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BAB III 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini, membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, usecase diagram, dan 

deskripsi usecase. Sedangkan untuk perancangan sistem meliputi sequence diagram, 

activity diagram dan desain interface. 

3.1. Analisa Masalah 

Kegiatan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate adalah kegiatan pencak 

silat yang terdiri dari belajar materi-materi pengetahuan dan belajar materi-materi 

gerakan. Dalam rangka untuk membantu proses pembelajaran tersebut maka 

dibutuhkan sebuah media pembelajaran berupa aplikasi mobile yang memuat 

pembelajaran tentang pengetahuan dan pembelajaran tentang gerakan. Pembelajaran 

tentang pengetahuan diantaranya: arti lambang, sejarah, tokoh-tokoh dan lain-

lainnya. Sedangkan pembelajaran tentang gerakan diantaranya: senam, pukulan, 

tendangan, dan pasang. Pada materi belajar baik pengetahuan atau gerakan juga 

terdapat latihan, untuk membantu siswa agar lebih memahami materi-materi belajar 

yang telah dipelajari. Penggunaan aplikasi mobile sebagai media pembelajaran 

pencak silat yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Baik untuk siswa atau 

warga sudah banyak yang memiliki mobile phone, dan rata-rata mereka banyak yang 

menggunakan sistem operasi Android. 

1. Analisa kebutuhan 

a. Kebutuhan Fungsional 

Analisa kebutuhan menggambarkan bagaimana nantinya aplikasi dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Pada kebutuhan fungsional 

ditemukan bahwa yang dibutuhkan adalah user (pengguna). 

User  adalah pengguna yang dapat mengakses semua hal yang ada dalam 

aplikasi, kecuali untuk bagian update data, seperti edit, delete, atau tambah data. 

Kebutuhan dari pada user adalah mampu mengakses dan nantinya dapat belajar dari 
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aplikasi yang akan dibuat. Pembelajaran yang nantinya didapat oleh user adalah 

pembelajaran tentang pengetahuan (Ke-SH-an), pembelajaran gerak, dan juga tes 

untuk memprediksi ketepatan user dalam menjawab sebuah soal dan akan dibuktikan 

dengan rating dan nilai saat user telah menyelesaikan semua soal latihan yang 

diberikan. 

b. Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang ada di luar kebutuhan 

fungsional sistem diantaranya : 

1) Kebutuhan perangkat keras (hardware) menggunakan Android mobile phone. 

2) Kebutuhan perangkat lunak (software) adalah aplikasi yang bisa digunakan di 

Android mobile phone. 

3) Kebutuhan sumber daya manusia (brainware) adalah pengakses aplikasi yaitu 

user (pengguna). 

3.2 Pemodelan Unified Modeling Language (UML) 

Analisa perancangan pada sistem ini menggunakan UML, yaitu dari terdiri dari 

Usecase diagram, Activity diagram dan Sequence diagram. 

 

1. Usecase Diagram 

Usecase diagram merupakan suatu aktivitas yang menggambarkan urutan 

interaksi antar satu atau lebih aktor dalam sistem. Usecase diagram dibuat agar 

aplikasi ini mudah dimengerti. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Usecase Diagram Use 
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Pada gambar 3.1. Use case diatas dapat dijelaskan didalam penggunaan 

aplikasi ini meliputi : 

a. Mengakses Materi Pengetahuan  

Pada bagian ini, user dapat memilih fitur belajar dengan cara menekan tombol 

belajar pada menu utama. Setelah itu user akan ditampilkan materi-materi 

pengetahuan (Ke-Sh-an) yang tersimpan didalam database aplikasi. Diantaranya : 

Arti lambang, sejarah, tokoh dan lainnya. 

b. Mengakses Materi Gerakan  

Pada bagian ini, user dapat memilih fitur belajar dengan cara menekan tombol 

belajar pada menu utama. Lalu akan ditampilkan materi-materi video gerakan, yang 

tersimpan didalam database aplikasi. Diantaranya : senam, pukulan, tendangan dan 

pasang. 

c. Menjawab Tes Pengetahuan  

Pada halaman ini, user dapat memilih fitur tes dengan cara menekan tombol tes 

pada menu utama. Setelah itu pilih tes pengetahuan. Di halaman ini terdapat soal-

soal materi tes pengetahuan yang harus dijawab oleh user. User akan memilih 

jawaban menurutnya benar pada setiap soalnya yang dibatasi dengan waktu. Jika 

sudah selesai, user akan menekan tombol selesai. Dan pada akhir akan ditampilkan 

skor penilaiannya.  

d. Menjawab Tes Gerakan  

Pada halaman ini, user dapat memilih fitur tes dengan cara menekan tombol tes 

pada menu utama. Setelah itu pilih tes gerakan. Di halaman ini terdapat soal-soal 

video tes gerakan yang harus dijawab oleh user. User akan memilih jawaban 

menurutnya benar pada setiap soalnya yang dibatasi dengan waktu. Jika sudah 

selesai, user akan menekan tombol selesai. Dan pada akhir akan ditampilkan skor 

penilaiannya. 

e. Melihat Penggunaan Aplikasi 

Di bagian in, user bisa melihat tata cara penggunaan aplikasi dengan cara 

menekan tombol help pada menu utama. Lalu sistem akan menampilkan isi dari 

halaman help tersebut. Yaitu berupa petunjuk dari penggunaan aplikasinya. 
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f. Melihat Tentang Aplikasi 

Di bagian in, user bisa melihat tentang aplikasi dengan cara menekan tombol 

about pada menu utama. Lalu sistem akan menampilkan isi dari halaman about 

tersebut. Berupa informasi tentang aplikasi, tentang kenapa aplikasi dibuat dan untuk 

siapa aplikasi dibuat.   

 

2. Activity Diagram 

Activity diagram merupakan alur kerja pada setiap usecase. Activity diagram 

pada analisa ini mencakup activity diagram dari setiap usecase. 

a. Activity Diagram Mengakses Materi Pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Activity Diagram Mengakses Materi Pengetahuan 

Pada gambar 3.2. menjelaskan tentang proses pengaksesan materi pengetahuan. 

User menekan tombol belajar, setelah itu akan ditampilkan pilihan-pilihan dari 

bagian pengetahuan. User bisa memilih dari pilihan pengetahuan yang tersedia. 
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b. Activity Diagram Mengakses Materi Gerakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Activity Diagram Mengakses Materi Gerakan 

Pada gambar 3.3. diatas adalah tentang proses pengaksesan materi gerakan. 

User menekan tombol belajar, setelah itu akan ditampilkan pilihan-pilihan dari 

bagian gerakan. User bisa memilih dari pilihan gerakan yang tersedia. 

c. Activity Diagram Menjawab Tes Pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Activity Diagram Menjawab Tes Pengetahuan 

Pada gambar 3.4. menjelaskan proses pengaksesan tes pengetahuan. User 

masuk ke menu utama dan menekan tombol tes lalu pilih tes pengetahuan. Sesudah 

itu user akan menjawab materi soal pengetahuan yang ditampilkan oleh aplikasi. 
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User akan memilih jawaban yang benar. Setelah menjawab semua soal, user akan 

menekan tombol selesai. Dan pada bagian akhir akan ditampilkan hasil dari tes 

pengetahuan tersebut. 

d. Activity Diagram Menjawab Tes Gerakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Activity Diagram Menjawab Tes Gerakan 

Pada gambar 3.5. menjelaskan proses pengaksesan tes gerakan. User masuk 

ke menu utama dan menekan tombol tes lalu pilih tes gerakan. Sesudah itu user akan 

menjawab materi video soal gerakan yang ditampilkan oleh aplikasi. User akan 

memilih jawaban yang benar. Setelah menjawab semua soal video gerakan, user 

akan menekan tombol selesai. Dan pada bagian akhir akan ditampilkan hasil dari tes 

gerakan tersebut. 

e. Activity Diagram Melihat Penggunaan Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Activity Diagram Diagram Melihat Penggunaan Aplikasi 

Pada gambar 3.6. menjelaskan proses melihat penggunaan aplikasi. Dalam 

proses ini user masuk ke menu utama dan menekan tombol help. Sesudah menekan 
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itu user bisa mengakses isi dari tombol help yaitu berupa cara petunjuk pengunaan 

aplikasi. 

f. Activity Diagram Melihat Tentang Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Activity Diagram Melihat Tentang Aplikasi 

Pada gambar 3.7. menjelaskan proses pengaksesan fitur about. Dalam proses 

ini user masuk ke menu utama dan menekan tombol about. Sesudah menekan itu 

user bisa mengakses isi dari tombol about yaitu berupa informasi tentang aplikasi. 

 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa pesan yang 

digambarkan terhadap waktu.  Berikut di bawah ini proses yang digambarkan dalam 

sequence diagram diantaranya :  

a. Sequence Diagram Mengakses Materi Pengetahuan  

 

 

 

 

 

      Gambar 3.8. Sequence Diagram Mengakses Materi Pengetahuan 
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Pada gambar sequence diagram diatas dapat dijelaskan tentang proses atau 

alur mengakses materi pengetahuan. User setelah masuk ke menu utama lalu 

memilih belajar lalu akan ditampilkan bagian dari pengetahuan. User akan memilih 

dari pilihan bagian dari belajar pengetahuan. Diantaranya ada Materi ke-SH-an, arti 

logo, tokoh-tokoh dan lainnya.   

b. Sequence Diagram Mengakses Materi Gerakan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Sequence Diagram Mengakses Materi Gerakan 

Pada gambar sequence diagram diatas dapat dijelaskan tentang proses atau 

alur mengakses materi gerakan. User setelah masuk ke menu utama lalu memilih 

belajar lalu akan ditampilkan bagian dari gerakan. User akan memilih dari pilihan 

bagian dari belajar materi video gerakan. Diantaranya video senam, pukulan, 

tendangan dan pasang. 

c. Sequence Diagram Menjawab Tes Pengetahuan 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.10 Sequence Diagram Menjawab Tes Pengetahuan 
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Pada gambar sequence diagram diatas dapat dijelaskan tentang proses atau 

alur mengakses tes pengetahuan. User masuk ke menu utama setelah itu memilih tes 

lalu pilih tes pengetahuan. Setelah itu akan ditampilkan halaman isi dari menu tes. 

User memilih jawaban yang dari semua soal yang disediakan. Setelah selesai akan 

ditampilkan hasil dari tes pengetahuan tersebut.  

d. Sequence Diagram Menjawab Tes Gerakan

Gambar 3.11 Sequence Diagram Menjawab Tes Gerakan 

Pada gambar sequence diagram diatas dapat dijelaskan tentang proses atau 

alur mengakses tes gerakan. User masuk ke menu utama setelah itu memilih tes lalu 

pilih tes gerakan. Setelah itu akan ditampilkan halaman isi dari menu tes. User 

memilih jawaban yang dari semua soal yang disediakan. Setelah selesai akan 

ditampilkan hasil dari tes gerakan tersebut. 

e. Sequence Diagram Melihat Pengunaan Aplikasi

  Gambar 3.12. Sequence Diagram Melihat Pengunaan Aplikasi 
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Pada gambar sequence diagram diatas dapat dijelaskan tentang proses atau 

alur mengakses tombol penggunaan aplikasi. User masuk ke menu utama setelah itu 

memilih help. Setelah itu akan ditampilkan halaman isi dari menu help yang berisi 

cara penggunaan aplikasi. 

f. Sequence Diagram Melihat Tentang Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Sequence Diagram Melihat Tentang Aplikasi 

Pada gambar sequence diagram diatas dapat dijelaskan tentang proses atau 

alur mengakses tombol tentang aplikasi. User masuk ke menu utama setelah itu 

memilih about. Setelah itu akan ditampilkan halaman isi dari menu about yang berisi 

tentang aplikasi. 

4. Entity Relationship Diagram 

ERD (Entity Relationship Diagram) adalah suatu model untuk menjelaskan 

hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang 

mempunyai hubungan antar relasi. Berikut di bawah ini entity relationship diagram 

pembangunan sistem aplikasi pembelajaran Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati 

Terate sebagai media untuk pembelajaran siswa maupun warga menambah 

pengetahuan semua materi pengetahuan dan juga untuk mengetahui gerakan-gerakan 

dari tiap jenis gerakan secara baik dan benar. 

 



33 
 

 

Gambar 3.14. Entity Relationship Diagram 

 

5. Perancangan Interface  

Interface atau antarmuka adalah salah satu bagian dalam pembangunan 

sebuah aplikasi. Terlebih apabila aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang sering 

diakses pengguna. Interface yang user friendly, sederhana namun menarik akan 

membuat user merasa nyaman menggunakan aplikasi ini. Rancangan interface 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Halaman Utama 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Interface Halaman Utama 
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b. Halaman Belajar 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Interface Halaman Belajar 

c. Halaman Belajar Pengetahuan  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Interface Halaman Belajar Pengetahuan 

d. Halaman Belajar Gerak 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.18. Interface Halaman Belajar Gerak 
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e. Halaman Latihan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Interface Halaman Latihan 

f. Halaman Latihan Pengetahuan  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Interface Halaman Latihan Pengetahuan 

g. Halaman Latihan Gerak 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.20. Interface Halaman Latihan Gerak 
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h. Halaman Hasil Latihan 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Interface Halaman Hasil Latihan 

 


