari 

aplikasi. 

Gambar 3.13 merupakan tampilan dari stop dimana sistem akan kembali menayakan user 

“apakah anda yakin?”, hal ini bertujuan untuk mencegah apabila user tanpa sengaja 

mengklik tombol stop, selanjutnya apabila user yakin maka sistem akan menampilkan skor 

yang didapatkan oleh user. 

 

Gambar 3.13 stop  
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Gambar 3.14 Tampilan dari tombol tutorial. 

Gambar 3.14 merupakan tampilan dari tombol “tutorial” dimana sistem akan menjelaskan 

tentang cara kerja aplikasi, serta penggunaannya yang baik agar user tidak mengalami 

kesulitan dalam menjalankan aplikasi. 


