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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan tepatnya yang berhubungan 

dengan aplikasi bahasa Dayak sekaligus menjadi acuan bagi penulis untuk 

menemukan sebuah teori baru guna merancang dan membangun aplikasi ini. 

Namun penelitian sebelumnya tidak memiliki judul yang persis dengan judul 

penulis akan tetapi tetap menjadi referensi bagi penulis guna memberikan bahan 

kepada si penulis. Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya [4] 

Nama Peneliti Judul Penelitian  Hasil Dari Penelitian 

Yosep Joni Indratno, 

Riyadi J. Iskandar, 

Alfred Yulius 

Perancangan Aplikasi 

Kamus Bahasa Indonesia 

Ke Bahasa Dayak 

Berbasis Android 

Aplikasi ini 

menghasilkan sebuah 

kamus terjemahan 

bahasa Dayak 

Kandayan, Mualang dan 

Pandu ke bahasa 

Indonesia maupun 

sebaliknya  

 
Penelitian yang dilakukan oleh Yosep Joni Indratno, Riyadi J. Iskandar, 

Alfred Yulius hanya memberikan sebuah fasilitas untuk menerjemahkan kata 

bahasa Dayak Kandayan, Mualang dan Pandu ke bahasa Indonesia dalam bentuk 

aplikasi kamus. Penelitian tersebut masih belum memberikan pembelajaran bahasa 

Dayak secara spesifik seperti belum tersedianya materi belajar [4]. 

 
2.2. Dayak 

 Dayak merupakan nama untuk sebagian golongan suku asli Kalimantan, yang 

secara umum bisa dikatakan bahwa sekelompok masyarakat yang tergolong ke 

dalam kelompok etnik Dayak yang mendiami pulau kalimantan baik diperkotaan 

maupun di pedesaan hingga pedalaman [5]. 
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2.2.1. Bahasa Dayak Ngaju 

  Asal usul kata Ngaju berasal dari kata dasar aju yang berarti udik atau hulu, 

sedangkan untuk lawan katanya adalah awa yang mempunyai arti hilir dan berubah 

menjadi kata ngawa lalu kata aju berubah menjadi kosa kata baru yakni Ngaju [6]. 

Jika ditelusuri lebih dalam suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah terdapat 

tiga rumpun besar yakni rumpun Ot Danum, rumpun Dayak Ngaju dan rumpun 

Maanyan yang dimana di setiap rumpunnya terbagi menjadi puluhan sub suku kecil. 

Bahasa Dayak Ngaju sudah menjadi bahasa pengantar atau lingua franca yang 

diterapkan di instansi pendidikan maupun instansi pemerintahan. Bahasa Dayak 

Ngaju dinilai cukup mudah digunakan di kalangan masyarakat Kalimantan Tengah 

dari pada bahasa Dayak lainnya.  

 Peran bahasa Dayak Ngaju menjadi begitu penting di Kalimantan Tengah 

karena usaha para misionaris Kristen Protestan dari Jerman Kemudian mereka 

memilih bahasa Ngaju sebagai penyiaran agama Kristen serta menerjemahkan 

Alkitab yakni kitab Injil ke dalam bahasa Ngaju pada tahun 1835 [6]. serta 

membangun sekolahan-sekolahan di Kalimantan Tengah yang di mana Bahasa 

Dayak Ngaju diajarkan mulai kelas satu sampai kelas tiga. Itu lah kenapa bahasa 

Dayak Ngaju menjadi bahasa pengantar atau lingua franca. 

 Bahasa Dayak Ngaju tidak mempunyai tulisan aksara seperti tulisan Aksara 

yang dimana sebagian budaya atau suku yang ada di Indonesia memiliki tulisan 

aksara seperti suku Jawa, Bali, Sumbawa, Bugis, Batak, Sunda. Untuk susunan 

penggunaan bahasa Dayak Ngaju hampir sama seperti bahasa Indonesia dan bahasa 

daerah lainnya seperti kosakata, gramatika bahasa dan ungkapan bahasa daerah, 

namun kosakata atau bahasa dalam Dayak Ngaju juga memiliki panggilan hormat 

kepada yang lebih tua yang dapat dilihat pada tabel 2.2 

Tabel 2.2. Kosa kata [7]  

Setara / Sebaya Tinggi / Lebih Tua Arti 

Aku / yaku Kula Saya 

Ikau Dika Kamu 

Iye / ia Sida Beliau 
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 Dalam gramatika bahasa akan menekankan tentang penggunaan kata kerja 

pasif aktif dan kata keterangan yang mencakup seperti keterangan tempat, 

keterangan waktu, keteranan frekuensi, dan keterangan ragam. Dalam penggunaan 

kata kerja aktif dan pasif  dalam bahasa Dayak Ngaju memiliki 10 imbuhan yaitu 

untuk aktif adalah ma-, man-, many-, mang-, mam- dan untuk pasif adalah i-, im-, 

ing, iny, -im [8]. Untuk contoh sederhana dapat dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Imbuhan Aktif dan Pasif 

Kata dasar Imbuhan aktif Imbuhan pasif arti 

Tepe manepe inepe Tusuk 

Gatang manggatang inggatang Angkat 

Tehau mantehau intehau Panggil 

 

 Peribahasa atau ungkapan dalam bahasa Dayak Ngaju lebih sering disebut 

dengan istilah Tanding Tampengan. Pribahasa dalam bahasa Dayak Ngaju 

terkadang sering digunakan didalam masyarakat, terutama masyarakat Dayak 

Ngaju yang masih memegang erat adat budayanya. Contoh peribahasa sederhana 

dapat dilihat pada point a dan b.  

a. Tege danum, tege lauk 
Jika diuraikan dalam arti bahasa Dayak Ngaju menjadi Huang kueh bewei 

pasti tege rajaki, jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti 

dimanapun kita berada pasti ada rejeki. Sehingga memiliki makna 

dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun kita berada, kita dapat 

beradaptasi untuk bekerja dengan maksimal, banyak inovasi dan 

mampu berteman dengan orang lain tanpa memandang bulu dengan 

sepenuh hati sehingga rejeki akan terus mengalir dan melimpah ruah karena 

Tuhan tidak pernah lupa dengan orang-orang yang berusaha [9]  

b. Kilau pusa matei anake 

Jika diuraikan dalam arti bahasa Dayak Ngaju menjadi basingi awi tege oloh 

je maningak taloh gawie, jika diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi 

bingung dan marah dikarenakan ada orang lain yang mengkritik [9]  
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2.3. Media Pembelajaran 

 
2.3.1. Pengertian Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan sebuah proses penciptaan keadaan yang  

memungkinkan  terjadi  proses  belajar.  Point terpenting dalam pembelajaran  yaitu 

bagaimana peserta didik dapat belajar yang dimana aktifitas dalam berinteraksi  

terhadap lingkungan yang memberikan perubahan perilaku. Aspek yang sangat 

vital ketika melakukan proses pembelajaran ialah lingkungan, lalu bagaimana 

lingkungan itu dapat terbentuk dengan unsur-unsurnya [10].  

 Salah satu gejala seseorang yang sudah mengalami proses belajar yaitu 

adanya perubahan perilaku yang terjadi karena perubahan keterampilan,  

pengetahuan hingga sikap. Dengan begitu pembelajaran menjadi proses belajar  

yang  memberikan  perubahan  tingkah laku  pada seseorang karena  adanya  

perubahan ketrampilan, pengetahun dan sikap.  

 Pembelajaran yang berkelas sangat erat kaitannya dengan ke efektifan dan 

kualitas. Efektif atau tidak bisa ditinjau dengan seberapa jauh kemampuan dalam 

mencapai keberhasilannya. Efektivitas tersebut ialah sebuah konsep yang 

melibatkan berbagai faktor yang ada di dalamnya maupun di luar diri seseorang.  

Sementara itu belajar bisa juga dikatakan  sebagai  komunikasi tersusun  yang  dapat 

memberikan perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dengan begitu  

pembelajaran merupakan sebuah proses yang  dapat memberikan perubahan 

perilaku  (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) pada diri seseorang. 

2.3.2. Pengertian Media Pembelajaran 

 Kata  media  merupakan sebuah kata lain dari  tingkatan yang memiliki makna 

sebagai pembawa pesan, penghubung atau pengantar.  Sehingga media adalah suatu 

komponen komunikasi, yakni sebagai perantara antara pembawa pesan dari 

komunikator menuju penerimanya [10]. 

 Media sebagai metode yang dipergunakan untuk lebih mengefektifkan 

komunikasi antara pengajar dan peserta didik dalam proses pembelajaran di instansi 

pendidikan  maupun di luar instansi pendidikan [11]. 

 Media pembelajaran dapat juga diartikan sebagai sumber belajar. Dan 

penerima pesan ialah sebuah komponen-komponen  untuk  memproses komunikasi,  
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pesan yang disampaikan biasanya berupa didikan yang ada pada kurikulum.  

Sumber  pesan  bisa berasal dari seorang  pengajar seperti guru,  peserta didik seperti 

siswa, buku dan media. Saluran yang digunakan adalah media pembelajaran [11].  

2.3.3. Fungsi Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran  dapat berfungsi  sebagai  berikut (1) dapat memudahkan  

belajar peserta didik dan juga dapat memudahkan proses pembelajaran bagi tenaga 

pengajar (2) dapat menghasilkan pengalaman yang lebih nyata, (3) berpotensi 

menarik perhatian peserta didik lebih besar, (4) semua alat tubuh dapat digunakan 

dengan baik, (5) dapat menciptakan dunia teori dengan kenyataanya [11]. 

 Sadiman bependapat bahwa fungsi media pembelajaran yang umum ialah  

sebagai  berikut:   

1) dapat memberi gambaran penyajian  pesan supaya tidak terlalu bersifat visual  

2) menanggulangi masalah terbatasnya waktu dan ruang 

3) menumbuhkan rasa ingin belajar sehingga peserta didik mau belajar secara 

mandiri berdasarkan minat dan kemampuannya. 

4) menghasilkan stimulus yang sama, dapat menyamakan pengalaman dan 

penafsiran peserta didik terhadap kontent materi [12]. 

 Dari berberapa pendapat diatas yang sudah dipaparkan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa  fungsi  media pembelajaran ialah  untuk  meningkatkan kualitas  

pembelajaran dengan indikator dari semua materi kepada peserta didik dan dapat 

memahami dengan mudah. 

 
2.3.4. Manfaat Media Pembelajaran 

 Sumbangsih media pembelajaran menurut Kemp adalah (1) penyampaian 

pesan pembelajaran dapat disederhanakan, (2) pembelajaran harus lah lebih 

menyenangkan, (3) pembelajaran yang interaktif dan komunikatif, (4) waktu yang 

singkat,  (5) dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun, (6) tindakan positif dari 

peserta didik. 

 Azhar Arsyad berpendapat bahwa manfaat sederhana menggunakan media 

pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sudah seharusnya dapat memberi 

penjelasan tentang informasi yang mudah [13].  
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2.4. Aplikasi 

 Aplikasi ialah sebuah perangkat lunak komputer yang mengandalkan 

kemampuan komputer secara langsung guna melakukan suatu perintah yang  

dikehendaki pengguna [14]. 

 
2.4.1. Aplikasi Mobile  

 Menurut Murtiwiyati dan Glenn Lauren, didalam aplikasi android 

menyediakan platform secara terbuka untuk para user atau bersifat open source 

sehingga developer bisa menciptakan berbagai macam-macam aplikasi yang 

mereka mau [15]. 

 Menurut Holla and Mahima , aplikasi android memakai bahasa java, maka 

dalam kasus ini dapat mengontrol perangkat mobile melalui google-enabled java. 

Ini merupakan platform yang sangat penting guna mengembangkan aplikasi mobile 

dengan memakai software yang telah disediakan di google Android SDK. Mobile 

Android OS juga menyediakan tempat yang fleksibel untuk melakukan 

pengembangan aplikasi android yakni dapat menggunakan Android java akan tetapi 

juga dapat memanfaatkan Java IDE [15]. 

 

2.5. Java 
 Java ialah sebuah bahasa pemrograman yang dijalankan di komputer dan 

mobile saat ini. Java punya beberapa kelebihan seperti berbasis GUI, berorientasi  

objek, aplikasi web dan multiplatform [16]. 

 Java juga bisa dikatakan sebuah generasi yang sedang dalam proses 

perkembangan dari platform Java. Agar sebuah program bisa dijalankan maka file 

yang berekstensi  .java wajib dikompilasi  menjadi filebytecode. Platform Java 

mempunyai tiga buah edisi yang berbeda, yakni adalah (1) Java2 Enterprise Edition 

(J2EE), (2)  Java2 Standard  Edition  (J2SE),  (3)  Java2  Micro Edition (J2ME).  

 
2.5.1. Java Development Kit 

 Ahmad berpendapat bahwa Java Development Kit ialah aplikasi yang 

dikembangkan dengan berbasis java [17]. Java Deleopment Kit yang telah 

didokumentasikan tentunya akan memuat spesifikasi API, penggambaran fitur,  

http://www.indonesiastudent.com/pengertian-platform-menurut-para-ahli/
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perkakas JDK.  Dokumentasi  ini  juga  ada di dalam  bundel  yang dapat 

didownload dan diinstal pada komputer pengguna.  

2.6. Metode Multimedia Development Life Cycle 

 Multimedia Development Life Cycle (MDLC) merupakan sebuah 

pembelajaran yang berbasis multimedia dengan mengandalkan gambar, video 

hingga suara yang menarik pada proses pembelajaran sehingga dapat menarik minat 

para penggunaan nya.  

 Menurut Luther, metode yang biasa digunakan dalam penerapan multimedia 

mempunyai 6 tahap, yaitu adalah Concept, Design, Material Collecting, Assembly, 

dan Packaging [18].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Concept 

Tahap Concept (konsep) ialah merupakan tahapan untuk menentukan  

tujuan dan siapa target dari aplikasi ini nantinya. Kemudian mengenai 

konsep  lain seperti konsep aplikasi yang akan dirancang, spesifikasi umum, 

kebutuhan fungsional, dan tujuan aplikasi. 

2)  Design 

Tahap Design ialah merupakan tahapan pembuatan spesifikasi secara rinci 

mengenai desain interface, struktur menu, struktur data, UML diagram dan  

kebutuhan lain-lainnya. Dalam hal ini mulai merancang desain interface 

menggunakan aplikasi Adobe Photoshop cs6 untuk aplikasi pembelajaran 

bahasa Dayak Ngaju yang meliputi perancangan  storyboard.   

 

Gambar 2.1 : Metode Pengembangan Multimedia 
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3)  Material Collecting 

Material Collecting ialah tahap dimana bahan akan dikumpulkan dan akan 

dikerjakan.  Bahan – bahan tersebut berupa seperti materi bahan ajar yang 

diambil dari sebuah sekolahan, audio, gambar dan lain-lain. 

4)  Assembly 

Tahap  Assembly adalah tahap pembuatan aplikasi. Dalam kasus ini 

pembuatan atau implementasi source code menggunakan software Android 

Studio versi 2.2.3 dan pembuatan  aplikasi ini dibuat dari rancangan 

sebelumnya. 

5)  Testing 

Tahap testing akan dilakukan jika tahap pembuatan selesai dilakukan, 

kemudian akan menjalankan aplikasi atau program dan dapat dilihat apakah 

masih ada kesalahan ataupun tidak ada.  

6)  Distribution 

Pada tahap distribution, aplikasi akan disimpan dalam suatu penyimpanan 

atau melakukan publish di toko aplikasi seperti Playstore.  

 

2.7. Android 

 Android ialah sebuah platform yang bersifat open source dan dirancang untuk 

perangkat mobile, platform android juga menyediakan banyak alat kakas dan 

framework agar para developer dapat mengembangkan berbagai  macam aplikasi 

mobile dengan cepat dan mudah [19]. Sistem operasi android itu sendiri secara 

umum dibangun diatas kernel linux dan kerangka aplikasi terdiri dari Dalvik Virtual 

Machine yang dapat menjalankan file .dex, lalu untuk aplikasi ditsulis dengan 

menggunakan bahasa pemrograman java dengan memanfaatkan android SDK yang 

dikompilasi menjadi file.dex (Dalvix Executable) lalu dibungkus menjadi .apk atau 

Android Package untuk instalasi. Untuk Arsitektur android dapat dilihat seperti 

pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2.2. Arsitektur Android 

 Pada bagian-bagian android dapat dijelaskan seperti berikut ini : 

a. Applications dan Widgets 

Pada bagian ini yaitu layer atau lapisan dimana pengguna akan terhubung 

dengan aplikasi-aplikasi bawaan dari android. 

b. Applications  Framework 

Pada bagian ini yakni merupakan lapisan dimana para developer membuat 

aplikasi yang akan dijalankani pada sistem operasi Android. pada 

Apllication Framework memiliki beberapa komponen yang meliputi  views,  

contents provider, resource manager, notification manager, activity 

manager. 

c. Libraries 

Merupakan lapisan yang dimana beberapa fitur android berada diatas kernel 

yang mencakup library C/C++ inti seperti Libc dan SSL.  

d. Android  Run  Time 

Bagian ini merupakan lapisan yang menjadikan aplikasi Android bisa 

dijalankan yang dimana prosesnya menggunakan  implementasi Linux  yang  

terbagi  menjadi  dua  bagian  penting yaitu  adalah : 

1. Core  Libraries 

Aplikasi Android dibangun dengan menggunakan bahasa java,  

sedangkan Dalvik  yang merupakan  virtual  mesinnya. 
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2. Dalvik  Virtual  Machine 

Sebuah mesin berbasis register yang dioptimalkan guna memproses  

fungsi-fungsi dengan baik, yang dimana ialah sebuah pengembangan 

yang dapat membuat linux kernel melakukan threading dan  

manajemen. 

e. Linux  Kernel   

Pada bagian Linux Kernel ini merupakan layer  yang  berisi  file-file  system  

yang memili beberapa fungsi seperti mengatur processing, memory,  

resource,  dan lainnya. 

 
2.7.1. Fitur Android 

a. Framework aplikasi menyediakan API yang sangat banyak yang bisa 

dipergunakan oleh pengembang untuk membuat berbagai macam aplikasi.  

b. Mesin virtual Dalvik, yang memiliki bertanggung jawab terhadap jalannya 

aplikasi pada sebuah 4 ibrar operasi android. 

c. Dengan adanya serangkaian 4 library grafik yang dapat digunakan untuk 

pemrograman 2 dimensi maupun 3 dimensi. 

d. Mendukung media seperti audio, video, format gambar dan lain-lain. 

e. Memberikan API yang bisa mengakses perangkat seperti kamera GPS, 

touchscreen, trackball, dan keyboard. 
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2.7.2. Pengembangan Android  

 

Tabel 2.4. Perkembangan Android 
 
No. Versi Tahun Rilis 

1. Android Versi 1.1 9 Maret 2009 

2. Android Versi 1.5 (CupCake) Pertengahan Mei tahun 2009 oleh 
Google 

3. Android Versi 1.7 (Donut) September 2009 
4. Android Versi 2.0/2.1 (Eclair) Desember 2009 
5. Android Versi 2.2 (Froyo : Frozen 

Yoghurt) 20 Mei 2010 

6. Android Versi 2.3 (Ginger Bread) 6 Desember 2010 
7. Android Versi 3.0/3.1 (Honeycomb) Mei 2011 
8. Android Versi 4.0 (ICS :  Ice Cream 

Sandwich) 10 Oktober 2011 

9. Android Versi 4.1 (Jelly Bean) 9 Juli 2012 
10. Android Versi 4.2 (Jelly Bean) 13 November 2012 
11. Android Versi 4.4 (KitKat) 31 Oktober 2013 
12. Android Versi 5.0 Lollipop 25 Juni 2014 
13. Android Versi 6.0 Marshmallow 28 Mei 2015 

 
2.7.3. SDK 

 Android SDK merupakan sebuah tool API (Application Programing  

Interfaces) yang sangat dibutuhkan untuk memulai mengembangkan berbagai jenis 

aplikasi pada android dengan memakai bahasa Java. Sekarang ini disediakanlah 

Android SDK untuk alat bantu dalam melakukan pengembangan dan API untuk 

memulai mengembangkan aplikasi  pada  platform  Android  menggunakan  bahasa 

pemrograman  Java.  Keunggulan lain nya adalah Android  SDK  juga  menyediakan 

platform untuk Linux,  Windows, dan Mac OS guna melakukan pengembangan 

[20].  

2.7.4. SQLite 

 SQLite ialah sebuah database yang memiliki ukuran yang kecil tidak seperti 

MySql, yang ditulis dalam bahasa C. SQLite tidak  seperti  pada sistem  client-

server pada umumnya. Mekanisme seperti ini tentu dapat memberikan  keuntungan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kit_Kat
https://id.wikipedia.org/wiki/28_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/2015
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karena bisa mengurangi overhead, waktu latency, dan lebih sederhana secara 

keseluruhan [20]. 

2.8. XML (Extensible Markup Language) 

 XML ialah sebuah bahasa untuk membuat dokumen demi keperluan 

pertukaran data. Dan juga merupakan bahasa sederhana.  

 XML dirancang untuk mampu menyimpan data secara sederhana. XML bisa 

dimanfaarkan untuk mendeskripsikan view database. XML mempunyai 3 jenis file, 

yaitu adalah: 

1. XML, adalah suatu standar format dari struktur berkas atau file. 

2. XSL, adalah suatu standar yang dapat memodifikasi data. 

3. XSD, merupakan sebuah aturan yang mengartikan struktur database pada XML. 

 XML juga memiliki beberapa keunggulan yang tidak kalah penting, adapun 

keunggulan dari XML dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Intelligence. XML bisa menghandle berbagai tingkat (level) kompleksitas. 

2. Bisa membuat bahasa sendiri. 

3. Mudah dalam Pemeliharaanya 

4. XML yang lebih sederhana 

5. Dapat berpindah-pindah atau XML memiliki kemudahan dalam 

 Perpindahan yang lebih baik. 

 
2.9. UML (Unified Modelling Language) 
 UML ialah sebuah bahasa pemodelan yang sudah dikembangkan oleh Booch, 

Dengan menggunakan metode ini membuat proses analisa dan design menjadi 

empat tahapan iterative, yaitu adalah mengindentifikasi setiap kelas dan  objek, 

mengindentifikasi masalah semantic dari relasi objek dan kelas yang dimaksud  

[14]. 

 Dengan memanfaatkan UML maka semua jenis aplikasi dapat dibuatkan model 

nya, yang dimana aplikasi tersebut bisa berjalan pada sebuah piranti keras, sistem 

operasi dan jaringan apapun, hingga dapat ditulis dengan menggunakan bahasa 

pemograman  apapun. 
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2.9.1. Use case diagram 

 Use case diagram bisa dikatakan sebagai diagram untuk memberikan 

gambaran singkat dari sistem. Use case diagram bertujuan untuk melihat fungsi 

yang ada didalam sistem dan siapa saja yang dapat berinteraksi dengan sistem 

tersebut [20]. Simbol use case dapat dilihat pada tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Simbol use case diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Use Case 

Gambaran dari urutan aksi yang  

ditampilkan sistem yang  

menghasilkan  suatu  hasil. 

2 

 

Aktor 

User atau pengguna yang akan 

berinteraksi dengan sistem 

3 

 

Asosiasi 

Sebuah komunikasi antara aktor dan 

use case yang saling mempunyai 

interaksi 

4 
 

 
Include 

Menunjukkan bahwa  use  case 

adalah sumber yang eksplisit.  

5 

 

 Extend 

Use case  tujuan memperluas  perilaku  

dari  use  case sumber pada suatu point 

yang diberikan. 

6 

 

Generalization 

objek anak atau descendent dapat 

berbagi behavior dan  struktur  data  

dari  objek induk (ancestor). 

7 

 

Note 

Elemen yang ada ketika aplikasi 

dijalankan dan menggambarkan suatu 

sumber daya komputasi 
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2.9.2. Activity Diagram 

 Activity diagram mendiskripsikan sebuah alur aktivitas dari sebuah sistem 

dan bisa juga dari proses bisnis atau menu yang terdapat pada sebuah perangkat 

lunak. Ada suatu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa activity diagram 

mendeskripsikan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan oleh aktor, jadi 

aktivitas apa saja yang bisa diperbuat oleh sistem [20]. Adapun simbol yang 

terdapat pada activity diagram dapat dilihat pada tabel 2.6. 

Tabel 2.6. Simbol Activity Diagram 

No. Gambar Nama Keterangan 

1  Initial Node Bagaimana objek dimulai 

2 
 

Activity 
Menunjukkan bagaimana setiap kelas  

antarmuka berinteraksi satu  sama 

lain 

3 
 

Decision 
Sebuah percabangan jika ada aktivity 

lebih dari satu 

4 
 

Join 
Penggabungan yang lebih dari satu 

aktivitas menjadi satu aktivitas 
5  Final Node Sebuah status final dari sebuah sistem 

6 

 

Swimlane 

Memisahkan organisasi yang 

memiliki tanggung jawab terhadap 

aktivitas yang sedang berlangsung 
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2.9.3. Sequence Diagram. 

 Sequence Diagram mendekripsikan perilaku objek pada use case dengan 

menggambarkan waktu hidup objek dan pesan yang dikirim maupun diterima antar 

objek. Oleh sebab itu untuk mendeskripsikan sequence diagram maka wajib 

diketahui objek apa saja yang terlibat pada sebuah use case beserta metode nya yang 

mempunyai kelas yang diinstansi menjadi objek itu. Simbol-simbol yang terdapat 

pada sequence diagram dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.7. Simbol Sequence Diagram 

No. Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Aktor 
Orang atau user yang berinteraksi 

dengan sistem 

2 
 

Lifeline Menyatakan kehidupan suatu objek 

3 
 

Object Menyatakan objek berinteraksi pesan 

4 

 
Waktu aktif 

Menyatakan objek dalam keadaan 

aktif dan berinteraksi 

5 
 Pesan Tipe 

Call 

Menyatakan objek memanggil suatu 

operasi 

6 
 

Pesan Tipe 

Return 

Pesan yang menunjukkan bahwa 

sebuah objek telah  menjalankan 

suato operasi 
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2.9.4. Class diagram. 

 Class diagram menggambarkan relasi-relasi antar class yang saling 

terhubung. Atribut ialah suatu variabel yang dimiliki oleh sebuah kelas sedangkan 

metode ialah sebuah fungsi yang dimiliki pada kelas tertentu. simbol yang terdapat 

pada class diagram bisa dilihat pada tabel 2.8. 

Tabel 2.8. Simbol Class Diagram 

No. Gambar Nama Keterangan 

1 
 

 
Kelas 

Kelas pada struktur sistem 

2 
 

Asosiasi 
Sebuah relasi antar kelas dengan 

makna umum 

3 

 

 
Asosiasi 

berarah 

Relasi antar kelas yang memiliki 

makna bahwa satu kelas digunakan 

oleh kelas yang lain 

4 
 

 
Agregasi 

Relasi antarkelas yang mempunya 

makna semua bagian 

5 
 Depedency  / 

Ketergantungan 

Relasi yang mempunyai makna 

ketergantungan antar kelas 

6 
 

Generalisasi 
Relasi yang mempunyai makna 

generalisasi-spesialisasi 

 

 

2.10.  Pengujian Skala Likert 

 Pengujian User Acceptance Test menggunakan skala likert 5 poin. Tujuan 

penggunaan skala likert ialah untuk mengetahui seberapa jauh tingkat persetujuan 

dari responden terhadap sebuah kuesioner dan untuk mengukur kualitas aplikasi 

yang telah dibangun. Pengujian ini dilakukan dengan cara menyerahkan kuesioner 

kepada responden. Untuk tabel skala likert dapat dilihat pada tabel 2.9. 
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Tabel 2.9. Level Skala Likert 

Point Skala Keterangan 

5 SS = Sangat setuju 

4 S = Setuju 

3 C = Cukup 

2 TS = Tidak Setuju 

1 STS = Sangat tidak setuju 

 Tabel 2.9 menunjukkan point skala likert yang dimana sangat setuju memiliki 

point tertinggi yaitu 5, setuju memiliki point 4, cukup memiliki point 3, tidak setuju 

memiliki point 2 dan sangat tidak setuju memiliki point 1. 

Tabel 2.10. Perhitungan skor 

Keterangan Skor Responden Jumlah Skor 

Sangat Setuju 5 30 150 

Setuju 4 0 0 

Cukup 3 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 

Jumlah 30 150 

 Pada tabel 2.10 merupakan contoh tabel pengolahan data, jika diasumsikan 

semua responden menjawab sangat setuju pada 1 pertanyaan saja maka akan 

didapat jumlah skor yakni 150, skor 150 merupakan skor maksimal dan jika 

dihitung menggunakan rumus maka akan didapat hasil 100%. Rumus perhitungan 

menggunakan skala likert adalah [12] : 

Y = P/Q x 100%, Keterangan :Y = Nilai presentase, P = jumlah skor, Q = skor 

maksimal. 

Presentase = Jumlah skor / skor maksimal x 100% 

Presentase = 150 / 150 x 100%  

Presentase = 100% 
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Tabel 2.11. Interpretasi skor [12]. 

Presentase Kelayakan 

0% - 20% Sangat kurang layak 

21% - 40 % Kurang layak 

41% - 60% Cukup layak 

61% - 80% Layak 

81% - 100% Sangat layak 

 

Pada tabel 2.11 merupakan sebuah tabel untuk mengukur hasil presentase 

akhir yang dimana nanti akan disesuaikan berdasarkan presentasenya apakah 

aplikasi yang telah dibangun sudah dibilang layak ataupun belum. 

 


