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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1. Studi pustaka, yaitu melakukan studi terhadap sumber-sumber seperti 

jurnal, laporan, aplikasi, halaman web, atau artikel yang telah 

dipublikasikan oleh peneliti lain yang bekaitan dengan Leitner, basis 

flashcard, online flashcard, spaced repetition system, dan lain-lain yang 

berguna untuk membangun aplikasi yang diteliti.  

2. Perancangan, yaitu melakukan perancangan aplikasi pembelajaran bahasa 

Korea dengan mengimplementasikan algoritma Leitner ke dalam kode 

program berbasis web sesuai dengan tujuan dan batasan yang sudah 

ditentukan sebelumnya.  

3. Implementasi, yaitu mengimplementasikan algoritma dan rancangan yang 

sudah dibuat sebelumnya ke dalam kode program untuk membangun 

aplikasi online flashcard berbasis web.  

4. Survei, yaitu melakukan survei untuk memastikan kualitas produk dari 

sudut pandang pengguna supaya aplikasi dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran bahasa Korea yang interaktif dan mudah digunakan. 

5. Penulisan laporan, yaitu menulis laporan penelitian mulai dari proses 

pembuatan aplikasi online flashcard hingga hasil dan kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan. 
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3.2 Perancangan Aplikasi 

Dalam membangun aplikasi flashcard pembelajaran bahasa Korea, 

diperlukan suatu analisis dan perancangan terlebih dahulu supaya hasil aplikasi 

lebih optimal. Diagram yang dibuat dalam analisis dan perancangan sistem 

adalah Data Flow Diagram (DFD), Entity Relation Diagram (ERD), flowchart, 

struktur tabel, dan desain antarmuka (interface). 

3.2.1 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan suatu diagram yang 

menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, 

yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara 

logika, terstruktur, dan jelas. Terdapat empat level di dalam data flow 

diagram aplikasi ini yaitu diagram konteks, diagram nol, diagram level satu 

dan diagram level dua. 

A. Diagram Konteks 

Aplikasi flashcard ini memiliki tiga entitas eksternal, yaitu 

Pembendaharaan Bahasa Korea (buku), user dan admin. Pembendaharaan 

Bahasa Korea diambil dari buku “한국어 999+ Kosakata Penting Korea-

Indonesia-Inggris” oleh H. Wijaya yang memberikan data pertanyaan, 

jawaban dan kategori. Admin berinteraksi dengan memberikan data 

gambar dan data login admin. User merupakan variabel yang membedakan 

hasil belajar setiap pengguna dalam aplikasi, yakni tanggal mulai belajar 

dan hasil jawaban user untuk setiap pertanyaan serta data-data pembeda 

user lainnya. User berinteraksi dengan memberikan informasi user seperti 

login dan logout, pilihan dek untuk dikerjakan dan jawaban user. User juga 
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memberikan informasi baru dengan register untuk menambahkan 

pengguna baru untuk aplikasi ini.  

Diagram konteks pada sistem digambarkan pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 Diagram konteks aplikasi 
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B. Diagram Nol 

Aplikasi flashcard ini memiliki lima proses utama, yaitu ‘Proses 

Login Admin’, ‘Proses Login User’, ‘Proses Register User’, ‘Proses 

Kelola Data’ dan ‘Proses Belajar’. Proses login admin adalah proses yang 

menyiapkan akses ke halaman menu admin. Proses login user adalah 

proses yang menentukan user atau mana yang sedang mengakses aplikasi. 

Proses register user digunakan untuk menambahkan user baru ke dalam 

database aplikasi. Proses kelola data adalah proses yang digunakan oleh 

admin untuk menambahkan data baru serta melakukan perubahan pada 

data yang ada, yaitu dengan mengubah data dan menghapus data. Proses 

belajar menentukan isi dari dek kartu yang perlu dipelajari pada hari itu 

serta proses pengecekan jawaban dan aksi yang dilakukan bedasarkan 

inputan dari user.  

Proses login admin berhubungan dengan tabel tbAdmin. Proses 

login user dan proses register user berhubungan dengan tabel tbUser. 

Proses kelola data berhubung dengan tabel tbDek, tbPertanyaan dan 

tbPertanyaanUser. Proses belajar berhubungan dengan tbDek, 

tbPertanyaan, tbDekUser dan tbPertanyaanUser. Berikut pada gambar 3.2 

adalah DFD 0 dari aplikasi. 

Seluruh proses dan entitas memiliki jumlah input dan output yang 

sama dan memiliki nama yang sesuai dengan diagram konteks yang telah 

dibuat sebelumnya. Semua proses yang masih dapat diperinci akan 

digambarkan kembali pada diagram level satu.   
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Gambar 3.2 Diagram Nol Aplikasi Flashcard 
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C. Diagram Level Satu 

Berdasarkan diagram nol pada Gambar 3.2, terdapat dua proses pada 

diagram tersebut yang masih dapat diperinci lebih lanjut. Diagram level 

satu pada sistem digambarkan pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4. 

Diagram level satu proses kelola data melibatkan dua entitas yaitu entitas 

sumber yang memberikan data dek atau pertanyaan dan entitas admin yang 

memberikan data gambar untuk setiap pertanyaan. Terdapat dua proses 

yang digambarkan diagram level satu ‘Proses Kelola Data’ yaitu ‘Proses 

Kelola Dek’ dan ‘Proses Kelola Pertanyaan’. ‘Proses Kelola Dek’ 

terhubung dengan satu data store, yaitu tbDek. ‘Proses Kelola Pertanyaan’ 

terhubung dengan dua data store, yaitu tbPertanyaan dan 

tbPertanyaanUser. Diagram level satu untuk ‘Proses Kelola Data’ 

dijelaskan pada gambar 3.3.   

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram level satu proses kelola data 
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Gambar 3.4 Diagram level satu proses belajar 
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Diagram level satu proses belajar melibatkan satu entitas yaitu 

entitas user yang memberikan data pembeda untuk setiap user dengan 

jawaban yang berbeda. Terdapat delapan proses yang digambarkan 

diagram level satu proses kelola data yaitu ‘Proses Penentuan Pertanyaan’, 

‘Proses penentuan status kategori’, ‘Proses tampilkan kategori’, ‘Proses 

tampil pertanyaan user’, ‘Proses Update Informasi Pertanyaan User’, 

Proses Update Informasi Dek User’, ‘Proses Tampil Hasil Belajar Harian’ 

dan ‘Proses Tampil Progres Kategori’. 

Diagram level satu untuk ‘Proses Belajar’ dijelaskan pada gambar 

3.4. ‘Proses Penentuan Pertanyaan terhubung dengan dua data store, yaitu 

tbDekUser dan tbPertanyaanUser. ‘Proses Tampilkan Kategori’ terhubung 

dengan satu data store, yaitu tbDek. ‘Proses Tampil Pertanyaan User’ 

terhubung dengan satu data store, yaitu tbPertanyaan. ‘Proses Update 

Informasi Pertanyaan User’ terhubung dengan satu data store, yaitu 

tbPertanyaanUser. ‘Proses Update Informasi Dek User’ terhubung dengan 

satu data store, yaitu tbDekUser. ‘Proses Tampil Progres Kategori’ 

terhubung dengan satu data store, yaitu tbPertanyaanUser. 

D. Diagram Level Dua 

Berdasarkan diagram level satu pada Gambar 3.3 dan gambar 3.4, 

terdapat satu proses pada diagram tersebut yang masih dapat diperinci 

lebih lanjut. Diagram level dua pada sistem digambarkan pada Gambar 

3.5. 

Rancang bangun..., Marcia Juvanie Chang, FTI UMN, 2016
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Gambar 3.5 Diagram level dua proses penentuan pertanyaan 

 

Diagram level dua proses penentuan pertanyaan memiliki tiga proses 

yang digambarkan diagram level dua proses kelola pertanyaan yaitu 

‘Proses Penentuan Hari’, ‘Proses Penentuan Level’ dan ‘Proses Sortir 

Pertanyaan’. ‘Proses Penentuan Hari’ terhubung satu data store, yaitu 

dengan tbDekUser. ‘Proses Sortir Pertanyaan’ terhubung dengan satu data 

store, yaitu dengan tbPertanyaanUser.  
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3.2.2 Flowchart Aplikasi 

Flowchart merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar 

proses secara urut dan mendetail yang terjadi pada suatu sistem. Aplikasi ini 

menggunakan sebuah metode yang dinamakan metode Leitner. Flowchart 

digunakan untuk mempermudah dalam memahami tahapan atau alur kerja 

dari kedua algoritma tersebut. Terdapat dua halaman yang berbeda yang 

digunakan sebagai pembeda antara user dan admin. Gambar 3.6 adalah 

flowchart untuk halaman admin.    

Halaman pertama yang dibuka untuk admin adalah halaman login 

admin, dimana admin akan diminta untuk mengisi username dan password. 

Jika admin telah memasukan data username dan password dengan benar, 

maka sistem akan membuka halaman admin. Halaman utama admin memiliki 

empat tombol, yaitu ‘view all decks’, ‘add deck’, ‘view all questions’ dan 

‘add question’. Tombol ‘view all decks’ membuka halaman yang 

menampilkan semua dek yang sudah tersedia di dalam database aplikasi.  

Gambar 3.7 adalah flowchart subproses admin untuk menampilkan 

semua data dek yang diakses saat admin menekan tombol ‘View all decks’. 

Halaman yang ditampilkan berisi semua data dek yang sudah ada dalam 

database dan dapat melakukan perubahan data dek dengan menekan tombol 

‘update’ dan menghapus suatu dek dengan menekan tombol ‘delete’ pada 

barisan data yang dipilih. Jika admin menekan tombol ‘update’ pada suatu 

barisan data, aplikasi akan membuka halaman update untuk data dek tersebut 

yang berupa nama dek. Jika admin menekan tombol ‘delete’ pada suatu 

barisan data, aplikasi akan menampilkan popup yang berisi konfirmasi untuk 
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menghapus data tersebut. Jika admin menekan tombol ‘Yes’ maka aplikasi 

akan menghapus data dek pada tbDeck serta semua data dengan deck_ID 

yang sama pada tbQuestion, tbUserQuestion dan tbUserDeck. 

Mulai

Buka 

halaman 

login admin

Halaman 

Login 

Admin

Masukan 

data login

Validasi 

Login

Login 

sukses?

Buka 

halaman 

menu admin

T

Y

Halaman 

menu 

admin

Tekan tombol 

�µView all 

decks�¶?

Tekan tombol 

�µAdd new 

deck�¶?

Tekan tombol 

�µView all 

questions�¶?

Tekan tombol 

�µAdd new 

question�¶?

Logout

Selesai

Proses 

tampilkan dek

Proses tambah 

dek baru

Proses 

tampilkan 

pertanyaan

Proses tambah 

pertanyaan 

baru

Y

Y

Y

Y

T

T

T

T

 
Gambar 3.6 Flowchart aplikasi untuk admin  
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Gambar 3.7 Flowchart aplikasi admin subproses tampilkan dek 

 

Gambar 3.8 adalah flowchart untuk menambahkan data dek baru yang 

diakses saat admin menekan tombol ‘Add new deck’. Aplikasi membuka 

halaman untuk menambahkan sebuah data dek baru yang berisi satu barisan 

data untuk mengisi nama dek baru yang diinginkan. Setelah nama dek diisi, 

aplikasi menyimpan data nama dek baru tersebut ke dalam tbDeck. 
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Gambar 3.8 Flowchart adplikasi admin subproses tambah dek baru 

 

Berikut pada gambar 3.9 adalah flowchart untuk menampilkan semua 

data pertanyaan yang diakses saat admin menekan tombol ‘View all questions’. 



33 

 

Halaman 

�³View all 

questions�´

Ubah data 

pertanyaan

?

Hapus data 

pertanyaan?

Ambil ID 

Pertanyaan

Halaman 

update 

dengan ID 

pertanyaan

Input data 

update 

pertanyaan

Update data 

pertanyaan

Y

T

Hapus data 

pertanyaan

Y

T

Data deck 

dalam drop-

down list

Konfirmasi 

hapus?

Y

Hapus data pertanyaan 

user dengan ID pertanyaan 

yang sama

Mulai

Buka 

halaman 

tampil 

pertanyaan

Selesai

tbPertanyaan

tbPertanyaan

User

tbPertanyaan

tbDek

 
Gambar 3.9 Flowchart aplikasi admin subproses tampilkan pertanyaan 
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Halaman yang ditampilkan berisi semua data pertanyaan yang sudah ada 

dalam database dan dapat melakukan perubahan data pertanyaan dengan 

menekan tombol ‘update’ dan menghapus suatu dek dengan menekan tombol 

‘delete’ pada barisan data yang dipilih. Jika admin menekan tombol ‘Update’ 

pada suatu barisan data, aplikasi akan membuka halaman update untuk data 

pertanyaan tersebut. Setelah admin mengisi data pertanyan baru, aplikasi 

menyimpan data tersebut ke dalam database tbQuestion dan tbUserQuestion. 

Jika admin menekan tombol ‘Delete’ pada suatu barisan data, aplikasi akan 

menampilkan popup yang berisi konfirmasi untuk menghapus data tersebut. 

Jika admin menekan tombol ‘Yes’ maka aplikasi akan menghapus data dek 

pada tbDeck serta semua data dengan deck_ID yang sama pada tbQuestion, 

tbUserQuestion dan tbUserDeck. 

Gambar 3.10 adalah flowchart untuk menambahkan sebuah data 

pertanyaan yang diakses saat admin menekan tombol “Add new question”. 

Aplikasi membuka halaman untuk menambahkan sebuah data pertanyaan baru 

yang berisi sebuah drop-down list yang berisi data dari tbDeck, tiga textbox 

untuk mengisi data hangul, romanji dan english, dan satu buah file uploader 

untuk mengunggah sebuah file foto baru. Setelah nama dek diisi, aplikasi 

menyimpan data nama pertanyaan baru tersebut ke dalam tbQuestion dan 

menyimpan ID pertanyaan tersebut ke dalam tbUserQuestion dan 

menambahkan data level untuk setiap user yang sudah tersedia menjadi satu 

(1). 
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Gambar 3.10 Flowchart aplikasi subproses tambah pertanyaan 

baru 

Flowchart untuk user ditampilkan pada gambar 3.11. Halaman pertama 

yang dibuka untuk user dari aplikasi ini disebut halaman main, yang memiliki 

dua buah tombol yang mengaju ke dua halaman yang berbeda dan dua buah 

tombol yang menampilkan dua popup yang berbeda yaitu ‘about’ dan ‘credits’. 

Jika user mengklik tombol ‘Register’, user dialihkan ke halaman register user. 

Jika user mengklik tombol ‘Login’, user dialihkan ke halaman login user.  
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Gambar 3.11 Flowchart aplikasi user  

Gambar 3.12 adalah flowchart untuk proses login user, dimana user akan 

diminta untuk mengisi username dan password. Jika user telah memasukan 

data username dan password dengan benar, maka sistem akan membuka 

halaman pemilihan kategori berdasarkan data login tersebut.  Jika login 

berhasil, user dapat mengakses halaman pemilihan kategori (dek). Pada 

halaman ini terdapat sebuah tombol ‘Tutorial’ yang membuka popup tutorial 

aplikasi, dan dua buah tombol di setiap barisan data kategori yaitu tombol 

‘Select’ dan tombol ‘Progress’. Tombol ‘Select’ membawa user ke halaman 

belajar dan tombol ‘Progress’ membawa user ke halaman untuk menampilkan 

progres belajar user tersebut. 
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Gambar 3.12 Flowchart user subproses login user 

 

Gambar 3.13 adalah flowchart untuk proses register user. Jika tombol 

“Register” diklik, maka user akan dibawa ke halaman register, dimana user 

dapat mendaftarkan diri untuk mengakses aplikasi. Setelah user memasukan 

data register, sistem akan mengecek data yang sudah ada di dalam tabel user. 

Jika user ID dan email belum terdaftar, maka pengguna dapat mendaftarkan 

diri dengan data tersebut. Jika user ID dan email sudah terdaftar, maka user 

akan diminta untuk memasukan data yang berbeda karena data sebelumnya 

sudah terdaftar. Jika user mengisi data ‘Password’ dan ‘Confirm Password’ 

sama, maka pengguna sukses mendaftarkan diri ke dalam aplikasi. Jika data 

‘Password’ dan ‘Confirm Password’ berbeda, maka user akan diminta untuk 

mengisi ulang password dan confirm password. User akan dikembalikan ke 

halaman main dan data register sebelumnya telah tersimpan dan dapat 

digunakan untuk login.  
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Gambar 3.13 Flowchart user subproses register user 

 

Gambar 3.14 adalah flowchart untuk proses pengecekan hari. Setiap 

barisan data akan dicek terlebih dahulu untuk mencari status dari setiap dek. 

Pertama sistem akan mengambil data ‘created_at’ dari tbUserDeck. Jika data 

‘created_at’ kosong, maka tanggal hari ini menjadi data ‘created_at’. 

Perhitungan dilakukan untuk mencari data hari, yaitu tanggal hari ini dikurangi 

tanggal ‘created_at pertanyaan tersebut, kemudian dimodulus 16 untuk siklus 

16 hari.  
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Gambar 3.14 Flowchart user subproses pengecekan hari 

 

Gambar 3.15 adalah flowchart untuk subproses pengecekan level. Jika 

hasil hari adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11 atau 15, maka level yang dilakukan pada hari 

tersebut adalah level 1 dan level 2. Jika hasil hari adalah 2, 6, 10 atau 14, maka 

level yang dilakukan pada hari tersebut adalah level 1 dan level 3. Jika hasil 

hari adalah 4, maka level yang dilakukan pada hari tersebut adalah level 1 dan 

level 4. Jika hasil hari adalah 8 atau 16, maka level yang dilakukan pada hari 

tersebut adalah level 1. Jika hasil hari adalah 13, maka level yang dilakukan 

pada hari tersebut adalah level 1, level 2 dan level 4. Jika hasil hari adalah 12, 

maka level yang dilakukan pada hari tersebut adalah level 1 dan level 5.  
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Gambar 3.15 Flowchart user subproses pengecekan level 
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Setelah hari dan level sudah ditentukan, aplikasi akan menentukan status 

dari dek tersebut, seperti flowchart yang ditampilkan pada gambar 3.16. Jika 

data ‘createdAt’ kosong, maka dek tersebut dianggap belum pernah dikerjakan 

oleh user, dan status userDeck tersebut menjadi ‘New’. Jika data ‘updatedAt’ 

sama dengan tanggal saat user mengakses aplikasi, maka dek tersebut dianggap 

sudah diselesaikan oleh user tersebut pada hari tersebut, dan status userDeck 

tersebut menjadi ‘Finished’, dan tombol untuk menekan tombol ‘Select’ diatur 

mejadi ‘Disabled’. Jika hasil pencarian prtanyaan dalam dek tersebut tidak ada 

yang sesuai dengan kriteria level yang perlu dikerjakan pada hari itu, maka 

status userDeck tersebut menjadi ‘Unavailable’, dimana data pada dek tersebut 

tidak ada yang sesuai dengan kriteria pemilhan hari dan level, dan tombol untuk 

menekan tombol ‘Select’ diatur mejadi ‘Disabled’. Jika dek tersebut tidak 

berstatus ‘New’, ‘Finished’ atau ‘Unavailable’, maka status dek tersebut adalah 

‘Available’, yang berarti user perlu mengerjakan dek tersebut pada hari 

tersebut.  
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Gambar 3.16 Flowchart penentuan status dek 

 

Gambar 3.17 adalah flowchart proses yang dijalankan jika user mengklik 

tombol ‘Select’ pada suatu barisan dek tertentu. Aplikasi menampilkan 

pertanyaan berupa Hangul. Setelah user menekan tombol ‘Done’, maka 

aplikasi akan menampilkan jawaban dari pertanyaan tersebut. User kemudian 

diminta untuk menjawab ‘Yes’ atau ‘No’ sebagai feedback dari user tersebut. 

Semua jawaban user akan disimpan ke dalam sebuah array sementara. Proses 

ini diulang selama data pertanyaan di dalam dek tersebut pada hari itu masih 

ada.  
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Gambar 3.17 Flowchart user subproses belajar 

 

Jika semua pertanyaan sudah dikerjakan, aplikasi mengambil data 

simpanan di dalam array sementara dari proses belajar sebelumnya dan 

mengambil data jawaban user pada pertanyaan tersebut. Jika jawaban user 
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adalah ‘Yes’, maka aplikasi akan mengambil data level untuk pertanyaan 

tersebut. Jika level pertanyaan tersebut kurang dari 5, maka level pertanyaan 

tersebut ditambahkan 1. Jika level pertanyaan tersebut adalah 5, maka level 

pertanyaan tersebut adalah 5. Jika jawaban user adalah ‘No’, maka level 

pertanyaan tersebut menjadi 1.  

Setelah aplikasi memperoleh hasil perubahan level, data perubahan 

tersimpan ke dalam database tbUserQuestions. Setelah semua data perubahan 

level sudah tersimpan, aplikasi melanjutkan proses penyimpanan tanggal 

belajar. Jika data ‘created_at’ pada database tbUserDeck kosong, maka tanggal 

sekarang (sysdate) akan diambil dan dijadikan data ‘created_at’. Setelah 

pengecekan data ‘created_at’, tanggal sekarang (sysdate) dijadikan tanggal 

‘updated_at’. Setelah proses penyimpanan tanggal baru selesai, aplikasi 

menampilkan hasil belajar kepada user.  
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Gambar 3.18 merupakan flowchart untuk menampilkan hasil belajar 

setiap kategori yang diakses dengan menekan tombol ‘View progress’ setelah 

memilih sebuah dek. Semua data dengan dek yang sudah terpilih akan dihitung 

persentase untuk setiap levelnya, kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel. 

Semua data pertanyaan dalam Hangul dari masing-masing level juga akan 

ditampilkan.  
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   Gambar 3.18 Flowchart untuk menampilkan progres belajar user 
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3.2.3 Entity Relationship Diagram 

Berikut pada gambar 3.19 adalah entitiy relationship diagram yang 

digunakan dalam pembuatan sistem ini. 
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Gambar 3.19 Entity Relationship Diagram aplikasi Flashcard 
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3.2.4 Struktur Tabel 

Terdapat enam tabel dalam aplikasi. Kelima struktur tabel yang digunakan 

dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut. 

1) Nama tabel : Admins 

Fungsi  : Menyimpan data admin 

Primary key : User_ID 

Foreign key : - 

Struktur dari tabel Admins dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Struktur tabel Admins 

 

 

2) Nama tabel : Users 

Fungsi  : Menyimpan data user 

Primary key : ID 

Foreign key : - 

Struktur dari tabel Users dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Struktur tabel Users 

 

 

 

Rancang bangun..., Marcia Juvanie Chang, FTI UMN, 2016



48 

 

3) Nama tabel : Decks 

Fungsi  : Menyimpan data dek 

Primary key : ID 

Foreign key : - 

Struktur dari tabel Decks dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Struktur tabel Decks 

 

 

4) Nama tabel : Questions 

Fungsi  : Menyimpan data pertanyaan 

Primary key : ID 

Foreign key : Deck_ID 

Struktur dari tabel Questions dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Struktur tabel Questions 
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5) Nama tabel : User Decks 

Fungsi  : Menyimpan data deck pengguna 

Primary key : ID 

Foreign key : User_ID dan Deck_ID 

Struktur dari tabel User Decks dapat dilihat pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Struktur tabel User Decks 

 

 

6) Nama tabel : User Questions 

Fungsi  : Menyimpan data pertanyaan pengguna 

Primary key : ID 

Foreign key : User_ID dan Question_ID 

Struktur dari tabel User Questions user dapat dilihat pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Struktur tabel User Questions 
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3.2.5 Perancangan Antar Muka Sistem 

Aplikasi ditujukan untuk semua kalangan umur (general) sebagai 

media e-learning yang dapat digunakan untuk mempelajari bahasa Korea. 

Tema warna aplikasi ini disesuaikan dengan warna yang cocok untuk 

mengubah psikologi untuk desain e-learning efektif, maka dari itu, warna 

oranye digunakan untuk pembuatan aplikasi karena warna oranye merupakan 

warna yang mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu dan 

menghindari rasa jenuh saat belajar (McNeil, 2007).  

 Berikut dari gambar 3.20 hingga gambar 3.29 merupakan rancangan 

antar muka sistem untuk admin. 

 
Gambar 3.20 Perancangan halaman login admin 

 

Gambar 3.20 merupakan rancangan antar muka awal saat admin hendak 

melakuan login. Pada halaman ini admin diminta untuk mengisi username 

dan password untuk mengakses aplikasi ini. 

 
Gambar 3.21 Perancangan halaman menu admin 
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Gambar 3.21 merupakan rancangan antar muka setelah admin berhasil 

melakukan login. Pada halaman ini terdapat 4 buah tombol untuk mengacu 

ke empat halaman lain, yaitu halaman untuk melihat semua data dek, halaman 

untuk menambahkan data dek baru, halaman untuk melihat semua data 

pertanyaan dan halaman untuk menambahkan data pertanyaan baru. Pada 

bagian atas kanan halaman terdapat tulisan yang berisi nama pengguna yang 

sedang mengakses aplikasi tersebut dan link ‘Logout’ untuk keluar dari sesi 

akses tersebut. 

 
Gambar 3.22 Perancangan antarmuka halaman tampil semua dek 

 

Gambar 3.22 merupakan perancangan antarmuka untuk halaman yang 

menampilkan semua data dek. Data setiap dek ditampilkan dalam bentuk 

tabel yang berisi ID dek dan nama dek. Terdapat 2 buah tombol untuk setiap 

barisan data yang dapat mengacu ke halaman ubah data dek dan fitur 

menghapus sebuah data dek. Pada bagian atas kanan halaman terdapat tulisan 
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yang berisi nama pengguna yang sedang mengakses aplikasi tersebut dan link 

‘Logout’ untuk keluar dari sesi akses tersebut. 

 
  Gambar 3.23 Perancangan antarmuka halaman untuk 

menambahkan dek baru 

 

Gambar 3.23 adalah perancangan antarmuka halaman untuk 

menambahkan dek baru. Pada halaman ini terdapat sebuah text area yang 

digunakan untuk admin untuk menginput nama dek baru, tombol untuk 

memroses penambahan data ke dalam database aplikasi, dan tombol yang 

digunakan untuk mengacu ke halaman yang menampilkan semua data dek 

yang tersedia di dalam aplikasi. Pada bagian atas kanan halaman terdapat 

tulisan yang berisi nama pengguna yang sedang mengakses aplikasi tersebut 

dan link ‘Logout’ untuk keluar dari sesi akses tersebut. 

 
Gambar 3.24 Perancangan antarmuka halaman untuk mengubah data dek 
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Gambar 3.24 adalah perancangan antarmuka halaman untuk mengubah 

data dari suatu dek, yang berisi sebuah text area yang digunakan untuk admin 

untuk menginput nama dek baru, dengan nama dek sebelumnya sudah tertulis 

di dalam text area-nya secara default, tombol untuk memroses pengubahan 

data ke dalam database aplikasi, dan tombol yang digunakan untuk mengacu 

ke halaman yang menampilkan semua data dek yang tersedia di dalam 

aplikasi. Pada bagian atas kanan halaman terdapat tulisan yang berisi nama 

pengguna yang sedang mengakses aplikasi tersebut dan link ‘Logout’ untuk 

keluar dari sesi akses tersebut. 

 
Gambar 3.25 Perancangan antarmuka untuk menghapus sebuah data dek 

 

Gambar 3.25 adalah perancangan antarmuka untuk menghapus sebuah 

data dek. Fitur berupa popup yang ditampilkan setelah admin menekan 

tombol ‘Delete’ untuk sebuah barisan data tertentu yang berisi konfirmasi 

untuk menghapus data tersebut dari database aplikasi. Semua data pertanyaan 

di dalam dek tersebut juga akan dihapus aplikasi. 
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Gambar 3.26 Perancangan antarmuka halaman untuk menampilkan semua 

pertanyaan 

 

Gambar 3.26 merupakan perancangan antarmuka untuk halaman yang 

menampilkan semua data pertanyaan. Data setiap pertanyaan ditampilkan 

dalam bentuk tabel yang berisi hangul, romanji, bahasa inggris dan gambar 

dari pertanyaan tersebut. Terdapat 2 buah tombol untuk setiap barisan data 

yang dapat mengacu ke halaman ubah data pertanyaan dan fitur menghapus 

sebuah data pertanyaan. Pada bagian atas kanan halaman terdapat tulisan 

yang berisi nama pengguna yang sedang mengakses aplikasi tersebut dan link 

‘Logout’ untuk keluar dari sesi akses tersebut. 
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Gambar 3.27 Perancangan antarmuka halaman untuk menambahkan 

pertanyaan baru 

 

Gambar 3.27 adalah perancangan antarmuka halaman untuk 

menambahkan pertanyaan baru. Pada halaman ini terdapat sebuah drop-down 

list yang berisi data dek yang tersedia dalam aplikasi dimana admin diminta 

untuk memilih sebuah dek yang hendak ditambahkan pertanyaan, tiga buah 

text area yang digunakan untuk admin untuk menginput hangul, romanji dan 

bahasa inggris baru, sebuah file uploader yang digunakan untuk 

menambahkan data gambar untuk pertanyaan tersebut dan tombol untuk 

memroses penambahan data ke dalam database aplikasi. Pada bagian atas 

kanan halaman terdapat tulisan yang berisi nama pengguna yang sedang 

mengakses aplikasi tersebut dan link ‘Logout’ untuk keluar dari sesi akses 

tersebut. 
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Gambar 3.28 Perancangan antarmuka untuk halaman mengubah data 

pertanyaan 

 

Gambar 3.28 adalah perancangan antarmuka halaman untuk mengubah 

data dari suatu pertanyaan. Pada halaman ini terdapat sebuah drop-down list 

yang berisi data pertanyaan yang tersedia dalam aplikasi dimana admin 

diminta untuk memilih sebuah pertanyaan yang hendak ditambahkan 

pertanyaan, tiga buah text area yang digunakan untuk admin untuk menginput 

hangul, romanji dan bahasa inggris baru, sebuah file uploader yang 

digunakan untuk menambahkan data gambar untuk pertanyaan tersebut., 

tombol untuk memroses pengubahan data ke dalam database aplikasi, dan 

tombol yang digunakan untuk mengacu ke halaman yang menampilkan 

semua data pertanyaan yang tersedia di dalam aplikasi. Setiap data pertanyaan 

sebelumnya sudah tertulis di dalam drop-down list dan text area-nya secara 
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default. Pada bagian atas kanan halaman terdapat tulisan yang berisi nama 

pengguna yang sedang mengakses aplikasi tersebut dan link ‘Logout’ untuk 

keluar dari sesi akses tersebut. 

 
Gambar 3.29 Perancangan antarmuka untuk menghapus sebuah data 

pertanyaan 

 

Gambar 3.29 adalah perancangan antarmuka untuk menghapus sebuah 

data pertanyaan. Fitur berupa popup yang ditampilkan setelah admin 

menekan tombol ‘Delete’ untuk sebuah barisan data tertentu yang berisi 

konfirmasi untuk menghapus data tersebut dari database aplikasi.  

Berikut pada gambar 3.30 hingga gambar 3.38 adalah rancangan 

antarmuka untuk user. 
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Gambar 3.30 Perancangan halaman utama 

 

Gambar 3.30 merupakan rancangan antar muka awal saat user pertama 

kali megakses aplikasi. Pada halaman ini, user akan diminta untuk melakukan 

login atau melakukan register untuk aplikasi ini. Jika user ingin melakukan 

login, user akan diminta untuk menekan tombol login, lalu aplikasi akan 

membuka halaman Login. Jika user ingin melakukan register, user akan 

diminta untuk menekan tombol register, lalu aplikasi akan membuka halaman 

Register. Jika user ingin melihat informasi tentang aplikasi, user dapat 

menekan tombol ‘About’ dan jika user ingin melihat credits aplikasi, user 

dapat menekan tombol ‘Credits’ dan sebuah tombol berbentuk tanda tanya 

yang dapat diklik untuk membuka popup help. 
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Gambar 3.31 Perancangan halaman login 

Pada gambar 3.31 adalah desain antarmuka user untuk halaman login. 

User akan diminta untuk mengisi username dan password untuk mengakses 

data user tersebut. Jika user belum memiliki sebuah akun, maka user dapat 

menekan link ‘Create an account’ untuk diajukan ke halaman register. Setelah 

user selesai mengisi username dan password, user perlu menekan tombol 

Login untuk melanjutkan proses aplikasi. Jika data username dan password 

tidak sesuai, maka user akan diberikan alert bahwa username dan password 

salah.  
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Gambar 3.32 Perancangan halaman register 

 

Pada gambar 3.32 adalah desain antarmuka user untuk halaman 

Register. User akan diminta untuk mengisi data seperti username, password, 

dan email untuk membuat sebuah akun untuk aplikasi ini. Jika user sudah 

memiliki sebuah akun, maka user dapat menekan link ‘Sign in’ untuk 

diajukan ke halaman login. Setelah user selesai mengisi data register, user 

perlu menekan tombol register untuk membuat akun tersebut. Jika username 

atau email sudah terdaftar sebelumnya, user akan diberikan alert untuk 

mengubah email karena data sebelumnya sudah terdaftar dan mengisi 

kembali password dan password confirmation. 
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Gambar 3.33 Perancangan halaman pemilihan kategori 

 

Pada gambar 3.33 adalah desain antarmuka untuk halaman pemilihan 

dek. Terdapat sebuah tabel yang menampilkan data nama dek (kategori) dan 

status ketersediaan kartu pada hari tersebut. Terdapat sebuah tombol 

‘Tutorial’ yang dapat digunakan untuk membuka popup tutorial. Jika dek 

tersebut belum pernah dimainkan oleh user, maka status dek tersebut adalah 

‘New’ atau dek baru. Jika dek tersebut sudah pernah dimainkan oleh user, 

maka akan dilakukan pengecekan ketersediaan pertanyaan pada hari itu. Jika 

pada hari itu tidak ada pertanyaan yang bisa dilakukan oleh user maka status 

dek tersebut adalah ‘Unavailable’ atau tidak tersedia, dan tombol ‘Select’ 

diatur menjadi disabled. Jika pada hari tersebut ada kartu yang perlu 

dimainkan oleh user, maka status kartu tersebut adalah ‘Available’. Setiap 

Rancang bangun..., Marcia Juvanie Chang, FTI UMN, 2016



62 

 

user diharuskan untuk mengerjakan setiap dek kartu yang bertuliskan 

‘Available’ supaya sesuai dengan metode Leitner. Terdapat tombol ‘select’ 

untuk memilih kategori dek yang diinginkan oleh user. Selain tombol ‘select’ 

terdapat tombol ‘progress’ untuk membuka halaman progres dek tersebut. 

Gambar 3.34 adalah desain antarmuka untuk halaman progress belajar, 

yang menampilkan hasil belajar dari pengguna. Pada bagian atas terdapat 

sebuah tabel yang berisi persentase jumlah kartu dari setiap level yang 

berbeda. Pada bagian bawah terdapat beberapa tabel yang berisi data 

pertanyaan yang tergolongkan ke dalam level tersebut. 

 
Gambar 3.34 Perancangan halaman progress 
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Gambar 3.35 adalah desain antarmuka untuk halaman mulai belajar, 

dimana data nama kategori yang terpilih ditampilkan sebagai judul, introduksi 

dan penjelasan aturan belajar, perhitungan hari pengguna dari awal proses 

belajar dari dek tersebut, dan level yang akan dikerjakan pada hari tersebut. 

Terdapat juga tombol ‘Start’ yang memulai proses belajar aplikasi dan tombol 

‘Deck Menu’ yang mengembalikan user ke halaman pemilihan dek. 

 

 
Gambar 3.35 Perancangan halaman mulai belajar 

 

Gambar 3.36 adalah desain antarmuka untuk halaman learning pertama, 

dimana terdapat sebuah bagian yang berisi tulisan dalam bahasa Korea untuk 

dipelajari oleh user (Hangul). User akan diminta untuk memvisualisasikan 

arti dari kata tersebut. Terdapat tombol ‘Help’ yang membuka sebuah window 

yang berisi cara untuk belajar menggunakan aplikasi ini dan tombol ‘Done’ 

yang diklik oleh user jika user sudah selesai memvisualisasikan arti dari kata 

tersebut. 
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Gambar 3.36 Perancangan halaman belajar (Pertanyaan) 

 

Setelah user menekan tombol ‘Done’, desain antarmuka yang 

ditampilkan seperti gambar 3.37, dimana halaman tersebut menampilkan 

bahasa Korea (Hangul), cara pelafalan bahasa Korea (Romanji), bahasa 

Inggris sebagai arti dari kata tersebut (English) dan sebuah gambar sebagai 

visualisasi untuk membantu mempelajari kata tersebut (Image). Terdapat juga 

dua buah tombol yaitu ‘Yes’ dan ‘No’. Jika user berhasil menjawab dan 

memvisualisasikan arti dari kata dalam bahasa Korea sebelumnya, maka user 

akan diminta untuk menekan tombol ‘Yes’. Jika user tidak berhasil menjawab 

dan memvisualisasikan arti dari kata dalam bahasa Korea sebelumnya, maka 

user akan diminta untuk menekan tombol ‘No’. Kedua tombol tersebut akan 

memberikan hasil belajar yang berbeda, maka user akan diminta untuk 

menjawab dengan jujur supaya hasil belajar lebih maksimal. 
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Gambar 3.37 Perancangan halaman belajar (Jawaban) 

 

Setelah semua pertanyaan dalam dek tersebut sudah selesai dijawab, 

aplikasi akan menampilkan halaman ‘Learning Conclusion’ seperti yang 

digambarkan pada gambar 3.38. Halaman ’Learning Conclusion’ 

menampilkan ringkasan dari hasil belajar pada hari tersebut berupa jumlah 

kartu yang telah dibahas, jumlah kartu yang mampu dijawab dengan benar 

dan naik level, dan jumlah kartu yang tidak mampu dijawab dengan benar. 

Halaman ini juga memiliki dua buah tombol yaitu tombol ‘Done’ yang 

membuka halaman menu utama setelah login, yaitu halaman pemilihan dek, 

dan tombol ‘View progress’ yang membuka halaman ‘Progress’ untuk dek 

tersebut. 

 
Gambar 3.38 Perancangan halaman rekap hasil belajar
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