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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab III ini segala analisa dan rancangan dari sistem yang akan dibuat 

akan dijelaskan oleh penulis. Pada tahap analisa hal yang akan dibahas meliputi dari 

analisa masalah, analisa kebutuhan fungsional, dan non-fungsional, dan juga use 

case diagram. Sedangkan pada tahap perancangan sistem hal yang akan dibahas 

meliputi arsitektur sistem, activity diagram, sequence diagram, serta perancangan 

interface dari sistem yang dakan dibuat.   

3.1 Analisa masalah 

SMA Negeri 1 Garum Kabupaten Blitar merupakan salah satu SMA yang 

menggunakan bahasa Jepang sebagai salah satu mata pelajaran wajib mulai dari 

kelas X sampai kelas XII, akan tetapi di dalam kegiatan pembelajaran bahasa 

Jepang terdapat suatu kendala terutama pada kelas X. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada guru pengajar mata 

pelajaran bahasa Jepang SMA Negeri 1 Garum Kabupaten Blitar, kendala yang 

dialami yaitu pada pembelajaran penulisan huruf Hiragana dan Katakana, pada 

umumnya siswa-siswi kelas X kesulitan untuk menghafal huruf Hiragana dan 

Katakana, serta tata cara urutan  penulisan huruf yang tidak sesuai dengan aturan 

penulisan huruf Hiragana dan Katakana yang benar.  

 Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan guru pengajar mata 

pelajaran bahasa Jepang SMA Negeri 1 Garum Kabupaten Blitar, maka peneliti 

berpendapat bahwa sebuah media pembelajaran berbasis aplikasi android yang 

menyajikan materi tentang huruf Hiragana dan Katakana jepang harus dapat 

memberikan materi pembelajaran secara lebih menyeluruh, baik dari segi pelafalan 

maupun dalam bentuk tulisan.  

 Atas dasar itu maka peneliti akan mengimplementasikan API Gesture dan 

API Voice Recognition pada sebuah aplikasi pembelajaran yang akan dibuat, API 

Gesture akan di implementasikan untuk fitur latihan menulis. Kemudian API Voice 

Recognition akan di implementasikan pada fitur menebak huruf, user akan dapat 

melafalkan bunyi dari huruf Hiragana maupun Katakana pada aplikasi ini. Aplikasi 
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ini ditujukan kepada pengguna smartphone dengan platform android, dengan kata 

lain ini adalah aplikasi mobile, sehingga user dapat belajar untuk menulis atau 

berlatih pelafalan huruf Hiragana dan Katakana dimanapun dan kapanpun.  Dengan 

demikian maka harapannya para pelajar bahasa Jepang dapat memahami materi 

huruf Hiragana dan Katakana, sehingga kualitas belajar siswa-siswi akan semakin 

meningkat. 

 

 

3.2 Analisa Kebutuhan 

3.2.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan  fungsional sistem ini terdiri atas beberapa fungsi utama yang 

saling berhubungan dan mendukung satu sama lain yang meliputi fungsi sebagai 

berikut : 

• User dapat melihat tata cara penulisan huruf Hiragana dan  katakana 

serta lambang bunyi. 

• User dapat berlatih menulis huruf Hiragana dan Katakana, menulis 

kata, menebak huruf, dan mengetes kemampuan melalui kuis. 

• User dapat melihat hasil dari kuis yang telah diselesaikan. 

3.2.2 Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional merupakan batasan pada sistem yang sedang 

dikembangkan, maupun pada proses pengembanganya, juga untuk menentukan 

batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh sistem tersebut. Kebutuhan non 

fungsional dalam pembuatan Aplikasi Media Pembelajaran Huruf Hiragana Dan 

Katakana Menggunakan API Gesture Dan API Voice Recognition terbagi menjadi 

perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi sebagi berikut: 

Perangkat keras laptop : 

1. Processor Intel Core i5 @2,50Ghz 

2. Memory (Ram) 4GB DDR3 

3. Kartu Grafis Nvidia GT 610M 

Perangkat keras smartphone : 

1. Memory (Ram) 1GB 

2. Operasi sistem Android minimal Jellybean 
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Perangkat lunak : 

1. Sistem Operasi windows 10 

2. Android Studio. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode System Life 

Development Cycle (SDLC) atau sering disebut dengan metode waterfall. Metode 

ini merupakan proses pembuatan sebuah sistem beserta model dan metodologi yang 

digunakan guna melakukan proses pengembangan kepada sistem-sistem tersebut 

(Pressman, 2010). Dibawah ini merupakan laporan dari tahapan metode SDLC 

yang dilakukan pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar 3.1 Tahapan Metode SDLC 

 

3.3.1 Communication    

Communication merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data atau informasi tentang kebutuhan maupun isi materi pada 

sistem yang diinginkan oleh pengguna. Tahapan ini terdiri dari 3 tahap yaitu : 

 

 

Project initiation 

requirements gathering 

Communication 

 

Estimating 

scheduling tracking 

Planning 

 

Analysis design 

Modeling  

 

Code test 

Construction  
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A. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan studi literatur yang 

berkaitan dengan tugas akhir ini yakni tentang huruf Hiragana dan 

Katakana, API Gesture, dan API Voice Recognition Android. 

Sumber literatur yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 

skripsi, jurnal, internet, dan buku. 

 

B. Wawancara  

Pada tahap ini adalah melakukan wawancara kepada ibu guru 

pengajar mata pelajaran bahasa Jepang SMA Negeri 1 Garum. 

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017, hasil 

yang didapat dari wawancara ini adalah kendala yang dialami 

oleh siswa-siswi adalah pada pembelajaran penulisan huruf 

Hiragana dan Katakana, pada umumnya siswa-siswi kesulitan 

untuk menghafal tata cara urutan penulisan huruf Hiragana dan 

Katakana yang benar. 

 

C. Observasi  

Pada tahap ini dilakukan proses observasi yang dilakukan untuk 

mendapatkan data analisa kebutuhan dari sistem yang akan 

dibuat. Pada tahap ini siswa-siswi kelas X akan diminta untuk 

mengisi kuesioner dengan beberapa sample pertanyaan. Hasil 

dari proses obervasi ini adalah dari 71 siswa-siswi, 67 siswa-siswi 

berpendapat mereka membutuhkan aplikasi pembelajaran yang 

memiliki fitur untuk menulis agar dapat membantu belajar bahasa 

jepang, dam 59 siswa-siswi berpendapat mereka membutuhkan 

aplikasi yang dapat memberikan materi tentang tata cara urutan 

penulisan huruf Hiragana dan Katakana yang baik dan benar.   
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3.3.2 Planning  

Pada tahap ini akan dilakukan tahap perencanaan waktu pengerjaan untuk 5 

tahap, yaitu : Analisis Kebutuhan, Desain Sistem, Implementasi Sistem, Pengujian 

Sistem, dan Pembuatan Laporan. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat 

pada tabel 3.1 tabel jadwal kegiatan. 

1. Analisis Kebutuhan : Kegiatan ini dilakukan pada bulan Agustus 

2017 kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan 

observasi kepada guru pengajar mata pelajaran bahasa Jepang dan 

siswa-siswi SMA Negeri 1 Garum, juga pengumpulan materi-materi 

tentang huruf Hiragana dan Katakana, API Gesture, dan API Voice 

Recognition yang bersumber baik dari buku, jurnal, skripsi, dan 

internet. 

2. Desain Sistem : Kegiatan ini dilakukan pada bulan September 2017, 

kegiatan ini dilakukan untuk membuat desain sistem, mulai dari use 

case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan desain 

interface.  

3. Implementasi Sistem : Kegiatan ini dilakukan pada bulan September 

sampai bulan November, pada kegiatan ini dilakukan proses 

pengkodean dan proses pengimplementasian API Gesture dan API 

Voice Recognition untuk membuat sebuah fitur menulis huruf dan 

menebak huruf. 

4. Pengujian Sistem : kegiatan ini dilakukan pada bulan September 

sampai dengan bulan Desember. Kegiatan pengujian ini dilakukan 

guna untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah sesuai 

dengan kebutuhan yang dimiliki oleh pengguna, selain itu kegiatan 

ini juga bertujuan untuk mencari apakah terdapat error atau gagal 

fungsi pada sistem ini. 

5. Pembuatan Laporan : kegiatan ini dilakukan mulai bulan Agustus 

sampai dengan bulan Desember 2017, kegiatan ini dilakukan untuk 

membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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Tabel 3.1 tabel jadwal kegiatan 

 

 

3.3.3 Modeling  

Pada tahap ini dilakukan untuk membuat rancangan desain sistem untuk 

aplikasi media pembelajaran huruf Hiragana dan Katakana menggunakan API 

Gesture dan API Voice Recognition, mulai dari arsitektur sistem, use case diagram, 

activity diagram, sequence diagram, dan desain interface. Untuk pembuatan 

rancangan usecase diagram, activity diagram, dan sequence diagram akan 

menggunakan tools Star UML, sedangkan untuk membuat rancangan tampilan 

desain userinterface menggunakan tools Paint.  

 

3.4 Perancangan Sistem 

3.4.1 Arsitektur Sistem 

Arsitektur sistem adalah rancangan untuk mendefinisikan fitur-fitur yang 

terdapat pada aplikasi dengan lebih spesifik dan terstruktur. Aplikasi Media 

Pembelajaran Huruf Hiragana Dan Katakana yang dibangun menyesuaikan dengan 

kebutuhan user dalam mempelajari huruf Hiragana dan Katakana. Sehingga 

dibuatlah arsitektur sistem Aplikasi Media Pembelajaran Hiragana Dan Katakana 

seperti pada Gambar 3.2. 

 

No Kegiatan 
Bulan 

1 

()(Agustus)  

 

2 3 4 

1 
Studi Pustaka  

Analisa Kebutuhan 
    

2 Desain Sistem     

3 
Implementasi 

Sistem 
    

4 Pengujian Sistem     

5 
Pembuatan 

Laporan 
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Gambar 3.2 Arsitektur Sistem Aplikasi Media Pembelajaran Huruf Hiragana Dan 

Katakana 

 

3.4.2 Database 

Pada aplikasi ini database yang digunakan adalah SQLite. SQLite adalah 

komponen sebuah perangkat lunak yang memiliki sifat selalu menyiapkan semua 

sistem manajemen basis data relasional, dengan kata lain sifat yang dimiliki oleh 

SQLite adalah .  Database pada aplikasi ini memiliki 5 tabel yaitu : Tabel Hiragana, 

Tabel Katakana, Tabel Kosakata, Tabel Tebak Kata, dan Tabel Nilai. 
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1) Tabel Database Hiragana 

Pada tabel ini berisi data huruf Hiragana beserta data nama file dan suara 

huruf tersebut, tabel hiragana dapat dilihat pada tabel 3.2 pada tabel Hiragana 

terdapat 7 kolom, yaitu : id_huruf, huruf, kategori, suara, gambar_bantuan, 

gambar_huruf, dan file. Fungsi-fungsi dari kolom tersebut adalah berikut : 

Kolom id      : Untuk menyimpan id dari setiap huruf. 

Kolom huruf      : untuk menyimpan huruf. 

Kolom Kategori     : Untuk menyimpan kategori dari jenis huruf. 

Kolom suara      : Untuk menyimpan bunyi dari pelafalan huruf. 

Kolom gambar_bantuan : Untuk menyimpan gambar bantuan dari tata cara 

penulisan huruf. 

Kolom gambar_huruf     : untuk menyimpan gambar dari sebuah huruf. 

Tabel 3.2 Tabel Database Hiragana 

 

2) Tabel Database Katakana 

Pada tabel ini berisi data huruf Katakana beserta data nama file dan suara 

huruf tersebut, tabel Katakana dapat dilihat pada tabel 3.3 pada tabel Katakana 

terdapat 7 kolom, yaitu : id_huruf, huruf, kategori, suara, gambar_bantuan, 

gambar_huruf, dan file. Fungsi-fungsi dari kolom tersebut adalah berikut : 

Kolom id      : Untuk menyimpan id dari setiap huruf. 

Kolom huruf      : untuk menyimpan huruf. 

Kolom Kategori     : Untuk menyimpan kategori dari jenis huruf. 

Kolom suara      : Untuk menyimpan bunyi dari pelafalan huruf. 

Id_huruf huruf kategori suara Gambar_bantuan Gambar_huruf 
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Kolom gambar_bantuan : Untuk menyimpan gambar bantuan dari tata cara 

penulisan huruf. 

Kolom gambar_huruf     : untuk menyimpan gambar dari sebuah huruf. 

Tabel 3.3 Tabel Database Katakana 

 

3) Tabel Database kosakata 

Pada tabel ini berisi data kosakata, tabel kosakata dapat dilihat pada tabel 3.4 

pada tabel kosakata terdapat 4 kolom yaitu : kata, unicode, romaji, dan kategori. 

Fungsi-fungsi dari kolom tersebut adalah sebagai berikut : 

Kata  : untuk menyimpan arti kata dalam bahasa Indonesia 

Unicode : untuk menyimpan arti kata dalam tulisan Hiragana 

Romaji   : untuk menyimpan arti kata dalam bahasa jepang tetapi dalam bentuk 

huruf alfabet. 

Kategori  : untuk menyimpan jenis dari kosakata 

Tabel 3.4 Tabel Database Kosakata 

kata unicode romaji kategori 

    

    

 

4) Tabel Database Tebak Kata 

Pada tabel ini berisi data dari soal quiz tebak kata. Tabel database tebak kata 

dapat dilihat pada tabel 3.5. Pada tabel database tebak kata ini hanya terdapat 1 

kolom yaitu kolom soal. Fungsi dari kolom tersebut adalah sebagai berikut : 

Soal : Untuk menyimpan data tentang soal-soal yang akan digunakan pada fitur 

tebak kata. 

Id_huruf huruf kategori suara Gambar_bantuan Gambar_huruf 
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Tabel 3.5 Tabel Database Tebak Kata 

soal 

 

 

 

5) Tabel Database Nilai 

Pada tabel ini berisi data tentang nilai-nilai dari quiz tebak kata, tebak suara, 

dan tebak gambar. Tabel database nilai dapat dilihat pada tabel 3.6. Pada tabel 

database nilai ini terdapat 3 kolom, yaitu tanggal, nilai, dan kategori. Fungsi dari 

kolom tersebut adalah sebagai berikut : 

Tanggal     : untuk menyimpan waktu pelaksanaan quiz dilakukan 

Nilai       : Untuk menyimpan hasil nilai dari quiz yang telah dilakukan 

Kategori    : Untuk menyimpan kategori quiz yang dilakukan. 

Tabel 3.6 Tabel Database Nilai 

 

 

 

3.4.3 Use Case Diagram 

   Use Case merupakan salah satu diagram yang digunakan pada tahap UML. 

Use Case digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sistem dengan fungsi-

fungsi yang terdapat pada sistem tersebut (Pressman, 2010 : 841). Langkah-langkah 

pembuatan diagram Use Case antara lain:  

(1) Identifikasi Aktor 

Identifikasi Aktor sangat diperlukan karena memiliki fungsi untuk 

mengidentifikasi macam-macam user yang menggunakan aplikasi. Aktor 

pada Aplikasi Media Pembelajaran Huruf Hiragana Dan Katakana hanya 

memiliki satu aktor yaitu pengguna, hal ini dikarenakan aplikasi ini dapat 

digunakan oleh semua orang.  

tanggal nilai kategori 
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(2) Identifikasi Use Case 

Identifikasi Use Case sangat diperlukan untuk mengidentifikasi 

fungsi-fungsi pada setiap aktor yang telah ditentukan. Hasil identifikasi 

use case akan dijelaskan pada Tabel 3.7  

Tabel 3.7 Identifikasi Use Case 

No Nama Use Case Kebutuhan Aktor 

1 

Menu Materi Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam 

membuka menu Materi 

User 

2 

Menu Evaluasi Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam membuka 

menu Evaluasi 

User 

3 

Menu View Hasil 

Belajar 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam membuka 

menu View Hasil Belajar 

User 

4 

Materi Huruf 

Hiragana 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam melihat 

materi huruf Hiragana dan 

melihat tata cara penulisan 

serta mendengarkan pelafalan 

bunyi huruf Hiragana 

User 

5 

Materi Huruf 

Katakana 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam melihat 

materi huruf Katakana dan 

melihat tata cara penulisan 

serta mendengarkan pelafalan 

bunyi huruf Katakana 

User 

6 

Materi Lambang 

Bunyi 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam melihat 

materi lambang bunyi 

User 

7 
Lambang Bunyi Sei-

on 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam melihat 

User 
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dan mendengarkan suara dari 

lambang bunyi Sei-on 

8 

Lambang Bunyi 

Handaku-on 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam melihat 

dan mendengarkan suara dari 

lambang bunyi Handaku-on 

User 

9 

Lambang Bunyi 

Daku-on 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam melihat 

dan mendengarkan suara dari 

lambang bunyi Daku-on 

User 

10 

Lambang Bunyi Yo-

on 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam melihat 

dan mendengarkan suara dari 

lambang bunyi Yo-on 

User 

11 

Menulis Huruf 

Hiragana 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam menulis 

huruf Hiragana 

User 

12 

Menulis Huruf 

Katakana 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam menulis 

huruf Katakana 

User 

13 

Menebak Gambar 

Huruf Hiragana 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam menebak 

gambar huruf Hiragana 

User 

14 

Menebak Gambar 

Huruf Katakana 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam menebak 

gambar huruf Katakana 

User 

15 

Menebak Suara 

Huruf Hiragana 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam menebak 

suara huruf Hiragana 

User 

16 

Menebak Suara 

Huruf Katakana 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam menebak 

suara huruf Katakana 

User 
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17 

Menulis Kata 

Hiragana ke Latin 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam menulis 

kata menggunakan huruf 

Hiragana yang akan diconvert 

ke huruf Latin 

User 

18 

Menulis Kata Latin 

Ke Hiragana 

Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam menulis 

kata menggunakan huruf 

Latin yang akan diconvert ke 

huruf Hiragana 

User 

19 

Daftar Kosakata Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam melihat 

daftar kosakata 

User 

20 

Quiz Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam 

membuka menu Quiz 

User 

21 

Menebak Huruf Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam 

membuka submenu Quiz 

User 

22 

Menebak Suara Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam 

membuka submenu Menebak 

Huruf 

User 

23 

Menebak Gambar Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam 

membuka submenu Menebak 

Huruf 

User 

24 

Kata Use Case ini menggambarkan 

kegiatan user dalam 

membuka submenu Quiz 

User 
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(3)  Use Case Diagram 

Use Case Diagram dibuat berdasarkan hasil dari identifikasi aktor dan 

use case. Diagram dari Aplikasi Media Pembelajaran Huruf Hiragana 

Dan Katakana dapat dilihat pada Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gambar 3.3 Use Case Diagram 

3.4.4 Activity Diagram 

Dari use case yang telah dibuat, dibutuhkan activity diagram untuk 

menjelaskan aliran proses yang terjadi pada tiap use case. Activity diagram pada 

aplikasi ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Activity Diagram View Hasil Evaluasi 

Activity Diagram View Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Gambar 3.4. Alur 

proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih View Hasil Evaluasi 
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pada menu utama kemudian sistem akan menampilkan hasil belajar yang telah 

dilakukan oleh user. 

 

2. Activity Diagram Use Case Materi Sub Menu  Menu Materi Hiragana 

Activity Diagram Menu Materi Hiragana dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

Alur proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Materi pada menu 

utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Materi, lalu user akan 

memilih Hiragana pada sub menu Materi kemudian sistem akan menampilkan isi 

dari submenu Materi Hiragana 

 

3. Activity Diagram Use Case Materi Sub Menu  Huruf Hiragana 

Activity Diagram Menu Materi Hiragana dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

Alur proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Materi pada menu 

utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Materi, lalu user akan 

memilih Hiragana pada sub menu Materi kemudian sistem akan menampilkan isi 

dari submenu Materi Hiragana kemudian user akan memilih Huruf Hiragana dari 

sub menu Materi Hiragana lalu sistem akan menampilkan daftar huruf Hiragana 

 

4. Activity Diagram Use Case Materi Sub Menu  Lambang Bunyi Sei-on 

Activity Diagram Lambang Bunyi Sei-on dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

Alur proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Materi pada menu 

utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Materi, lalu user akan 

memilih Hiragana pada sub menu Materi kemudian sistem akan menampilkan isi 

dari submenu Materi Hiragana kemudian user akan memilih Lambang Bunyi dari 

sub menu Materi Hiragana lalu sistem akan menampilkan daftar lambang bunyi. 

Lalu user akan memilih Lambang Bunyi Sei-on dan sistem akan menampilkan 

daftar huruf Hiragana yang termaksuk dalam lambang bunyi Sei-on. 

 

5. Activity Diagram Use Case Materi Sub Menu  Lambang Bunyi Daku-on 

Activity Diagram Menu Bunyi Daku-on dapat dilihat pada Gambar 3.8. Alur 

proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Materi pada menu utama 

kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Materi, lalu user akan memilih 
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Hiragana pada sub menu Materi kemudian sistem akan menampilkan isi dari 

submenu Materi Hiragana kemudian user akan memilih Lambang Bunyi dari sub 

menu Materi Hiragana lalu sistem akan menampilkan daftar lambang bunyi. Lalu 

user akan memilih Lambang Bunyi Daku-on dan sistem akan menampilkan daftar 

huruf Hiragana yang termaksuk dalam lambang bunyi Daku-on. 

 

6. Activity Diagram Use Case Materi Sub Menu  Lambang Bunyi Handaku-on 

Activity Diagram Menu Bunyi Handaku-on dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

Alur proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Materi pada menu 

utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Materi, lalu user akan 

memilih Hiragana pada sub menu Materi kemudian sistem akan menampilkan isi 

dari submenu Materi Hiragana kemudian user akan memilih Lambang Bunyi dari 

sub menu Materi Hiragana lalu sistem akan menampilkan daftar lambang bunyi. 

Lalu user akan memilih Lambang Bunyi Handaku-on dan sistem akan 

menampilkan daftar huruf Hiragana yang termaksuk dalam lambang bunyi 

Handaku-on. 

 

7. Activity Diagram Use Case Materi Sub Menu Lambang Bunyi Yo-on 

Activity Diagram Menu Bunyi Yo-on dapat dilihat pada Gambar 3.10. Alur 

proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Materi pada menu utama 

kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Materi, lalu user akan memilih 

Hiragana pada sub menu Materi kemudian sistem akan menampilkan isi dari 

submenu Materi Hiragana kemudian user akan memilih Lambang Bunyi dari sub 

menu Materi Hiragana lalu sistem akan menampilkan daftar lambang bunyi. Lalu 

user akan memilih Lambang Bunyi Yo-on dan sistem akan menampilkan daftar 

huruf Hiragana yang termaksuk dalam lambang bunyi Yo-on. 

 

8. Activity Diagram Use Case Materi Sub Menu Huruf Katakana 

Activity Diagram Menu Materi Katakana dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

Alur proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Materi pada menu 

utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Materi, lalu user akan 
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memilih Katakana pada sub menu Materi kemudian sistem akan menampilkan isi 

daftar huruf Katakana 

 

9. Activity Diagram Use Case Menulis Huruf Sub Menu Menulis Huruf Hiragana 

Activity Diagram Menulis Huruf Hiragana dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

Alur proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu 

utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan 

memilih Menulis Huruf pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menulis Huruf, lalu user akan Memilih Hiragana 

kemudian sistem akan menampilkan daftar huruf Hiragana setelah itu user akan 

memilih salah satu huruf setelah huruf dipilih sistem akan menampilkan halaman 

untuk menulis huruf beserta tata cara penulisan dan pelafalan dari huruf yang telah 

dipilih. 

 

10. Activity Diagram Use Case Menulis Huruf Sub Menu Menulis Huruf Katakana 

Activity Diagram Menulis Huruf Katakana dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

Alur proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu 

utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan 

memilih Menulis Huruf pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menulis Huruf, lalu user akan Memilih Katakana 

kemudian sistem akan menampilkan daftar huruf Katakana setelah itu user akan 

memilih salah satu huruf setelah huruf dipilih sistem akan menampilkan halaman 

untuk menulis huruf beserta tata cara penulisan dan pelafalan dari huruf yang telah 

dipilih. 

 

11. Activity Diagram Use Case Menebak Huruf Sub Menu Menebak Suara Huruf 

Hiragana 

Activity Diagram Menebak Suara Huruf Hiragana dapat dilihat pada Gambar 

3.14. Alur proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada 

menu utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user 

akan memilih Menebak Huruf pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menebak Huruf, setelah itu user akan memilih 
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menu Tebak Suara dan sistem akan menampilkan submenu dari menu Tebak Suara 

lalu user akan memilih Huruf Hiragana setelah itu sistem akan menampilkan soal. 

Setelah soal ditampilkan user akan menjawab soal tersebut dan sistem akan 

menampilkan hasil dari jawaban user. 

 

12. Activity Diagram Use Case Menebak Huruf Sub Menu Menebak Suara Huruf 

Katakana 

Activity Diagram Menebak Suara Huruf Katakana dapat dilihat pada 

Gambar 3.15. Alur proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih 

Evaluasi pada menu utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari 

Evaluasi, lalu user akan memilih Menebak Huruf pada sub menu Evaluasi 

kemudian sistem akan menampilkan submenu dari menu Menebak Huruf, setelah 

itu user akan memilih menu Tebak Suara dan sistem akan menampilkan submenu 

dari menu Tebak Suara lalu user akan memilih Huruf Katakana setelah itu sistem 

akan menampilkan soal. Setelah soal ditampilkan user akan menjawab soal tersebut 

dan sistem akan menampilkan hasil dari jawaban user. 

 

13. Activity Diagram Use Case Menebak Huruf Sub Menu Menebak Gambar 

Huruf Hiragana 

 Activity Diagram Menebak Gambar Huruf Hiragana dapat dilihat pada 

Gambar 3.16. Alur proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih 

Evaluasi pada menu utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari 

Evaluasi, lalu user akan memilih Menebak Huruf pada sub menu Evaluasi 

kemudian sistem akan menampilkan submenu dari menu Menebak Huruf, setelah 

itu user akan memilih menu Tebak Gambar dan sistem akan menampilkan submenu 

dari menu Tebak Gambar lalu user akan memilih Huruf Hiragana setelah itu sistem 

akan menampilkan soal. Setelah soal ditampilkan user akan menjawab soal tersebut 

dan sistem akan menampilkan hasil dari jawaban user. 
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14. Activity Diagram Use Case Menebak Huruf Sub Menu Menebak Gambar 

Huruf Katakana 

Activity Diagram Menebak Gambar Huruf Katakana dapat dilihat pada 

Gambar 3.17. Alur proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih 

Evaluasi pada menu utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari 

Evaluasi, lalu user akan memilih Menebak Huruf pada sub menu Evaluasi 

kemudian sistem akan menampilkan submenu dari menu Menebak Huruf, setelah 

itu user akan memilih menu Tebak Gambar dan sistem akan menampilkan submenu 

dari menu Tebak Gambar lalu user akan memilih Huruf Katakana setelah itu sistem 

akan menampilkan soal. Setelah soal ditampilkan user akan menjawab soal tersebut 

dan sistem akan menampilkan hasil dari jawaban user. 

 

15. Activity Diagram Use Case Menulis Kata Sub Menu Konversi Latin Ke 

Hiragana 

Activity Diagram Konversi Latin Ke Hiragana dapat dilihat pada Gambar 

3.18. Alur proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada 

menu utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user 

akan memilih Menulis Kata pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menulis Kata. Setelah itu user akan memilih 

konversi Latin Ke Hiragana dan sistem akan menampilkan halaman untuk menulis, 

kata yang telah di tulis oleh user akan di konversi ke huruf Hiragana setelah user 

mengklik tombol convert. 

 

16. Activity Diagram Use Case Menulis Kata Sub Menu Konversi Hiragana Ke 

Latin 

Activity Diagram Konversi Hiragana Ke latin dapat dilihat pada Gambar 

3.19. Alur proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada 

menu utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user 

akan memilih Menulis Kata pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menulis Kata. Setelah itu user akan memilih 

Konversi Hiragana Ke Latin dan sistem akan menampilkan halaman untuk menulis, 
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kata yang telah di tulis oleh user akan di konversi ke huruf Hiragana setelah user 

mengklik tombol convert. 

 

17. Activity Diagram Use Case Menulis Kata Sub Menu Daftar Kosakata 

Activity Diagram Daftar Kosakata dapat dilihat pada Gambar 3.20. Alur 

proses dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu 

utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan 

memilih Menulis Kata pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menulis Kata. Setelah itu user akan memilih 

Daftar Kosakata dan sistem akan menampilkan halaman Daftar Kosakata. 

 

18. Activity Diagram Quiz Sub Menu Tebak Kata 

Activity Diagram Quiz Tebak Kata dapat dilihat pada gambar 3.21. Alur 

proses dimulai ketika user Memilih  menu Evaluasi kemudian sistem Menampilkan 

isi menu Evaluasi, kemudian user akan memilih Quiz dan sistem akan menampilkan 

submenu dari menu Quiz, lalu user akan memilih Quiz Tebak Kata dan sistem akan 

menampilkan halaman soal untuk Quiz Tebak Kata, kemudian user akan memilih 

salah satu jawaban dan sistem akan menampilkan score akhir. 

 

19. Activity Diagram Use Case Quiz Sub Menu Tebak Suara  

Activity Diagram Quiz Tebak Suara dapat dilihat pada gambar 3.22. Alur 

proses dimulai ketika user Memilih  menu Evaluasi kemudian sistem Menampilkan 

isi menu Evaluasi, kemudian user akan memilih Quiz dan sistem akan menampilkan 

submenu dari menu Quiz, lalu user akan memilih Quiz Tebak Huruf dan sistem 

akan menampilkan submenu untuk menu Quiz Tebak Huruf. Setelah itu User akan 

memilih Tebak Suara dan sistem akan menampilkan halaman soal untuk Quiz 

Tebak Suara, kemudian user akan memilih salah satu jawaban dan sistem akan 

menampilkan score akhir. 

 

 

20. Activity Diagram Use Case Quiz Sub Menu Tebak Gambar 

Activity Diagram Quiz Tebak Gambar dapat dilihat pada gambar 3.23. Alur 

proses dimulai ketika user Memilih  menu Evaluasi kemudian sistem Menampilkan 
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isi menu Evaluasi, kemudian user akan memilih Quiz dan sistem akan menampilkan 

submenu dari menu Quiz, lalu user akan memilih Quiz Tebak Huruf dan sistem 

akan menampilkan submenu untuk menu Quiz Tebak Huruf. Setelah itu User akan 

memilih Tebak Gambar dan sistem akan menampilkan halaman soal untuk Quiz 

Tebak Gambar, kemudian user akan memilih salah satu jawaban dan sistem akan 

menampilkan score akhir. 

 

3.4.5 Sequence Diagram 

Sequence Diagram pada rancangan Aplikasi Media Pembelajaran Huruf 

Hiragana Dan Katakana merupakan gambaran hubungan sebuah objek dengan 

objek yang lainya dan penjelasan tentang bagaimana alur penerimaan dan 

pengiriman pesan pada eksekusi sebuah use case. Sequence Diagram pada aplikasi 

ini akan dijelaskan sebagai berikut : 

1) Menu Materi 

Sequence diagram menu Materi dapat dilihat pada gambar 3.24, proses 

dimulai dari menu utama user akan memilih menu Materi kemudian sistem akan 

menampilkan sub menu dari menu Materi. 

 

2) Menu Evaluasi 

Sequence diagram menu Evaluasi dapat dilihat pada gambar 3.25, proses 

dimulai dari menu utama user akan memilih menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan sub menu dari menu Evaluasi. 

 

3) View Hasil Evaluasi 

Sequence diagram menu View Hasil Belajar dapat dilihat pada gambar 3.26, 

proses dimulai dari menu utama user akan memilih menu View Hasil Evaluasi 

kemudian sistem akan menampilkan score tertinggi  dari menu View Hasil 

Evaluasi. 

 

4) Menu Materi Hiragana 

Sequence diagram menu Materi Hiragana dapat dilihat pada gambar 3.27, 

proses dimulai dari menu utama user akan memilih menu Materi kemudian sistem 
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akan menampilkan sub menu dari menu Materi, setelah itu user akan memilih 

Hiragana dan sistem akan menampilkan sub menu dari materi Hiragana 

 

5) Huruf Hiragana 

Sequence diagram Huruf Hiragana dapat dilihat pada gambar 3.28, proses 

dimulai dari menu utama user akan memilih menu Materi kemudian sistem akan 

menampilkan sub menu dari menu Materi, setelah itu user akan memilih Hiragana 

dan sistem akan menampilkan sub menu dari materi Hiragana. Kemudian user akan 

memilih huruf hiragana dan sistem akan menampilkan daftar huruf Hiragana, 

kemudian user akan memilih salah satu huruf dan sistem akan menampilkan tata 

cara penulisan dan pelafalan bunyi dari huruf yang dipilih. 

 

6) Lambang Bunyi 

Sequence diagram menu Lambang Bunyi dapat dilihat pada gambar 3.29, 

proses dimulai dari menu utama user akan memilih menu Materi kemudian sistem 

akan menampilkan sub menu dari menu Materi, setelah itu user akan memilih 

Hiragana dan sistem akan menampilkan sub menu dari materi Hiragana. Kemudian 

user akan memilih Lambang Bunyi dan sistem akan menampilkan daftar lambang 

bunyi yang dipilih. 

 

7) Lambang Bunyi Sei-on 

Sequence diagram menu Lambang Bunyi Sei-on dapat dilihat pada gambar 

3.30, proses dimulai dari menu utama user akan memilih menu Materi kemudian 

sistem akan menampilkan sub menu dari menu Materi, setelah itu user akan 

memilih Hiragana dan sistem akan menampilkan sub menu dari materi Hiragana. 

Kemudian user akan memilih Lambang Bunyi dan sistem akan menampilkan daftar 

lambang bunyi, lalu user akan memilih Lambang bunyi Sei-on dan sistem akan 

menampilkan daftar lambang bunyi Sei-on. 

 

8) Lambang Bunyi Daku-on 

Sequence diagram menu Lambang Bunyi Daku-on dapat dilihat pada 

gambar 3.31, proses dimulai dari menu utama user akan memilih menu Materi 
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kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari menu Materi, setelah itu user 

akan memilih Hiragana dan sistem akan menampilkan sub menu dari materi 

Hiragana. Kemudian user akan memilih Lambang Bunyi dan sistem akan 

menampilkan daftar lambang bunyi, lalu user akan memilih Lambang bunyi Daku-

on dan sistem akan menampilkan daftar lambang bunyi Daku-on. 

 

9) Lambang Bunyi Handaku-on 

Sequence diagram menu Lambang Bunyi Handaku-on dapat dilihat pada 

gambar 3.32, proses dimulai dari menu utama user akan memilih menu Materi 

kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari menu Materi, setelah itu user 

akan memilih Hiragana dan sistem akan menampilkan sub menu dari materi 

Hiragana. Kemudian user akan memilih Lambang Bunyi dan sistem akan 

menampilkan daftar lambang bunyi, lalu user akan memilih Lambang bunyi 

Handaku-on dan sistem akan menampilkan daftar lambang bunyi Handaku-on. 

 

10) Lambang Bunyi Yo-on 

Sequence diagram menu Lambang Bunyi Yo-on dapat dilihat pada gambar 

3.33, proses dimulai dari menu utama user akan memilih menu Materi kemudian 

sistem akan menampilkan sub menu dari menu Materi, setelah itu user akan 

memilih Hiragana dan sistem akan menampilkan sub menu dari materi Hiragana. 

Kemudian user akan memilih Lambang Bunyi dan sistem akan menampilkan daftar 

lambang bunyi, lalu user akan memilih Lambang bunyi Yo-on dan sistem akan 

menampilkan daftar lambang bunyi Yo-on. 

 

11) Huruf Katakana 

Sequence diagram Huruf Katakana dapat dilihat pada gambar 3.34, proses 

dimulai dari menu utama user akan memilih menu Materi kemudian sistem akan 

menampilkan sub menu dari menu Materi,setelah itu user akan memilih huruf 

Katakana dan sistem akan menampilkan daftar huruf Katakana, kemudian user akan 

memilih salah satu huruf dan sistem akan menampilkan tata cara penulisan dan 

pelafalan bunyi dari huruf yang dipilih. 
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12)  Menulis Huruf 

Sequence diagram Menulis Huruf  dapat dilihat pada gambar 3.35, dimulai 

ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu utama kemudian 

sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan memilih Menulis 

Huruf pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan menampilkan submenu dari 

menu Menulis Huruf 

 

13) Menulis Huruf Hiragana 

Sequence diagram Menulis Huruf Hiragana dapat dilihat pada Gambar 3.36. 

Dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu utama 

kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan 

memilih Menulis Huruf pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menulis Huruf, lalu user akan Memilih Hiragana 

kemudian sistem akan menampilkan daftar huruf Hiragana setelah itu user akan 

memilih salah satu huruf setelah huruf dipilih sistem akan menampilkan halaman 

untuk menulis huruf beserta tata cara penulisan dan pelafalan dari huruf yang telah 

dipilih. 

 

14)  Menulis Huruf Katakana 

Sequence diagram Menulis Huruf Katakana dapat dilihat pada Gambar 3.37. 

Dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu utama 

kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan 

memilih Menulis Huruf pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menulis Huruf, lalu user akan Memilih Katakana 

kemudian sistem akan menampilkan daftar huruf Katakana setelah itu user akan 

memilih salah satu huruf setelah huruf dipilih sistem akan menampilkan halaman 

untuk menulis huruf beserta tata cara penulisan dan pelafalan dari huruf yang telah 

dipilih. 

 

15) Menebak Huruf 

Sequence diagram Menebak Huruf dapat dilihat pada Gambar 3.38. Dimulai 

ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu utama kemudian 
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sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan memilih Menebak 

Huruf pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan menampilkan submenu dari 

menu Menebak Huruf. 

 

16)  Menebak Suara Huruf 

Sequence diagram Menebak Suara Huruf dapat dilihat pada Gambar 3.39. 

Dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu utama 

kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan 

memilih Menebak Huruf pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menebak Huruf. Setelah itu user akan memilih 

menu Menebak Suara Huruf dan sistem akan menampilkan sub menu dari Menebak 

Suara Huruf. 

 

17)  Menebak Suara Huruf Hiragana 

Sequence diagram Menebak Suara Huruf Hiragana dapat dilihat pada 

Gambar 3.40. Dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada 

menu utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user 

akan memilih Menebak Huruf pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menebak Huruf. Setelah itu user akan memilih 

menu Menebak Suara Huruf dan sistem akan menampilkan sub menu dari Menebak 

Suara Huruf. Kemudian user akan memilih Hiragana dan sistem akan menampilkan 

soal, lalu user akan menjawab soal tersebut dan sistem akan menampilkan hasil 

jawaban user 

 

18) Menebak Suara Huruf Katakana 

Sequence diagram Menebak Suara Huruf Katakana dapat dilihat pada 

Gambar 3.41. Dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada 

menu utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user 

akan memilih Menebak Huruf pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menebak Huruf. Setelah itu user akan memilih 

menu Menebak Suara Huruf dan sistem akan menampilkan sub menu dari Menebak 

Suara Huruf. Kemudian user akan memilih Katakana dan sistem akan menampilkan 
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soal, lalu user akan menjawab soal tersebut dan sistem akan menampilkan hasil 

jawaban user. 

 

19) Menebak Gambar Huruf 

Sequence diagram Menebak Gambar Huruf dapat dilihat pada Gambar 3.42. 

Dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu utama 

kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan 

memilih Menebak Huruf pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menebak Huruf. Setelah itu user akan memilih 

menu Menebak Gambar Huruf dan sistem akan menampilkan sub menu dari 

Menebak Gambar Huruf. 

 

20)  Menebak Gambar Huruf Hiragana 

Sequence diagram Menebak Gambar Huruf Hiragana dapat dilihat pada 

Gambar 3.43. Dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada 

menu utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user 

akan memilih Menebak Huruf pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menebak Huruf. Setelah itu user akan memilih 

menu Menebak Gambar Huruf dan sistem akan menampilkan sub menu dari 

Menebak Gambar Huruf. Kemudian user akan memilih Hiragana dan sistem akan 

menampilkan soal, lalu user akan menjawab soal tersebut dan sistem akan 

menampilkan hasil jawaban user. 

 

21)  Menebak Gambar Huruf Katakana 

Sequence diagram Menebak Gambar Huruf Katakana dapat dilihat pada 

Gambar 3.44. Dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada 

menu utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user 

akan memilih Menebak Huruf pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menebak Huruf. Setelah itu user akan memilih 

menu Menebak Gambar Huruf dan sistem akan menampilkan sub menu dari 

Menebak Gambar Huruf. Kemudian user akan memilih Katakana dan sistem akan 
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menampilkan soal, lalu user akan menjawab soal tersebut dan sistem akan 

menampilkan hasil jawaban user. 

 

22) Menulis Kata 

Sequence diagram Menulis Kata dapat dilihat pada Gambar 3.45. Dimulai 

ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu utama kemudian 

sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan memilih Menulis 

Kata pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan menampilkan submenu dari 

menu Menulis Kata.  

 

23)  Konversi Alfabet Ke Hiragana 

Sequence diagram Konversi Alfabet Ke Hiragana dapat dilihat pada Gambar 

3.46. Dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu 

utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan 

memilih Menulis Kata pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menulis Kata. Setelah itu user akan memilih 

konversi Alfabet Ke Hiragana dan sistem akan menampilkan halaman untuk 

menulis, kata yang telah di tulis oleh user akan langsung di konversi ke huruf 

Hiragana 

 

24) Konversi Hiragana Ke Alfabet 

Sequence diagram Konversi Hiragana Ke Alfabet dapat dilihat pada Gambar 

3.47. Dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu 

utama kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan 

memilih Menulis Kata pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan 

menampilkan submenu dari menu Menulis Kata. Setelah itu user akan memilih 

konversi Hiragana Ke Latin dan sistem akan menampilkan halaman untuk menulis, 

kata yang telah di tulis oleh user akan langsung di konversi ke huruf Alfabet. 
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25)  Daftar Kosakata 

Sequence diagram Daftar Kosakata dapat dilihat pada Gambar 3.48. Dimulai 

ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu utama kemudian 

sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan memilih Menulis 

Kata pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan menampilkan submenu dari 

menu Menulis Kata. Setelah itu user akan memilih Daftar kosakata dan sistem akan 

menampilkan halaman Daftar Kosakata. 

 

26) Quiz 

Sequence diagram Quiz dapat dilihat pada Gambar 3.49. Dimulai ketika user 

membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu utama kemudian sistem akan 

menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan memilih Quiz pada sub menu 

Evaluasi kemudian sistem akan menampilkan submenu dari menu Quiz. 

 

27)  Quiz Tebak Kata 

Sequence diagram Quiz  Tebak Kata dapat dilihat pada Gambar 3.50. 

Dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu utama 

kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan 

memilih Quiz pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan menampilkan 

submenu dari menu Quiz. lalu user akan memilih Quiz Tebak Kata dan sistem akan 

menampilkan halaman soal untuk Quiz Tebak Kata, kemudian user akan memilih 

salah satu jawaban dan sistem akan menampilkan score akhir. 

 

28) Quiz Tebak Huruf 

Sequence diagram Quiz  Huruf dapat dilihat pada Gambar 3.51. Dimulai 

ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu utama kemudian 

sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan memilih Quiz 

pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan menampilkan submenu dari menu 

Quiz. Lalu user akan memilih Quiz Tebak Huruf dan sistem akan menampilkan 

submenu untuk menu Quiz Tebak Huruf. 
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29)  Quiz Tebak Suara 

Sequence diagram Quiz  Tebak Suara dapat dilihat pada Gambar 3.52. 

Dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu utama 

kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan 

memilih Quiz pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan menampilkan 

submenu dari menu Quiz. Lalu user akan memilih Quiz Tebak Huruf dan sistem 

akan menampilkan submenu untuk menu Quiz Tebak Huruf. Setelah itu User akan 

memilih Tebak Suara dan sistem akan menampilkan halaman soal untuk Quiz 

Tebak Suara, kemudian user akan memilih salah satu jawaban dan sistem akan 

menampilkan score akhir. 

 

30)  Quiz Tebak Gambar 

Sequence diagram Quiz  Tebak Gambar dapat dilihat pada Gambar 3.53. 

Dimulai ketika user membuka aplikasi lalu memilih Evaluasi pada menu utama 

kemudian sistem akan menampilkan sub menu dari Evaluasi, lalu user akan 

memilih Quiz pada sub menu Evaluasi kemudian sistem akan menampilkan 

submenu dari menu Quiz. Lalu user akan memilih Quiz Tebak Huruf dan sistem 

akan menampilkan submenu untuk menu Quiz Tebak Huruf. Setelah itu User akan 

memilih Tebak Gambar dan sistem akan menampilkan halaman soal untuk Quiz 

Tebak Gambar, kemudian user akan memilih salah satu jawaban dan sistem akan 

menampilkan score akhir. 

 

3.4.6 Perancangan Interface 

1) Desain Interface Halaman Utama 

Aplikasi media pembelajaran ini memiliki 2 menu utama, yaitu menu     

materi dan evaluasi. Pada menu belajar akan terdapat 2 menu pilihan yaitu menu 

huruf Hiragana dan menu Huruf katakana, kedua menu tersebut akan berisikan 

huruf-huruf Hiragana dan Katakan beserta tata cara penulisan dan pelafalanya, dan 

di dalam menu Hiragana terdapat menu lambang bunyi yang berisikan jenis-jenis 

lambang bunyi pada huruf Hiragana. Pada menu belajar akan terdapat 4 halaman 

menu yaitu menu menulis huruf, menu yang berisi tentang latihan menulis huruf 

Hiragana dan Katakana. Kemudian menu menebak huruf, pada menu ini user akan 
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menebak huruf yang berupa gambar dan suara, kemudian menu menulis kata, pada 

menu ini user dapat mencoba untuk menulis kata, didalam menu ini juga terdapat 

menu kosakata yang berisi kosakata bahasa jepang yang berupa penulisan dalam 

huruf alfabet dan huruf jepang beserta bunyinya. Menu quiz, pada menu ini user 

akan mejawab soal-soal, di menu ini terdapat 2 jenis quiz yaitu quiz menebak kata, 

user harus menebak arti kata yang diucapkan, quiz menebak huruf, user harus 

menebak huruf dari soal yang berupa gambar maupun suara. Seperti yang terlihat 

pada Gambar 3.54. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 3.54 Interface Menu Utama 

2) Desain Interface Menu Materi 

Pada menu materi terdapat 2 menu yaitu Hiragana dan Katakana. Pada menu 

Hiragana berisi tentang huruf-huruf Hiragana beserta tata cara penulisan dan 

pelafalannya, dalam menu Hiragana juga terdapat menu lambang bunyi yang berisi 

jenis-jenis lambang bunyi. Pada menu Katakana juga berisi huruf-huruf katakana 

beserta tata cara penulisan dan pelafalannya.  Seperti pada Gambar 3.55.  
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                                Gambar 3.55 Interface Menu Materi 

3) Desain Interface Menu Hiragana 

Pada menu Hiragana seperti yang terlihat pada Gambar 3.56 terdapat 2 

submenu yaitu Hiragana dan Lambang bunyi sedangkan pada Gambar 3.57 berisi 

tentang huruf-huruf Hiragana. Sedangkan tata cara penulisan dan pelafalannya 

terlihat seperti pada Gambar 3.58, dalam menu Hiragana juga terdapat menu 

lambang bunyi yang berisi jenis-jenis lambang bunyi seperti pada Gambar 3.59. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 3.56 Interface Menu Materi Hiragana 
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4) Desain Interface Huruf Hiragana 

 

 

 

 

 

 

                       Gambar 3.57 Interface Huruf Hiragana 

 

 

 

5) Desain Interface Tata Cara Penulisan Huruf Hiragana 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 3.58 Interface Tata Cara Penulisan Huruf Hiragana 
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6) Desain Interface Lambang Bunyi 

Pada menu lambang bunyi ini akan terdapat 4 menu lambang bunyi, pada 

tiap lambang bunyi akan berisi huruf-huruf lambang bunyi tersebut yaitu Sei-on 

pada Gambar 3.60, Daku-on pada Gambar 3.61, Handaku-on pada Gambar 3.62, 

dan yo-on pada Gambar 3.63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 3.59 Interface Lambang Bunyi 

7) Desain Interface Lambang Bunyi Sei-on 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                        Gambar 3.60 Interface Lambang Bunyi Sei-on 
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8) Desain Interface Lambang Bunyi Daku-on 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 3.61 Interface Lambang Bunyi Daku-on 

 

 

9) Desain Interface Lambang Bunyi Handaku-on 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                         Gambar 3.62 Interface Lambang Bunyi Handaku-on 
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10)  Desain Interface Lambang Bunyi Yo-on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gambar 3.63 Interface Lambang Bunyi Yo-on 

11)  Desain Interface Huruf Katakana 

Pada menu Katakana seperti yang terlihat pada Gambar 3.64 berisi tentang 

daftar huruf-huruf Katakana beserta tata cara penulisan dan pelafalannya seperti 

pada Gambar 3.65. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 3.64 Interface Huruf Katakana 
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12)  Desain Interface Tata Cara Penulisan Huruf Katakana 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 3.65 Interface Tata Cara Penulisan Huruf Katakana 

 

 

13)  Desain Interface Menu Evaluasi 

Pada menu Evaluasi terdapat 4 sub menu yaitu Menulis Huruf, Menebak 

Huruf, Menulis Kata, dan Quiz seperti pada Gambar 3.66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 3.66 Interface Menu Evaluasi 
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a) Desain Interface Menulis Huruf 

Pada menu ini user memiliki 2 pilihan untuk menulis huruf, yaitu Hiragana 

dan Katakana. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gambar 3.67 Interface Menulis Huruf 

1)  Desain Interface Menulis Huruf Hiragana 

Setelah user memilih Hiragana pada halaman menulis huruf aplikasi akan 

menampilkan daftar huruf-huruf Hiragana seperti pada Gambar 3.68, setelah itu 

user akan memilih salah satu huruf Hiragana yang akan dicoba untuk ditulis, setelah 

itu baru user akan berlatih untuk menulis huruf Hiragana yang telah dipilih 

sebelumnya seperti pada Gambar 3.69 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 3.68 Interface Daftar Huruf Hiragana 
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2)  Desain Interface Menulis Huruf Hiragana 

Pada halaman ini user akan berlatih untuk menulis huruf Hiragana seperti 

yang terlihat pada Gambar 3.69. Pada halaman ini terdapat button speaker untuk 

mendengarkan bunyi huruf yang telah kita pilih, dan button next untuk menulis 

huruf selanjutnya sesuai urutan abjad huruf Hiragana 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 3.69 Interface Menulis Huruf Hiragana 

3)  Desain Interface Menulis Huruf Katakana 

Setelah user memilih Katakana pada halaman menulis huruf aplikasi akan 

menampilkan daftar huruf-huruf Katakana seperti pada Gambar 3.70, setelah itu 

user akan memilih salah satu huruf Katakana yang akan dicoba untuk ditulis, setelah 

itu baru user akan berlatih untuk menulis huruf Katakana yang telah dipilih 

sebelumnya seperti pada Gambar 3.71. 

 

 

 

 

 

                             Gambar 3.70 Interface Daftar Huruf Katakana 
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4)  Desain Interface Menulis Huruf Katakana 

Pada halaman ini user akan berlatih untuk menulis huruf Katakana seperti 

yang terlihat pada Gambar 3.71. Pada halaman ini terdapat button speaker untuk 

mendengarkan bunyi huruf yang telah kita pilih, dan button next untuk menulis 

huruf selanjutnya sesuai urutan abjad huruf Katakana 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 3.71 Interface Menulis Huruf Katakana 

b)  Desain Interface Menebak Huruf 

Pada menu ini user akan memilih menu untuk menebak huruf, terdapat 2 

jenis menu pada halaman ini yaitu menebak suara dan menebak gambar seperti yang 

terlihat pada Gambar 3.72. 

 

 

 

 

 

 

                        Gambar 3.72 Interface Menu Menebak Kata 
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1) Desain Interface Menebak Suara 

Pada menu ini user akan memilih untuk menebak huruf Hiragana atau 

katakana Gambar 3.73. 

 

 

 

 

 

 

                              Gambar 3.73 Interface Menebak Suara              

 

2) Desain Interface Menebak Suara Hiragana 

Pada halaman ini user akan menebak huruf Hiragana setelah mendengar 

bunyi huruf , kemudian user akan memilih jawaban yang sesuai dengan bunyi 

huruf, setelah jawaban dipilih jawaban akan ditampilkan pada kolom atas seperti 

pada Gambar 3.74. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar 3.74. Interface Menebak Suara Hiragana 
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3) Desain Interface Menebak Suara Katakana 

Pada menu ini user akan menebak huruf Katakana setelah mendengar bunyi 

huruf, kemudian user akan memilih jawaban yang sesuai dengan bunyi huruf, 

setelah jawaban dipilih jawaban akan ditampilkan pada kolom atas seperti pada 

Gambar 3.75.  

 

 

 

 

 

 

                    Gambar 3.75. Interface Menebak Suara Katakana 

 

4) Desain Interface Menebak Gambar 

Pada menu ini user akan memilih untuk menebak Gambar Hiragana atau 

katakana. Pada halaman ini user akan menebak bunyi pelafalan dari gambar yang 

di tampilkan seperti pada Gambar 3.76. 

 

 

 

 

 

                            

                         

                                 Gambar 3.76. Interface Menebak Gambar  
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5) Desain Interface Menebak Gambar Hiragana 

Pada menu ini user akan menebak bunyi huruf Hiragana setelah melihat 

tampilan gambar huruf, kemudian user akan menjawab menggunakan suara yang 

sesuai dengan bunyi huruf, seperti pada Gambar 3.77. 

 

 

 

 

 

 

  

                     Gambar 3.77. Interface Menebak Gambar Hiragana 

 

6) Desain Interface Menebak Gambar Katakana 

Pada menu ini user akan menebak bunyi huruf Katakana setelah melihat 

tampilan gambar huruf, kemudian user akan menjawab menggunakan suara yang 

sesuai dengan bunyi huruf, seperti pada Gambar 3.78. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 3.78. Interface Menebak Gambar Katakana 
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c) Desain Interface Menulis Kata 

Pada menu ini terdapat 3 sub menu yaitu Konversi Hiragana ke Latin, 

Konversi Latin ke Hiragana dan daftar kosakata seperti pada Gambar 3.79. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 3.79. Interface Menulis Kata 

 

1) Desain Interface Konversi Hiragana Ke Latin 

Pada menu ini user akan berlatih menulis kata dengan keyboard huruf 

Hiragana yang nantinya dari inputan yang berupa huruf hiragana akan dikonversi 

ke huruf latin, seperti pada Gambar 3.80. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 3.80. Interface Konversi Hiragana Ke Alfabet 
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2) Desain Inreface Konversi Latin Ke Hiragana 

Pada menu ini user akan berlatih menulis kata dengan keyboard huruf Latin 

yang nantinya dari inputan yang berupa huruf Latin akan dikonversi ke huruf 

Hiragana, seperti pada Gambar 3.81. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 3.81. Interface Konversi Alfabet Ke Hiragana 

 

3) Desain Interface Daftar Kosakata  

Pada menu ini user dapat mempelajari bentuk huruf dan bunyi dari tiap 

kosakata seperti pada Gambar 3.82 User juga dapat melihat huruf kosakata dalam 

bentuk huruf Latin beserta artinya sehingga pada saat berlatih menulis kata user 

tidak kebingungan. 

 

 

 

 

 

 

                              Gambar 3.82. Interface Daftar Kosakata 
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d) Desain Interface Quiz 

Pada halaman ini user akan memilih 2 jenis Quiz yaitu tebak kata ataupun 

tebak huruf untuk menguji kemampuanya, jumlah soal pada tiap jenis Quiz adalah 

10 soal, setiap memulai Quiz user akan mendapatkan soal-soal yang berbeda. 

Seperti pada Gambar 3.83. 

 

 

 

 

 

 

                                    Gambar 3.83. Interface Quiz 

 

1) Desain Interface Quiz Tebak Kata 

Pada menu ini user akan menebak arti dari bunyi yang diucapkan, user akan 

memiliki 3 pilihan jawaban untuk dipilih, dan pilihan jawaban merupakan kata 

dalam bahasa Indonesia seperti yang terlihat pada Gambar 3.84. 

 

 

 

 

 

 

 

                        Gambar 3.84 Interface Quiz Tebak Kata 
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2) Desain Interface Quiz Tebak Huruf 

Pada halaman ini terdapat 2 pilihan menu quiz yaitu tebak gambar dan tebak 

suara seperti yang terlihat pada Gambar 3.85 Jumlah soal yang terdapat pada quiz 

ini berjumlah 10 soal, user akan mendapat soal-soal yang berbeda ketika memulai 

baru quiz yang dipilih. 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 3.85 Interface Quiz Tebak Huruf 

 

3) Desain Intereface Quiz Tebak Gambar 

Pada halaman ini user akan menebak soal quiz tebak huruf yang berupa 

bunyi huruf Hiragana setelah melihat tampilan gambar huruf, kemudian user akan 

menjawab menggunakan suara yang sesuai dengan bunyi huruf, seperti pada 

Gambar 3.86, jumlah soal pada halaman ini berjumlah 10 soal, dan user akan 

mendapatkan soal yang berbeda setiap memulai baru quiz 

 

 

 

 

 

                             Gambar 3.86 Interface Quiz Tebak Gambar 
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4) Desain Interface Quiz Tebak Suara 

Pada halaman ini user akan menebak soal quiz yang berupa huruf setelah 

mendengar bunyi huruf, kemudian user akan memilih jawaban yang sesuai dengan 

bunyi huruf, setelah jawaban dipilih jawaban akan ditampilkan pada kolom atas 

seperti pada Gambar 3.87. jumlah soal pada halaman ini berjumlah 10 soal, dan 

user akan mendapatkan soal yang berbeda setiap memulai baru quiz. 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 3.87 Interface Quiz Tebak Suara 

 

5) Desain Interface View Hasil Evaluasi 

Pada menu ini score tertinggi dari hasil quiz akan ditampilkan, waktu 

pelaksanaan jumlah jawaban yang betul beserta nilai juga akan ditampilkan pada 

halaman ini. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.88. 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 3.88 Interface View Hasil Evaluasi 
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3.4.7 Pengujian Aplikasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian dari aplikasi media pembelajaran 

yang telah dibuat,tujuannya adalah untuk mengetahui apakah aplikasi yang telah 

dibuat telah sesuai dengan perancangan dan kebutuhan atau belum. Proses 

pengujian dilakukan ketika aplikasi telah selesai dibuat. Pengujian pada aplikasi ini 

menggunakan proses pengujian Black-box Testing dan User Acceptance Testing 

(UAT) yang memiliki tujuan untuk menguji apakah aplikasi ini telah sesuai dengan 

kebutuhan user atau belum (perry, 2006). 

 

3.4.7.1 Desain Pengujian 

1)  Black-box Testing 

Sebuah metode pengujian yang focus kepada kebutuhan fungsionalitas dari 

suatu perangkat lunak merupakan definisi dari black-box testing. Pada pengujian 

ini  dilakukan upaya untuk menemukan kesalahan pada kategori : 1) adanya fungsi 

yang salah atau hilang, 2) terjadi error pada antarmuka, 3) terjadinya kesalahan pada 

struktur data atau pada  proses akses database external, 4) terjadinya error pada 

kinerja atau perilaku perangkat lunak, 5) terjadi kesalahan inisialisasi dan terminasi 

(Pressman, 2010 : 495). 

 

1) User Acceptance Test 

User Acceptance Test (UAT) adalah sebuah proses pengujian untuk 

melakukan verivikasi apakah fitur yang dibuat pada sebuah perangkat lunak sudah 

sesuai untuk pengguna atau user (perry, 2006). Pengujian ini berbeda dengan 

pengujian sistem (pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah tidak terjadi 

crash pada software). User Acceptance Test (UAT) pada umumnya dilakukan oleh 

end-user. Pada proses pengunjian UAT penguji dan pengembang akan melakukan 

identifikasi  dan memperbaiki masalah yang terjadi selama masih dalam tahap awal 

pengujian fungsionalitas pada tahap testing. 


