
BAB IV 

PERANCANGAN SISTEM 

 

4.1 Deskripsi Sistem  

Media Pembelajaran Matematika Untuk Balita Dengan Metode Glenn 

Doman  merupakan satu kesatuan perangkat lunak yang diharapkan mampu : 

1. Menjadi media pembelajaran yang dapat meningkatkan kerja otak dari balita 

sejak dini. 

2. Aplikasi media pembelajaran dapat meringkas pembelajaran yang tadinya 

menggunakan metode manual, sehingga dapat mudah dibawa dan digunakan 

dimanapun. 

3. Pengganti metode manual  yang masih menggunakan media kertas/karton 

sehingga mengurangi pemakaian kertas (paperless)  

4. Mencatat progress balita hingga sampai mana pembelajaran yang dilakukan. 

 

4.2 Pengguna Sistem 

Software aplikasi ini dirancang untuk dapat digunakan oleh pengguna atau user, 

yaitu : 

1. Orang tua ataupun pengasuh dari balita, sedangkan balita adalah objek anak 

didiknya. 

2. Pengasuh di tempat penitipan balita (day care) sebagai alat bantu pendidikan 

balita yang bersifat bermain sambil belajar. 

 

4.3 Perancangan Sistem 

Berdasarkan informasi permasalahan, maka di kembangkan sebuah perangkat 

lunak atau software yang dapat menjadikan media pembelajaran matematika untuk 

balita. Oleh karena itu, langkah awal dalam perancangan suatu sistem perangkat 

lunak yaitu sebagai berikut : 
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4.3.1 Collaboration diagram 

Berikut ini adalah collaboration diagram dari use case diagram sistem yang akan 

dibangun: 

 
 

Gambar 4.1 collaboration Diagram Login 
 

Login berguna untuk mencatat kemajuan dari suatu user, jadi seluruh aktivitas 

pengguna tercatat sehingga apabila suatu saat keluar dari aplikasi ini dan ingin 

melanjutkan tidak usah untuk mengulangi pelajaran dari hari pertama ketika memulai 

aplikasi ini, melainkan melanjutkan progress yang sudah ada 
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Gambar 4.2 collaboration Diagram Daftar user 
 

Daftar user berguna untuk mebuat user baru sehingga dapat menggunakan 

aplikasi. 
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Gambar 4.3 collaboration Diagram Tutorial Penggunaan Aplikasi 
 

 Pada bagian tutorial, pengguna dapat panduan singkat mengenai cara 

memakai aplikasi media pembelajaran ini, dan juga mendapatkan panduan mengenai 

metode glenn doman  
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Gambar 4.4 collaboration Diagram Pengenalan Jumlah & Bentuk Angka 
 

Gambar 4.4 menjelaskan tentang Proses pertama pembelajaran dari aplikasi 

ini, yaitu pengenalan jumlah dan pengenalan bentuk angka dari jumlah tersebut 
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Gambar 4.5 collaboration Diagram Pengenalan Penjumlahan 
 

 Pengenalan penjumlahan adalah tahapan selanjutnya dalam pembelajaran 

glenn doman, tahapan ini dilakukan apabila pengguna sudah mengikuti tahapan 

pengenalan jumlah dan bentuk angka. 

 

4.3.2 Class Diagram 

Untuk memodelkan class yang akan dibuat, maka digunakan class diagram 

yang akan menggambarkan class-class apa yang terdapat pada sistem yang akan 

dibuat. Selain itu, class diagram menunjukan relasi antar class yang akan digunakan 

sebagai pedoman dlm perancangan sistem. Berikut class diagram yang digunakan 

oleh sistem: 
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Gambar 4.6 Class Diagram 
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4.3.3 Perancangan Basis Data 

Dalam perancangan basis data, pada appinventor menggunakan sistem 

menyerupai array yang diberi nama tinydb. 

1. Tabel User 

Tabel ini berisi daftar user yang pernah didaftarkan dan berhak mengakses 

aplikasi. Struktur tabel adalah: 

Tabel 4.1 Struktur Tabel User Profile 

Field Name Data Type Keterangan 

Id_user Varchar Primary Key 

 

2. Tabel New Progress 

Tabel ini berisi  progress kemajuan pembelajaran yang dibuat. 

Struktur tabel adalah: 

Tabel 4.2 Struktur Tabel New Progress 

Field Name Data Type Keterangan 

Id_user Varchar Primary Key 

Level integer - 

 

4.3.4 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka menjelaskan rutinitas program yang akan dijalankan 

oleh sebuah sistem komputerisasi untuk menjelaskan interaksi antara pengguna (user) 

dengan program yang dibuat. Perangkat lunak ini memiliki beberapa form, antara 

lain:  
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4.3.4.1 Form Splashscreen 

Berikut ini merupakan tampilan dari form loading yang akan tampil saat 

program atau aplikasi pertama kali di jalankan. 

 

Gambar 4.7 Rancangan Splashscreen kita memulai program 

Keterangan: 

1   : Picture, yang merupakan background image dari tampilan  

2   : label , yang merupakan text untuk keterangan nama aplikasi. 

 

4.3.4.2 Form Menu Utama 

Pada form ini, user dapat memilih pilihan apa saja yang dapat digunakan 

dalam aplikasi media pembelajaran ini, 

 

Gambar 4.8 Rancangan Form Utama 
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Keterangan: 

  1   : Gambar untuk mempercantik tampilan agar balita dapat tertarik melihatnya 

2   : Tombol untuk menuju sejarah tentang metode glenn doman 

3   : Tutorial pemakaian aplikasi pembelajaran ini 

4   : Tombol untuk memulai pembelajaran 

 

4.3.4.3 Form Login 

Form Login adalah form untuk melakukan login dilakukan sebelum 

memulai pembelajaran. 

 

Gambar 4.9 Rancangan Form Login 

Keterangan: 

1   : textbox, untuk memasukkan username   

2   : textbox, untuk memasukkan password 

3   : commandbutton, untuk submit data tersebut. 

 

4.3.4.4 Form Pilih level 

Form pilih level adalah form dimana dapat memilih tahapan pembelajaran 

dan tingkat kesultiannya. 
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Gambar 4.10 Rancangan Form Pilih Level 

Keterangan: 

1   : label, berupa tulisan selamat datang 

2   : label, berupa tulisan pembelajaran angka 

3   : commandbutton, pemilihan tingkat kesulitan pembelajaran angka. 

4   : label, berupa tulisan pembelajaran penjumlahan 

5   : commandbutton, pemilihan tingkat kesulitan pembelajaran penjumlahan 

6   : label, berupa tulisan pembelajaran pengurangan 

7   : commandbutton, pemilihan tingkat kesulitan pembelajaran pengurangan 
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4.3.4.5 Form Sejarah Glenn Doman 

 
Gambar 4.11 Rancangan Form Sejarah Glenn Doman 

Keterangan: 

1   : picturebox, berupa foto dari glenn doman 

2   : label, berupa sejarah metode glenn doman 

 

4.3.4.6 Form Pilih level 

 
Gambar 4.12 Rancangan Form Pengenalan Angka 

Keterangan: 

1   : picturebox, berupa tampilan red dots 

2   : commandbutton, tombol untuk kembali ke tahapan sebelumnya 

3   : commandbutton, tombol untuk kembali ke main menu 
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4.3.4.7 Form Pengenalan Penjumlahan 

 

Gambar 4.13 Rancangan Form Pengenalan Penjumlahan 

Keterangan: 

1   : picturebox, berupa tampilan red dots angka pertama 

2   : picturebox, berupa tampilan red dots angka kedua 

3   : picturebox, berupa tampilan red dots hasil penjumlahan 

4   : commandbutton, tombol untuk kembali ke tahapan sebelumnya 

5   : commandbutton, tombol untuk kembali ke main menu 

 

4.3.4.8 Form Pengenalan Pengurangan 

 

Gambar 4.14 Rancangan Form Pengenalan Pengurangan 
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Keterangan: 

1   : picturebox, berupa tampilan red dots angka pertama 

2   : picturebox, berupa tampilan red dots angka kedua 

3   : picturebox, berupa tampilan red dots hasil pengurangan 

4   : commandbutton, tombol untuk kembali ke tahapan sebelumnya 

5   : commandbutton, tombol untuk kembali ke main menu 

 


