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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Analisa Sistem 

Analisa sistem diperlukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah 

yang muncul pada sistem untuk memaksimalkan kinerjanya. Analisa ini 

digunakan untuk mengevaluasi permasalahan yang muncul dalam proses 

perancangan. Sistem yang dibangun akan digunakan pada perangkat mobile 

berbasis android. Sistem akan menampilkan objek 3D tentang alat pernapasan 

pada manusia. Objek yang ditampilkan menggunakan bantuan media marker 

yang diambil dari buku paket Ilmu Pengetahuan Alam untuk siswa SMP/MTs 

Kelas VIII dalam sub bab sistem pernapasan pada manusia. 

 

3.2 Analisa Permasalahan 

Permasalahan yang muncul yaitu sistem pembelajaran masih mengacu 

pada metode ceramah dari guru dan buku paket saja. Pengetahuan yang 

didapat oleh peserta didik relatif sulit untuk dimengerti karena guru masih 

mengandalkan buku paket dalam pembelajarannya. Dengan adanya 

permasalahan diatas maka peneliti akan membuat aplikasi media pembelajaran 

yang berbasis android dengan menggunakan augmented reality. Pemanfaatan 

teknologi augmented reality cocok diterapkan pada aplikasi media 

pembelajaran seperti ini karena augmented reality dapat menampilkan objek 

3D dan dapat menggabungkan dunia nyata dan virtual secara real time. Maka 

peneliti mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan media 

aplikasi augmented reality sebagai media dan alat bantu dalam 

pembelajarannya. 

 

3.3 Analisa Data 

Miles dan Huberman menjelaskan, aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian 

data dan verivikasi data. 
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3.3.1 Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta 

membuang yang  tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, lalu mencarinya bila 

diperlukan. 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang 

dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah berkaitan dengan temuan. 

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. 

Reduksi data dalam tugas akhir ini adalah kegiatan 

menyederhanakan dan memilih data yang diperoleh dari hasil kuesioner 

yang di isi guru dan peserta didik dalam menggunakan aplikasi 

pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia. 

 

3.3.2 Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah men-display-kan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram, dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut, data bisa terorganisasikan dan tersusun dalam pola 

hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. 

Penyajian data (display data) dalam penelitian ini dimaksudkan agar 

peneliti lebih mudah melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari data penelitian. Data-data yang sudah direduksi atau 

disederhanakan dari hasil pengamatan tentang pembelajaran sistem 

pernapasan manusia. Dengan begitu, terlihat lebih jelas bahwa hasil yang 

menjawab pokok permasalahan ditampilkan agar selaras dengan 

permasalahan yang dihadapi. 
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3.3.3 Verifikasi Data  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif, menurut Miles dan 

Huberman, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Untuk memverifikasi atau menarik kesimpulan dalam 

penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang didapat baik yang 

sesuai maupun yang tidak sesuai. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data yang valid, diperlukan teknik pengumpulan 

data yang tepat. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah hasil 

kuesioner guru 1, guru 2 dan peserta didik. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil dan mengumpulkan data dengan membagikan kuesioner sehingga 

data yang diperoleh lebih valid. Lembar penilaian dan angket yang digunakan 

termasuk dalam angket langsung. Menurut Arikunto, angket dikatakan 

langsung apabila kuesioner tersebut dikirimkan dan diisi langsung oleh orang 

yang akan dimintai jawaban tentang isi angket tersebut. 

Berikut ini instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, antara lain: 

Tabel 3.1 Instrumen Kuesioner untuk Guru 

No. Indikator 1 2 3 4 

1. Materi dalam aplikasi relevan dengan materi 

dalam buku paket/ buku penunjang 

    

2. Materi dalam aplikasi mudah di pahami     

3. Pembelajaran dalam kelas lebih aktif dan 

efektif 

    

4. Tampilan aplikasi menarik     

5. Aplikasi mudah digunakan     

6. Aplikasi dapat membantu guru sebagai media 

bahan ajar  

    

Jumlah     
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Keterangan: 

1: Tidak layak digunakan 

2: Kurang layak digunakan 

3: Cukup layak digunakan 

4: Layak digunakan 

 

Tabel 3.2 Instrumen Kuesioner untuk Peserta Didik 

No. Indikator 1 2 3 4 

1. Pernah mengetahui aplikasi yang sejenis     

2. Pernah menggunakan aplikasi yang sejenis     

3. Aplikasi dapat digunakan dengan mudah     

4. Tampilan dari aplikasi menarik     

5. Materi dalam aplikasi dapat di mengerti     

6. Bahasa dalam materi mudah di pahami     

7. Objek organ pernapasan manusia sesuai 

dengan informasi yang disampaikan 

    

8. Aplikasi membuat rasa ingin tahu bertambah     

9. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan     

10. Jika aplikasi dipublikasikan, apakah tertarik 

untuk menggunakannya 

    

Jumlah     

Keterangan: 

1: Tidak layak digunakan 

2: Kurang layak digunakan 

3: Cukup layak digunakan 

4: Layak digunakan 

 

3.5 Perancangan Sistem 

Tahap perancangan ini terdiri dari proses interaksi user dengan sistem 

yang digambarkan dengan Finite State Machine (FSM) dan storyboard. Dalam 

sub bab ini akan dijelaskan bagaimana rancangan aplikasi “Respirasi” yang 

akan dibuat antara lain perancangan marker dan perancangan pengujian. 
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Perancangan ini menjadi rujukan saat memasuki tahap implementasi dan 

pengujian. 

3.5.1 FSM (Finite State Machine) 

FSM merupakan sebuah metodologi perancangan sistem kontrol 

yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan 

menggunakan tiga hal berikut: State (Keadaan), Event (kejadian) dan 

Action (aksi). Pada satu saat dalam periode waktu yang cukup signifikan, 

sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih 

atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event 

tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam 

sistemnya itu sendiri. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh 

aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. 

Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau 

melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. 

 

 

 

Gambar 3.1 Finite State Machine Aplikasi Respirasi 

 

Tabel 3.3 Transisi FSM Sistem Aplikasi Respirasi 

Current State Input Button Next State 

Menu Play Scan marker 

Scan maker Organ Materi sistem 

pernapasan 

Scan marker Mekanisme pernapasan Halaman materi 

mekanisme 
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pernapasan 

Halaman 

mekanisme 

pernapasan 

Play Animasi 

Menu Tutorial Halaman panduan 

aplikasi 

Halaman tutorial Download marker Halaman download 

marker  

Menu Exit Keluar aplikasi 

 

Pada saat user membuka aplikasi “Respirasi” maka akan muncul 3 

tombol meliputi “Play”, “Tutorial” dan “Quit” yang berfungsi untuk 

menghubungkan user ke menu selanjutnya sesuai dengan keinginan user. 

Ketika user memiih tombol “Play” dengan menyorotkan kamera 

smartphone maka akan muncul tampilan organ pernapasan berbentuk 3D 

dan nama-nama organ. Dalam menu ini ada 2 tombol seperti tombol 

“Mekanisme Pernapasan” dan tombol “Back”. Tombol “Mekanisme 

Pernapasan” berfungsi untuk menampilkan materi tentang mekanisme 

pernapasan. Dalam menu ini terdapat 3 tombol yaitu “Home”, “Play” dan 

“Back”. Jika user menekan tombol “Play” maka akan muncul animasi 

yang menggambarkan organ pernapasan manusia, tombol “Back” untuk 

kembali ke menu sebelumnya, dan tombol “Home” untuk kembali ke 

menu utama. Tombol “Tutorial” pada menu utama berfungsi sebagai 

acuan penggunaan aplikasi tersebut. Dalam menu tutorial terdapat tombol 

download marker yang berfungsi untuk mengunduh marker. Sedangkan 

tombol “Quit” pada menu utama berfungsi untuk keluar dari aplikasi. 

 

3.5.2 Mock Up 

3.5.2.1 Tampilan awal (Main Menu) 

Gambar di bawah merupakan rancangan tampilan awal dari 

aplikasi Respirasi yang akan dibuat. Dalam tampilan tersebut terdapat 

beberapa tombol fungsi dari “Play”, “Help” dan “Quit”. 
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Gambar 3.2 Menu Awal 

 

3.5.2.2 Tampilan Utama 

Gambar di bawah ini merupakan tampilan utama yang 

menunjukkan objek sistem pernapasan pada manusia seperti 

hidung, tenggorokan dan paru-paru. Masing-masing dari menu 

tersebut sudah ada penjelasan berupa pengertian dan fungsi. 

 

        

 

Gambar 3.3 Tampilan Utama 

 

3.5.2.3 Tampilan Tutorial 

Gambar dibawah ini menampilkan menu tutorial yang 

berfungsi sebagai tutorial cara penggunaan aplikasi “Respirasi” 

(sistem pernapasan manusia). 

 

 

 

 

Play 

 

Help 

Quit 

Mekanisme 

Pernapasan 

Materi 

Back 
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Gambar 3.4 Menu Tutorial 

 

3.5.3 Perancangan Marker  

Marker atau image target yang akan digunakan untuk mendukung 

aplikasi ini nantinya dibuat sederhana, hanya berupa gambar vector. 

Meskipun begitu, gambar ini sudah layak menjadi marker yang support. 

Vuforia, karena banyak terdapat features yang mana hal tersebut salah satu 

syarat contoh marker yang baik menurut vuforia. 

 

 

 

Gambar 3.5 Contoh Marker 

 

  

 

 

 

 

Tutorial 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Back 
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3.5.4 StoryBoard 

Berikut adalah storyboard pada aplikasi “Respirasi”: 

 

             

Splash screen akan muncul                 Menu utama meliputi 3 tombol 

yaituselama 6 Detik sebelum    Play, tutorial dan quit. 

menu utama. 

 

            
Tampilan menu play, dilanjutkan                Tampilan dari tombol view,  

dengan mengarahkan kamera    berfungsi untuk hide and show 

ke marker maka akan muncul   .  paru-paru 

objek 3D yg terdapat beberapa  

tombol di dalamnya. 

 

              
Tampilan dari tombol mekanisme Tampilan nama organ  

pernapasan. materi penjelasan. 

 

               
Tampilan sub menu play dari menu               Tampilan menu Tutorial yang 

mekanisme pernapasan.                berisi panduan pemakain                              

                                                                                     aplikasi dan download   marker. 
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3.6 Metode Pengujian 

3.6.1 Data Kuantitatif  

Data kuantitatif diperoleh dari hasil penilaian, hasil kuesioner 

maupun skor validator. Analisis penilaian kriteria dalam kuesioner yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

a) Angka 4 berarti sangat baik/ sangat layak/ sangat menarik/ sangat 

mudah/ sangat sesuai/ sangat tepat. 

b) Angka 3 berarti baik/ layak/ menarik/ mudah/ sesuai/ tepat. 

c) Angka 2 berarti cukup baik/ cukup layak/ cukup menarik/ cukup mudah/ 

cukup sesuai/ cukup tepat. 

d) Angka 1 berarti kurang baik/ kurang layak/ kurang menarik/ kurang 

mudah/ kurang sesuai/ kurang tepat.  

Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis menggunakan teknik 

prosentase. Menurut Arikunto, untuk menganalisis data masing-masing 

kategori pada kuesioner dapat menggunakan prosentase. Nilai prosentase 

yang diperoleh akan menentukan kevalidan dari materi ajar sistem 

pernapasan manusia berbasis android. Penentuan teknik analisis prosentase 

digunakan persamaan rumus. Rumus untuk mengolah data yang berupa 

deskriptif prosentase adalah sebagai berikut:  

 

P =  
∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
 x 100 % 

 

Keterangan:  

P  = Angka persentase  

∑ 𝑥  = Jumlah keseluruhan jawaban skor yang diperoleh per item  

∑ 𝑥𝑖 = Jumlah keseluruhan jawaban skor maksimal per item  

100% = Konstanta  

 

Setelah didapatkan hasil dari data yang diolah dengan menggunakan rumus 

tersebut, maka hasil tersebut dicocokkan dengan kriteria kelayakan analisis 

prosentase sebagai berikut: 

 



32 

Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Validitas 

Kategori Prosentase Kualifikasi Keterangan 

4 80 – 100 Valid Layak digunakan 

3 60 – 79 Cukup Valid Cukup layak digunakan 

2 50 – 59 Kurang Valid Kurang layak digunakan 

1 <50 Tidak Valid Tidak layak digunakan 


