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BAB III 

ANALISA DAN DESAIN SISTEM 

3.1 Metodologi 

Pada tahap metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian 

mulai dari perumusan masalah sampai kesimpulan, yaitu membentuk sebuah alur yang 

sistematis dan terarah sebagai acuan penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari 

tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya. Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini 

dengan menggunakan metodologi penelitian yang digambarkan melalui alur proses sebagai 

berikut : 

     Gambar 3.1 : Metodologi 

Pada gambar 3.1 diatas menjelaskan tentang alur proses penelitian yang akan dilakukan 

dalam tugas akhir ini, yang pertama akan melakukan tahapan yang di mulai dari mencari studi 

pustaka dengan mempelajari dan memahami tentang permasalahan yang akan diangkat dalam 

tugas akhir tersebut serta mempelajari tentang literature yang terkait. Yang kedua tahap 

pengumpulan data yaitu tahapan mengumpulkan data yang dilakukan untuk membuat aplikasi 

tersebut. Tahap ketiga adalah analisis data yaitu melakukan analisa terhadap data yang telah 
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dikumpulkan. Tahap ke empat adalah tahapan desain system yaitu tahapan mendesain bentuk 

dari system yang akan dibangun meliputi user interface dan database. Tahap ke lima adalah 

tahapan implementasi yang dilakukan sesuai dengan tahapan metode waterfall yang dipilih. 

Tahap ke enam adalah tahaapan pengujian system, yaitu melakukan pengujian terhadap system 

yang telah dibangun yaitu menggunakan pengujian blackbox dan kuisioner. Proses terakhir 

adalah proses pembuatan laporan yaitu laporan dari keseluruhan proses pembuatan system. 

Dalam pembuatan tugas akhir ini menggunakan SDLC, SDLC model Waterfall adalah 

suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan/linear, dimana kemajuan dipandang 

sebagai terus mengalir kebawah (seperti air terjun) melewati fase-fase perencanaan, 

pemodelan, implementasi (konstruksi), dan pengujian [12]. Berikut adalah gambar 

pengembangan perangkat lunak berurutan/linear dan tahapannya yang meliputi : 

  

   

 

 

 

 

  

 

 Gambar  3.2 : Model Waterfall  

a. Requirement definition (analisis kebutuhan) 

Dalam langakah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data 

dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau study literatur. Seseorang 

system analisis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user sehingga akan tercipta 

sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. 

Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data 

yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. Dokumen inilah yang akan 

menjadi acuan system analisis untuk menterjemahkan kedalam bahasa pemrograman. 
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b. System dan Software Design 

Proses design akan menterjemahkan syarat kebutuhan kesebuah perancangan perangkat 

lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat koding. Proses ini berfokus pada: struktur data, 

arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan 

ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Dokumen inilah yang 

akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan sistemnya. 

c. Implementation and unit testing  (Coding dan testing ) 

Coding merupakan penerjemahan design dalam bahasa yang bisa dikenali oleh 

komputer.Dilakukan oleh programmer yang akan meterjemahkan transaksi yang diminta oleh 

user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu 

sistem.Dalam artian penggunaan computer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah 

pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan 

testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap system tersebut dan kemudian bisa 

diperbaiki. 

d. Integration and system testing (Penerapan /  Pengujian Program) 

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan  sebuah sistem. Setelah melakukan 

analisa, design dan pengkodean maka sistem yang sudah jadikan digunakan oleh user. 

e. Operation dan Maintenance (pemeliharaan) 

Perangkat lunak yang susah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami 

perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus 

menyesuaikan dengan lingkungan (periperal atau system operasi baru) baru, atau karena 

pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional.  

 

3.2 Analisa Sistem 

Aplikasi Ensiklopedia Hewan Vertebrata dan Invertebrata berisi tentang materibahasa 

latin suatu hewan dan terdapat penjelasan rinci mengenai hewan vertebrata dan invertebrataitu 

sendiri. Tidak hanya itu di dalam aplikasi ini juga terdapat quis yang diharapkan mampu 

menjadi evaluasi berupa materi yang diberikan. Aplikasi ini dibuat agar siswa SMA dapat 

dengan mudah mempelajari hewan khususnya mengenai hewan vertebrata dan invertebrata. 

Dalam pembuatannya, yang pertama membuat rancangan tampilan untuk aplikasi, kemudian 

dilakukan perancangan alur dan perancangan database aplikasi. 
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3.2.1 Analisis Masalah 

Langkah-langkah untuk mengetahui masalah yang ada, sehingga dengan adanya aplikasi 

ensiklopedia hewan vertebrata dan invertebrata ini diharapkan dapat membantu permasalahan 

yang dihadapi. Adapun beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Sebuah buku memiliki sisi kekurangan seperti mudah sobek dan rusak. 

b. Terlalu lama dalam mencari sebuah buku serta menghabiskan banyak tempat sehingga 

kurang efektif dan efisien dalam menggunakannya. 

c. Manusia menjadi ketergantungan terhadap teknologi saat ini. 

3.2.2 Analisa Kebutuhan Sistem  

Analisis sistem merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk mengetahui dan 

mengamati apa saja yang terlibat dalam suatu sistem. Pembahasan yang ada pada analisis 

sistem ini yaitu analisis masalah, analisis kebutuhan non fungsional dan analisis kebutuhan 

fungsional. 

3.2.3 Analisa Kebutuhan Fungsional 

Aplikasi yang akan dibangun merupakan aplikasi yang dapat membantu memudahkan 

user dalam mempelajari dan memahami ensiklopedia hewan vertebrata dan invertebrata. Selain 

itu juga didalam aplikasi ini user juga dapat mengetahui penjelasan detail mengenai hewan 

vertebrata dan invertebrata dengan penjelasan yang menarik serta terdapat quis untuk evaluasi. 

Menu-menu yang  terdapat pada aplikasi adalah : 

Tabel 3.1 :Menu Aplikasi 

No Menu yang ada pada aplikasi Penjelasan 

1. Vertebrata 

Aplikasi dapat memberikan informasi 

mengenai materi hewan vertebrata secara 

lengkap dan menarik di sertakan gambar 

yang terdapat pada hewan vertebrata 

tersebut. 

2. Invertebrata 

Aplikasi dapat memberikan informasi 

mengenai materi hewan invertebrata secara 

lengkap dan menarik di sertakan gambar 

yang terdapat pada hewan vertebrata 
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tersebut. 

3. Kamus Latin 

Aplikasi ini dapat mencari nama hewan 

vertebrata dan invertebrata yang diinputkan 

dan kemudian akan menampilkan nama latin 

dan keterangan hewan tersebut. 

4. Quis 

Aplikasi ini memiliki quis yang dapat 

membantu user dalam mengevaluasi sejauh 

mana pemgetahuan dan pemahaman 

mengenai hewan vertebrata dan invertebrata 

beserta nama latinnya. 

5. Video 

Aplikasi ini memiliki video yang 

memperlihatkan pertumbuhan hewan 

vertebrata dan invertebrata . 

6. About 

Aplikasi ini menampilkan informasi tentang 

aplikasi tersebut. 

 

3.2.4 Analisa Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan non fungsional adalah penjabaran dari batasan-batasan yang dimiliki oleh 

system, sehingga ketika proses implementasi tidak keluar dari pembahasan dan tujuan 

dibuatnya ensiklopedia ini. Kebutuhan non fungsional tersebut antara lain : 

a. Aplikasi ensiklopedia hewan vertebrata dan invertebrata dibuat berbasis web. 

b. Aplikasi ini menggunakan mySQL sebagai database. 

c. Data yang digunakan dalam aplikasi ini adalah data hewan vertebrata dan invertebrata dari 

silabus untuk siswa SMA. 

d. Aplikasi ini memberikan informasi tentang kelas dan filum yang terdapat di hewan 

vertebrata dan invertebrata, ciri-ciri, dan gambar dari hewan tersebut. 

 

3.3 UML (Unified Modelling Languange) 

UML adalah salah satu bahasa visual untuk mempresentasikan dan mengkomunikasikan 

sistem melalui penggunaan diagram dan teks pendukung. UML terdiri dari berbagai jenis 

diagram yang digunakan untuk pemodelan pada saat pengembangan sistem mulai dari tahap 
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analisis sampai implementasi. Pada saat melakukan desain sistem, tidak diwajibkan 

menggunakan semua diagram pada UML diimplementasikan akan tetapi UML merupakan 

diagram-diagram yang sangat terkait pleh karena itu guna fungsi pemodelan ini, UML 

menggunakan beberapa jenis diagram standard, yaitu : 

3.3.1 Usecase Diagram 

Dalam suatu aplikasi sangat penting untuk memperhatikan suatu sistem yang berjalan 

agar dapat dimengerti oleh user. Disini sistem akan ditunjukan melalui diagram use case yang 

melibatkan user sebagai aktornya. Berikut adalah gambaran usecase diagram ensiklopedia : 

 

Gambar 3.3 :  Usecase diagram 

Pada gambar 3.3 diatas  menu hewan vertebrata user dapat mengetahui informasi berupa 

materi mengenai perbedaan pada hewan vertebrata meliputi amfibi, aves, reptile, pisces dan 

mamalia. Pada menu hewan Invertebrata user dapat mengetahui informasi berupa materi 

mengenai perbedaan pada hewan Invertebrata meliputi porifera, coelenterate, platyhelminthes, 

nemathelminthes, annelid, mollusca, eichnodermata, arthropodo. Pada menu kamus latin 

menampilkan informasi berupa pencarian nama hewan berupa inputan, setelah memasukkan 
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nama hewannya akan menampilkan informasi mengenai nama latin hewan dan gambar hewan 

tersebut. Pada menu Quiz user dapat mengevaluasi sejauh mana pengetahuan mengenai hewan 

vertebrata beserta nama latin hewan tersebut. Pada menu video dapat mempelihatkan 

bagaimana pertumbuhan hewan vertebrata yang meliputi amfibi, reptile, aves, pisces  dan 

mamalia. Pada menu about menampilkan tentang profil penulis dan cara penggunaan aplikasi. 

3.3.2 Activity Diagram 

Diagram yang kedua adalah sistem yang dilakukan oleh user pada saat menjalankan 

aplikasi akan digambarkan dalam diagram activity. Pada diagram terdapat kemungkinan yang 

terjadi pada saat menjalankan aplikasi. Agar  lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut. 

a. View kelas amfibi dari menu hewan vertebrata 

 

 

Gambar  3.4: Activity Diagram user view kelas amfibi 

 

Pada gambar 3.4 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih menu 

hewan vertebrata dan kemudian sistem akan menampilkan menu hewan vertebrata , kemudian 

user memilih sub kelas pada hewan vertebrata yaitu amfibi dan kemudian sistem akan 

menampilkan penjelasan tentang amfibi yang berupa materi. 

b. View kelas aves dari menu hewan invertebrata 

 

Gambar 3.5 : Activity Diagram user view kelas aves 
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Pada gambar 3.5  activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih menu 

hewan vertebrata dan kemudian sistem akan menampilkan menu hewan invertebrata, kemudian 

user memilih sub kelas pada hewan vertebrata yaitu aves dan kemudian sistem akan 

menampilkan penjelasan tentang aves yang berupa materi.  

c. View kelas reptil dari menu hewan vertebrata 

 

Gambar 3.6: Activity Diagram user view kelas reptil 

Pada gambar 3.6 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih menu 

hewan vertebrata dan kemudian sistem akan menampilkan menu hewan vertebrata, kemudian 

user memilih sub kelas pada hewan vertebrata yaitu reptil dan kemudian sistem akan 

menampilkan penjelasan tentang reptil yang berupa materi.  

d. View kelas pisces dari menu hewan vertebrata 

 

Gambar 3.7 : Activity Diagram user view kelas pisces 

Pada gambar 3.7 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih menu 

hewan vertebrata dan kemudian sistem akan menampilkan menu hewan vertebrata, kemudian 

user memilih sub kelas pada hewan vertebrata yaitu pisces dan kemudian sistem akan 

menampilkan penjelasan tentang pisces yang berupa materi.  
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e. View kelas mamalia dari menu hewan vertebrata 

 

Gambar 3.8 : Activity Diagram view kelas mamalia 

Pada gambar 3.8 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih menu 

hewan vertebrata dan kemudian sistem akan menampilkan menu hewan vertebrata, kemudian 

user memilih sub kelas pada hewan vertebrata yaitu mamalia dan kemudian sistem akan 

menampilkan penjelasan tentang mamalia yang berupa materi.  

f. View filum Porifera dari menu hewan invertebrata 

 

  

Gambar 3.9 : Activity Diagram view filum porifera 

Pada gambar 3.9 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih menu 

hewan invertebrata dan kemudian sistem akan menampilkan menu hewan invertebrata, 

kemudian user memilih sub kelas pada hewan invertebrata yaitu porifera dan kemudian sistem 

akan menampilkan penjelasan tentang mamalia yang berupa materi.  
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g. View filum coelenterata dari menu hewan invertebrata 

 

Gambar 3.10 : Activity Diagram view filum coelenterate 

Pada gambar 3.10 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih menu 

hewan invertebrata dan kemudian sistem akan menampilkan menu hewan invertebrata, 

kemudian user memilih sub kelas pada hewan invertebrata yaitu coelenterata dan kemudian 

sistem akan menampilkan penjelasan tentang coelenterata yang berupa materi.  

 

h. View filum  platyhelminthes dari menu hewan invertebrata 

 

Gambar 3.11 : Activity Diagram view filum platyhelminthes 

Pada gambar 3.11 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih menu 

hewan invertebrata dan kemudian sistem akan menampilkan menu hewan invertebrata, 

kemudian user memilih sub kelas pada hewan invertebrata yaitu platyhelminthes dan kemudian 

sistem akan menampilkan penjelasan tentang platyhelminthes yang berupa materi.  

 

i. Viewfilum Nemathelminthes dari menu hewan invertebrata 

 

Gambar 3.12 : Activity Diagram View filum nemathelminthes 
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Pada gambar 3.12 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih menu 

hewan invertebrata dan kemudian sistem akan menampilkan menu hewan invertebrata, 

kemudian user memilih sub kelas pada hewan invertebrata yaitu nemathelminthes dan 

kemudian sistem akan menampilkan penjelasan tentang nemathelminthes yang berupa materi.  

j. View filum annelida dari menu hewan invertebrata 

 

 

Gambar 3.13 : Activity Diagram view filum Annelida 

Pada gambar 3.13 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih menu 

hewan invertebrata dan kemudian sistem akan menampilkan menu hewan invertebrata, 

kemudian user memilih sub kelas pada hewan invertebrata yaitu annelida dan kemudian sistem 

akan menampilkan penjelasan tentang annelida yang berupa materi.  

 

k. View filum Mollusca dari menu hewan invertebrata 

 

Gambar 3.14 : Activity Diagram view filum mollusca 

Pada gambar 3.14 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih menu 

hewan invertebrata dan kemudian sistem akan menampilkan menu hewan invertebrata, 

kemudian user memilih sub kelas pada hewan invertebrata yaitu mollusca dan kemudian sistem 

akan menampilkan penjelasan tentang mollusca yang berupa materi.  
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l. View filum  Echinodermata dari menu hewan invertebrata 

 

Gambar 3.15 : Activity Diagram view filum echinodermata 

Pada gambar 3.15 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih menu 

hewan invertebrata dan kemudian sistem akan menampilkan menu hewan invertebrata, 

kemudian user memilih sub kelas pada hewan invertebrata yaitu echinodermata dan kemudian 

sistem akan menampilkan penjelasan tentang echinodermata yang berupa materi.  

 

m. View filum Arthropodo dari menu hewan invertebrata 

 

Gambar 3.16 : Activity Diagram view filum arthropodo 

Pada gambar 3.16 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih menu 

hewan invertebrata dan kemudian sistem akan menampilkan menu hewan invertebrata, 

kemudian user memilih sub kelas pada hewan invertebrata yaitu arthropodo dan kemudian 

sistem akan menampilkan penjelasan tentang arthropodo yang berupa materi.  

 

n. View Kamus Latin 

 

Gambar 3.17 : Activity Diagram view menu kamus latin 
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Pada gambar 3.17 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih 

button menu kamus latin dan kemudian pada system akan menampilkan menu kamus latin di 

dalam menu kamus latin terdapat form pencarian input nama hewan vertebrata dan invertebrata 

kemudian user mengetikkan nama hewan yang akan dicari kemudaian system akan 

menampilkan hasil data hewan yang dicari. 

 

o. Menampilkan Menu Quis 

 

Gambar 3.18 : Activity Diagram view menu quis 

Pada gambar 3.18 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih 

button menu quis dan kemudian system akan menampilkan form quis yang berisi soal dan 

pilihan jawaban kemudian user mengerjakan soal dan memilih jawaban , jika telah selesai 

mengerjakan maka system akan menampilkan skor/nilai dari hasil quis yang telah dikerjakan. 

 

p. Menampilkan video pertumbuhan vertebrata dari menu View video 

 

Gambar 3.19 : Activity Diagram menu view video pertumbuhan vertebrata 

Pada gambar 3.19activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih button 

menu video pertumbuhan hewan vertebrata dan invertebrata dan kemudian system akan 

menampilkan beberapa video hewan yang akan diputar dan kemudian user memilih video 

pertumbuhan hewan yang akan diputar dan system akan menampilkan video pertumbuhan 

hewan yang dipilih oleh user. 
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q. Menampilkan video pertumbuhan invertebrata dari menu video 

 

 
 

Gambar 3.20 : Activity Diagram menu view video pertumbuhan invertebrata 

Pada gambar 3.20 diagram activity diatas menjelaskan proses dimana user memilih 

button menu video pertumbuhan hewan vertebrata dan invertebrata dan kemudian system akan 

menampilkan beberapa video hewan yang akan diputar dan kemudian user memilih video 

pertumbuhan hewan yang akan diputar dan system akan menampilkan video pertumbuhan 

hewan yang dipilih oleh user. 

 

r. Menampilkan menu about 

 
 

Gambar 3.21 : Activity Diagram menu about 

Pada gambar 3.21 activity diagram diatas menjelaskan proses dimana user memilih 

button menu about yang berisi profil dan petunjuk dan kemudian system akan menampilkan 

menu about yang dipilih oleh user. 

 

3.3.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram (diagram urutan) adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau 

menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan 

atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, display, dan 

sebagainya berupa pesan/message. 
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a. Diagram Sequence menu kamus latin 

 

 

Gambar 3.22 : Sequence Diagram Kamus Latin 

Pada gambar 3.22 diagram sequence diatas menjelaskan proses pertama dimana user 

memilih menu kamus latin  dan proses kedua kemudian user melakukan pencarian nama hewan 

dengan cara menginputkan  nama hewan vertebrata dan invertebrata yang akan dicari 

kemudian nama hewan yang di masukkan akan diproses dan di panggil di dalam database 

dengan nama kamus_latin, data yang akan dipanggil sesuai id nama hewan tersebut dan 

kemudian database akan mengirimkan hasil data yang user cari ke dalam halaman input nama 

hewan tersebut. 

 

b. Diagram Sequence menu quis 

 

Gambar 3.23 : Sequence Diagram Quis 

Pada gambar 3.23 diagram sequence diatas menjelaskan proses pertama user memilih 

menu quis dan proses kedua system akan menampilkan soal yang akan di kerjakan oleh user 

dan soal yang di tampilkan secara acak dan soal tersebut dipanggil di dalam database dengan 

nama quis dan kemudian soal akan di tampilkan ke halaman soal . 
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3.3.4 Class Diagram 

 

 

Gambar 3.24 : Class Diagram Ensiklopedia Hewan Vertebrata dan Hewan Invertebrata 

 

Pada gambar 3.24 class diagram diatas terdapat tabel menu utama yang berisi menu 

hewan vertebrata, menu hewan invertebrata, menu kamus latin, menu quis, menu video, menu 

about, dan database handler, serta alur penyebaran data. 

 

3.4 Desain Database 

Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik 

untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan 

fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 
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3.4.1 Rancangan ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD (Entity Relationship Diagram) merupakan suatu model untuk menjelaskan 

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

hubungan antar relasi. Untuk menggambarkannya dgunakan beberapa notasi dan symbol. Pada 

dasarmya ada tiga symbol yang digunakan, yaitu : 

a. Entity 

Entity merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari 

sesuatu yang lain. Symbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. 

b. Atribut 

Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk 

mendekskripsikan karekteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang 

dapat mengindetifikasikan elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh symbol 

elips. 

c. Hubungan/Relasi 

Hubungan  antara  sejumlah  entitas  yang  berasal  dari  himpunan  entitas  yangberbeda. 

Relasi dapat digambarkan sebagai berikut : 

f. Satu ke satu (One to one) 

Hubungan relasi satu ke satu yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A. Berhubungan 

paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. 

g. Satu ke banyak (One to many) 

Setiap  entitas  pada  himpunan  entitas  A  dapat  berhubungan  denganbanyak entitas pada 

himpunan entitas B, tetapi setiap entitas pada entitasB dapat berhubungan dengan satu 

entitas pada himpunan entitas A. 

h. Banyak ke banyak (Many to many) 

Setiap  entitas  pada  himpunan  entitas  A  dapat  berhubungan  denganbanyak entitas pada 

himpunan entitas B. 

Berikut adalah gambar dari ERD ensiklopedaia hewan vertebrata dan invertebrata : 
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Gambar 3.25: Entity Relationship Diagram Ensiklopedia Hewan Vertebrata dan 

Invertebrata 

 

Pada gambar 3.25 ERD diatas digambarkan tentang hubungan atau relasi antar entitas 

yang ada di dalam system yang akan dibangun. Entitas yang terlibat terdiri dari user, view, 

hewan vertebrata, hewan invertebrata, kamus latin, quis, video, dan about. user dapat 

melakukan view menu hewan vertebrata yang ada di dalamnya memiliki atribut berupa 

gambar_hewan dan definisi. Kemudian user dapat view menu hewan invertebrata yang 

terdapat atribut gambar_hewan dan definisi. User juga dapat mencari menu kamus latin yang di 

dalamnya terdapat atribut dengan primary key id_kata dan kata, data, keterangan, gambar. 

Kemudian pada menu quis user dapat mengerjakan latihan soal yang di dalamnya terdapat 

atribut dengan primary key id_soal dan atribut soal, a, b,c,d untuk pilihan jawaban dari soal 

dan keterangan, gambar_hewan, tanggal dan aktif. Kemudianpada menu video user dapat view 

video yang di dalamnya terdapat atribut nama_video, durasi dan keterangan. Dan pada menu 

about user dapat view about dengan atribut yang di dalamnya terdapat profil dan petunjuk. 
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3.4.2 Perancangan Desain Interface (Antar Muka)  

a. Desain tampilan menu utama 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.26 : Desain menu utama ensiklopedia hewan vertebrata dan invertebrata 

Pada gambar 3.26 diatas adalah gambar desain tampilan menu utama yang terdapat judul 

dan menu semua tombol menu yang berada di aplikasi ini terdiri dari menu hewan vertebrata, 

menu hewan invertebrata, menu kamus latin, menu kuis, menu video dan menu about . 

b. Desain tampilan menu hewan vertebrata 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27: Desain  menu hewan vertebrata 

Pada gambar 3.27 diatas adalah gambar desain tampilan menu hewan vertebrata, di dalam 

menu tersebut terdapat sub menu yang terdiri dari kelas amfibi, aves, reptil, pisces, dan 

mamalia yang di dalam sub menu tersebut terdapat materi pembelajaran dari tiap-tiap kelas 

tersebut. 
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c. Desain tampilan menu  amfibi 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.28: Desain fungsi  hewan vertebrata 

Pada gambar 3.28 diatas adalah gambar desain tampilan menu amfibi, didalam menu 

tersebut user dapat melihat informasi tentang amfibi yang terdiri dari definisi, gambar, 

keterangan dari amfibi tersebut. 

d. Desain tampilan menu hewan invertebrate 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 3.29: Desain menu hewan invertebrata  

Pada gambar 3.29 diatas adalah gambar desain tampilan menu hewan invertebrata, di 

dalam menu terdapat sub menu yang terdiri dari filum porifera, coelenterate, platyhelminthes, 

nemathelminthes, annelid, mollusca, echinodermata, arthropodo yang di dalam sub menu 

tersebut terdapat materi pembelajaran dari tiap-tiap kelas tersebut. 
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e.  Desain tampilan fungsi porifera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.30: Desain fungsi menu hewan invertebrata 

Pada gambar 3.30 diatas adalah gambar desain tampilan menu amfibi, didalam menu 

tersebut user dapat melihat informasi tentang amfibi yang terdiri dari definisi, gambar, 

keterangan dari amfibi tersebut. 

f. Tampilan pencarian kamus latin hewan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.31: Desain menu kamus latin 

Pada gambar 3.31 diatas adalah gambar desain tampilan pencarian kamus latin yang 

didalamhalaman tersebut terdapat fungsi search yang digunakan untuk melakukan pencarian 

data tentang hewan vertebrata dan invertebrata. 
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g. Desain tampilan menu quis 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gambar 3.32: Desain menu quis 

Pada gambar 3.32 diatas adalah gambar desain tampilan menu quis dan di halaman 

tersebut menampilkan soal yang berupa pilihan ganda dengan materi seputar tentang hewan 

vertebrata dan invertebrata 

h. Desain tampilan menu video hewan 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Gambar 3.33: Desain menu video 

Pada gambar 3.33 diatas adalah gambar desain tampilan menu video yang menampilkan 

video pertumbuhan hewan vertebrata dan invertebrata.   
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i. Desain Tampilan Menu About 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar3.34 : Desain menu about 

Pada gambar 3.34 diatas adalah gambar desain interface dari menu about yang berisi 

profil dari penulis dan petunjuk penggunaan aplikasi. 
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