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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

 Perancangan sistem Software E-Learning ini, dirancang 

dengan beberapa fitur  seperti materi pembelajaran akademik dan 

non akademik, materi video dari youtube, dan kuis berupa game 

edukasi. Perancangan tersebut menggunakan metode Software 

Development Life Cycle (SDLC) Waterfall Model. Waterfall 

Model adalah suatu metode yang menekankan pada fase yang 

berurutan, sistematis dan dianalogikan seperti air terjun, dimana 

setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas ke 

bawah. Waterfall model  memiliki beberapa fase seperti analisa, 

desain, implementasi, pengujian serta perawatan dan evaluasi. 

 

 

Gambar 3.1 Waterfall Model 
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1. Analisa 

 Pada tahap ini dilakukan analisa dan mencari kebutuhan-

kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan Software 

E-Learning seperti menyiapkan materi akademik, non-

akademik, menyiapkan soal-soal yang diperlukan untuk kuis 

pada game edukasi nantinya. 

 

2. Desain 

 Pada tahapan ini mulai dilakukan desain alur kerja 

aplikasi, desain user interface, hingga desain database dari 

aplikasi tersebut. 

 

3. Implementasi 

 Ketika semua sudah terancang, implementasi dapat 

dilakukan. Visual Studio Code sebagai IDE, Dart sebagai 

bahasa pemrograman, Flutter sebagai framework yang 

digunakan serta Android Virtual Device (AVD) sebagai 

emulator. 

 

4. Pengujian 

 Setelah tahap implementasi selesai, selanjutnya  adalah 

tahap pengujian. Pengujian dapat dilakukan dengan 2 teknik 

yaitu, White Box dan teknik Black Box. Dalam menerapkan 

teknik White Box, program diuji untuk menemukan adanya 

kesalahan (error bugs), dan Black Box digunakan untuk 
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menguji dibagian fitur, fungsi, dan tampilan di dalam kode 

program. Pengujian ini akan dilakukan dalam 2 minggu 

hingga kode program benar-benar dapat berjalan, berfungsi 

dengan baik, dan terbebas dari kesalahan (error bugs). 

 

5. Perawatan dan Evaluasi 

 Pada tahap perawatan dan evaluasi, aplikasi akan 

diserahkan ke user untuk dioperasikan atau digunakan secara 

penuh, dan akan dilakukan perawatan terhadap aplikasi yang 

sudah dibuat secara berkala, supaya ketika ada kesalahan 

(error bugs) dapat segera diperbaiki. 
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3. 1 Desain Sistem 

3.1.1 Desain Antarmuka 

 

Gambar 3.2 Menu Utama 

 

Gambar 3.2 merupakan menu utama dari 

aplikasi yang dibuat. Tampilan menu yang berisi 

fitur seperti textbox kolom pencarian, button 

akademik dan non-akademik, serta button kelas 

favorit dan navigation bar sebagai pilihan untuk 

ganti screen yang akan dituju. 
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Gambar 3.3 Menu Akademik 

 

 Gambar 3.3 merupakan tampilan dari kelas 

atau materi akademik yang ada di aplikasi. Fitur 

yang tersedia pada tampilan tersebut meliputi 

berbagai macam materi akademik, seperti 

matematika, bahasa jawa, IPA, dan bahasa 

Indonesia yang berupa button. 
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Gambar 3.4 Menu Non-Akademik 

 

 Gambar 3.4 merupakan tampilan dari menu 

non-akademik, yang memiliki fungsi dan fitur 

button materi modern dance, gitar dasar, dan piano 

dasar. 
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Gambar 3.5 Menu Materi 

 

 Gambar 3.5 merupakan tampilan dimana 

materi akan ditampilkan. Setelah dari menu 

akademik dan non-akademik, tampilan ini menjadi 

menu yang berfungsi untuk menampilkan video 

materi dan penjelasan terkait dengan video tersebut. 
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Gambar 3.6 Menu Game Quiz 

 

 Gambar 3.6  merupakan tampilan dari fitur 

terakhir, yaitu fitur Game Quiz. Tampilan tersebut 

memiliki button  ayo mulai yang berfungsi untuk 

menghantarkan user ke tampilan soal. 
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Gambar 3.7 Menu Pertanyaan 

 

 Gambar 3.7 merupakan tampilan dari menu 

pertanyaan, dimana user setelah menekan button 

pada menu game quiz akan menghasilkan tampilan 

tersebut. Tampilan ini berisi animasi timer atau 

countdown, pertanyaan atau soal, dan button 

jawaban. 
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Gambar 3.8 Menu Score 

 

 Gambar 3.8 merupakan tampilan dari menu 

score   atau hasil akhir menu pertanyaan, dimana 

user setelah berhasil menjawab seluruh pertanyaan 

dapat melihat score akhir yang diperoleh serta 

adanya button kembali ke menu utama yang 

berfungsi untuk kembali ke menu utama. 
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3.1.2 Target Aplikasi 

Target dari aplikasi.tersebut adalah untuk kalangan 

pelajar dan orang yang mau belajar. 

3.2 Kebutuhan Hardware dan/atau Software 

 3.2.1  Kebutuhan Pengembangan 

a. Hardware 

Hardware yang digunakan untuk melakukan 

pengembangan aplikasi pembelajaran ini adalah 

laptop dengan spesifikasi windows 10 

menggunakan processor AMD Athlon Gold 

3150U dam RAM 8GB.  

b. Software 

Software yang digunakan dalam pengembangan 

aplikasi ini yaitu Visual Studio Code 1.68.0 

sebagai IDE, emulator dari Android Studio 

2021.1 dengan versi SDK 22, dan Flutter versi 

3.1.0 sebagai framework yang digunakan. 

 3.2.2 Kebutuhan Pemakaian 

a. Hardware: Smartphone android 

b. Software: Android minimal versi 5.0 (lollipop) 

  


