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BAB V 

IMPLEMENTASI SISTEM 

  

5.1 Lingkungan Implementasi 

 Lingkungan implementasi meliputi lingkungan perangkat keras (hardware) 

dan lingkungan perangkat lunak (software) yang digunakan pada saat pembuatan 

program (coding) yang terdiri dari: 

5.1.1 Lingkungan Perangkat Keras (Hardware) 

Spesifikasi hardware yang diperlukan pada saat pembangunan aplikasi 

minimal adalah :  

a. Processor dengan kecepatan ±1GHz. 

b. Space kosong pada hardisk minimal 50MB untuk sistem dan 500GB 

untuk storage. 

c. Monitor standar dan keyboard. 

d. Ethernet Card atau WLAN Card untuk menghubungkan ke jaringan 

wireless 

e. RAM 1 GB. 

f. CD-ROM Drive, untuk installasi sistem operasi. 

Spesifikasi hardware untuk client yang diperlukan pada saat implementasi 

minimal adalah: 

a. Ponsel android dengan ukuran layar minimal HVGA 

b. Ponsel android dengan minimal kecepatan processor 600mhz 

c. Sistem Operasi menggunakan Android minimal versi 2.3.3 

(gingerbread)  

 

5.1.2 Lingkungan Perangkat Lunak (Software) 

Spesifikasi software untuk membangun sistem ini adalah :  

a. Sistem Operasi menggunakan Microsoft Windows 7. 

b. Aplikasi Perambah Jejaring Mozilla Firefox. 
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Spesifikasi software untuk client yang diperlukan pada saat implementasi 

minimal adalah:  

a. Sistem Operasi menggunakan Android minimal versi 2.3.3 

(gingerbread) 

b. Menginstall aplikasi client  

 

5.2 Implementasi Antarmuka  

Berdasarkan perancangan dan implementasi program yang telah dibuat, 

maka terdapat beberapa tampilan antarmuka program. Adapun tampilan-tampilan 

tersebut akan di jelaskan selanjutnya. 

5.2.1 Implementasi Antarmuka Aplikasi Media Pembelajaran Matematika 

Untuk Balita Dengan Metode Glenn Doman 

5.2.1.1 Tampilan Splashscreen 

 

 

 

Gambar 5.1 Tampilan Splashscreen 
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Gambar 5.1 adalah tampilan pertama ketika memulai aplikasi, splash 

screen ini tampil untuk 5 detik untuk selanjutnya pindah ke tampilan pemilihan 

pengguna secara otomatis 

5.2.1.2 Tampilan Pemilihan Pengguna 

 
 

Gambar 5.2 Tampilan Pemilihan Pengguna 

Gambar 5.2 adalah tampilan pemilihan pengguna,  pengguna harus 

memilih user baru apabila belum memilik akun, sedangkan untuk meneruskan 

progress sebelumnya pengguna dapat memilih user lama 
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5.2.1.3  Tampilan Pembuatan User baru 

 

Gambar 5.3 Tampilan Pembuatan User baru 

Gambar 5.3 adalah tampilan pembuatan user baru, ada pemilihan icon 

dengan gambar binatang agar bayi lebih tertarik. 
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5.2.1.4 Menu Utama 

 
 

Gambar 5.4 Tampilan Menu Utama 

Gambar 5.4 adalah menu utama, disini pengguna dapat memilih 3 menu, 

sejarah metode glenn doman, tutorial aplikasi dan memulai pembelajaran. Pada 

tampilan ini ada backsound 
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5.2.1.5 Sejarah metode glenn doman 

 
 

Gambar 5.5 Tampilan Sejarah Glenn Doman 

Gambar 5.5 adalah tampilan sejarah metode glenn doman, pada tampilan 

ini user dapat membaca bagaimana sejarah penemuan metode glenn doman pada 

awalnya. 
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5.2.1.6 Cara Belajar 

 
 

Gambar 5.6 Tampilan Cara Belajar 

Gambar 5.6 adalah tampilan cara belajar metode glenn doman, disini 

dijelaskan cara pemakaian metode glenn doman secara manual dan juga secara 

program. 
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5.2.1.7 Tampilan Pemilihan Level Pembelajaran 

 

Gambar 5.7 Pemilihan Level pembelajaran 

Gambar 5.7 adalah menu pemilihan level, ada tombol untuk simpan 

progress, tahapan pengenalan jumlah dan pengenalan pengurangan akan terbuka 

apabila tahapan sebelumnya sudah diselsaikan 
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5.2.1.8 Tampilan Pembelajaran Basic 

 
Gambar 5.8 Tampilan Pembelajaran Basic 

Gambar 5.8 adalah Tampilan red dots, disini dimulai proses pembelajaran 

untuk balita. 
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5.2.1.9 Tampilan Penjumlahan 

 
 

Gambar 5.9 Tampilan Pengenalan Penjumlahan 

Gambar 5.9 adalah tampilan pengenalan penjumlahan, disini dimulai 

proses pembelajaran untuk balita. 
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5.2.1.10 Tampilan Pengurangan 

 

 
 

Gambar 5.10 Tampilan Pengenalan Pengurangan 

Gambar 5.10 adalah tampilan pengenalan pengurangan, disini dimulai 

proses pembelajaran untuk balita. 
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5.3  Pengujian (Testing)  

Pada bagian ini akan dijelaskan pengujian dari masing – masing halaman 

aplikasi dengan menggunakan teknik black box, yaitu sebagi berikut: 

Tabel 5.1 Pengujian Splash Screen dan welcome screen 

No Kasus Uji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Status Keterangan 

1 

Tampil 

Splash 

screen 

Melakukan loading 

lalu tampil menu 

pemilihan user 

Masuk ke splash 

screen lalu tampil 

welcome screen 

Sukses  

 

Tabel 5.2 Pengujian Menu Utama 

No Kasus Uji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Status Keterangan 

1 

Tekan tombol 

mulai pada 

welcome screen 

Setelah muncul 

welcome screen 

lalu masuk ke 

menu utama. 

Setelah menekan 

tombol mulai 

tampilan berubah 

menjadi welcome 

screen 

Sukses  

2 

Tekan tombol 

Sejarah metode 

Glenn doman 

Beralih ke 

tampilan 

sejarah metode 

glenn doman  

Setelah menekan 

tombol Sejarah 

metode Glenn 

doman masuk ke 

layar sejarah. 

Sukses  

3 

Tekan tombol 

cara 

menggunakan 

aplikasi 

Tampil panduan 

singkat tentang 

cara pemakaian 

aplikasi ini. 

Setelah menekan 

tombol Sejarah 

metode Glenn 

doman masuk ke 

layar cara 

pemakaian 

aplikasi. 

Sukses  

4 Tekan tombol Tampil Setelah menekan Sukses  
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cara Mulai 

pembelajaran 

pemilihan level 

pembelajaran  

tombol Sejarah 

metode Glenn 

doman masuk ke 

form pemilihan 

pembelajaran 

 

 

Tabel 5.3 Pengujian  Sejarah Metode Glenn Doman 

No Kasus Uji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Status Keterangan 

1 

Tampil 

sejarah 

metode 

glenn 

doman 

Tampil sejarah 

tentang metode 

glenn doman dan 

foto dari glenn 

doman 

Foto glenn doman  

dan sejarah 

singkat dapat 

ditampilkan pada 

layar. 

Sukses  

2 

Tombol 

kembali ke 

menu 

utama 

Setelah menekan 

tombol kembali ke 

menu utama, 

pengguna akan 

kembali ke menu 

utama 

Pengguna di bawa 

kembali ke menu 

utama setelah 

menakan tombol 

ini. 

sukses  

 

Tabel 5.4 Pengujian  cara menggunakan aplikasi 

No Kasus Uji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Status Keterangan 

1 

Tampil cara 

menggunakan 

aplikasi 

Tampil cara 

menggunakan 

aplikasi 

Gambar red 

dots  dan cara 

penggunaan 

aplikasi ini 

ditampilkan 

pada layar. 

Sukses  
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2 

Tombol 

kembali ke 

menu utama 

Setelah menekan 

tombol kembali ke 

menu utama, 

pengguna akan 

kembali ke menu 

utama 

Pengguna di 

bawa kembali 

ke menu utama 

setelah 

menakan 

tombol ini. 

sukses  

 

Tabel 5.5 Pengujian Mulai Pembelajaran  

No Kasus Uji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Status Keterangan 

1 
User belum 

terautentikasi 

Tampil form 

login 

Setelah memilih 

menu pembelajaran, 

user belum login 

akan muncul 

permintaan untuk 

login 

Sukses  

2 
User Sudah 

terautentikasi 

Akan masuk 

ke menu 

pemilihan 

level 

kesulitan. 

Setelah memilih 

menu pembelajaran, 

user sudah login akan 

muncul menu 

pemilihan level 

kesulitan. 

Sukses  

 

Tabel 5.6 Pengujian Pengenalan angka 

No Kasus Uji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Status Keterangan 

1 

Menekan 

tombol 

memulai 

pengenalan 

angka dari 

Tampil 

pengenalan angka 

berdasarkan level 

yang di pilih 

sebelumnya 

Tampil red dots 

yang lalu 

dilanjutkan 

dengna bentuk 

angka tersebut 

Sukses  
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menu pemilihan 

level 

2 

Tombol 

kembali ke 

menu utama 

Setelah menekan 

tombol kembali 

ke menu utama, 

pengguna akan 

kembali ke menu 

utama 

Pengguna di 

bawa kembali 

ke menu utama 

setelah 

menakan 

tombol ini. 

sukses  

 

 

Tabel 5.7 Pengujian Pengenalan Penjumlahan 

No Kasus Uji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Status Keterangan 

1 

Menekan 

tombol memulai 

pengenalan 

penjumlahan  

dari menu 

pemilihan level 

Tampil 

pengenalan 

penjumlahan  

berdasarkan 

level yang di 

pilih sebelumnya 

Tampil 

tampilan red 

dots dengan 

penjumlahan 

yang dimaksud 

Sukses  

2 
Tombol kembali 

ke menu utama 

Setelah menekan 

tombol kembali 

ke menu utama, 

pengguna akan 

kembali ke menu 

utama 

Pengguna di 

bawa kembali 

ke menu utama 

setelah 

menakan 

tombol ini. 

sukses  
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Tabel 5.8 Pengujian Pengenalan Pengurangan 

No Kasus Uji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Status Keterangan 

1 

Menekan 

tombol memulai 

pengenalan 

pengurangan  

dari menu 

pemilihan level 

Tampil 

pengenalan 

pengurangan  

berdasarkan 

level yang di 

pilih sebelumnya 

Tampil 

tampilan red 

dots dengan 

pengurangan 

yang dimaksud 

Sukses  

2 
Tombol kembali 

ke menu utama 

Setelah menekan 

tombol kembali 

ke menu utama, 

pengguna akan 

kembali ke menu 

utama 

Pengguna di 

bawa kembali 

ke menu utama 

setelah 

menakan 

tombol ini. 

sukses  

 

Catatan: 

- Proses pengujian (testing) ini hanya menjelaskan pada proses implementasi 

Aplikasi Media Pembelajaran Matematika Untuk Balita (6 bulan s.d 18 bulan) 

Dengan Metode Glenn Doman 


