BAB III
ANALIS DAN DESAIN SISTEM
Pada pembahasan desain sistem penulis merancang desain aplikasi yang meliputi,
analisa kebutuhan sistem, use case diagram, activity diaram, sequence diagram,
basis data, UI Mockup, nilai entrepreneurship.
3.1

Analisa Kebutuhan Aplikasi (Requirement Analysis)
Pada penerapan Software Development Life Cycle (SDLC) model waterfall

sebelum proses perancangan sistem dilakukan yang pertama adalah analisa
terhadap permasalahan yang diangkat dalam Tugas Akhir ini. Analisa terhadap
permasalahan perlu dilakukan untuk dapat menghasilkan langkah – langkah dalam
penyelesaiannya, fitur – fitur yang dibutuhkan pada aplikasi, dan metode yang tepat
untuk membuat aplikasi. Sedangkan analisa terhadap kebutuhan sistem diperlukan
agar sistem aplikasi dapat terstruktur dalam penerapannya.
Penilitian pendahuluan yang diperlukan adalah pengumpulan data dengan
metode wawancara yang didapatkan dari informan, informan adalah dua nara
sumber yang merupakan guru pengajar Bahasa Arab untuk mengetahui kebutuhan
yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi, berikut hasil wawancara yang nara
sumber pada tabel 3.1 sebagai berikut:
Table 1 Wawancara Nara Sumber 1

Permasalahan
Metode pengajaran Bahasa Arab

Jawaban


Metode classical (guru
melafalkan dan murid
mengikuti).



Metode qiro’ah (guru
memerintahkan membaca dan
melafalkan).
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Metode asistensi (guru
menunjuk beberapa murid
untuk membaca secara acak).

Kendala selama pengajaran
berlangsung



Kesalahan murid dalam
melafalkan (listening).



Kesulitan murid dalam
membaca dan menghafal huruf
hijaiyah maupun kosa – kata
(reading dan memorizing).



Kendala dalam membaca
panjang pendek bacaan suatu
kata.

Buku yang digunakan untuk
pengajaran



Buku Bahasa Arab untuk
Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Cara berkomunikasi dengan orang tua
murid



Menggunakan Whats App



Telepon pintar berbasis
Android dengan operating
system Kit Kat, Lolipop dan
Marshmellow.

Selanjutnya merupakan wawancara dengan naraumber kedua yang dapat
dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:
Table 2 Wawancara dengan Nara sumber 2

Permasalahan

Jawaban
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Metode pengajaran Bahasa Arab



Metode classical (guru
melafalkan dan murid
mengikuti).



Metode qiro’ah (guru
memerintahkan membaca dan
melafalkan).



Metode asistensi (guru
menunjuk beberapa murid
untuk membaca secara acak).

Kendala selama pengajaran
berlangsung



Kesalahan murid dalam
melafalkan (listening).



Kesulitan murid dalam
membaca dan menghafal huruf
hijaiyah maupun kosa – kata
(reading dan memorizing).



Kendala dalam membaca
panjang pendek bacaan suatu
kata.

Buku yang digunakan untuk
pengajaran



Buku Bahasa Arab untuk
Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Cara berkomunikasi dengan orang tua
murid



Menggunakan Whats App



Telepon pintar berbasis
Android dengan operating
system Kit Kat, Lolipop dan
Marshmellow.
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3.1.1

Analisa kebutuhan Aplikasi
Setelah hasil wawancara didapatkan maka analisa kebutuhan fitur,

informasi yang disampaikan akan digunakan pada aplikasi yang akan dirancang dan
dibangun dapat dilakukan. Metode yang digunakan untuk analisa kebutuhan
aplikasi adalah melihat fitur, pembelajaran Bahasa Arab yang disampaikan yang
paling sering muncul pada jawaban dari nara sumber.
Melihat hasil wawancara maka dapat disimpulkan akan kebutuhan aplikasi
yang akan dirancang dan dibangun dapat dijelaskan ke dalam poin – poin sebagai
berikut:
a. Fitur
Fitur yang akan dirancang dan dibangun dibagi menjadi belajar
beberapa kategori dan bermain berbasis Android.
b. Pembelajaran Bahasa Arab
Pembelajaran Bahasa Arab dikategorikan pada pembelajaran huruf
hijaiyah, angka Arab, nama anggota keluarga, nama benda di rumah dan
benda di kelas. Untuk bermain berguna untuk membantu daya ingat anak
dalam pembelajarannya.
c. Format media
-

Teks

-

Gambar

-

Suara
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Aplikasi yang akan dirancang dan dibangun pada Tugas Akhir ini
memiliki kebutuhan spesifik agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik,
diantaranya dijelaskan adalah aplikasi ini berbasis mobile dengan kebutuhan
software operating system Android dengan minimal Lollipop 5.0 dan
Android API level 26.
3.2

System Design
Penerapan kedua Software Development Life Cycle (SDLC) model
waterfall adalah system design, yang mana penulis membuat desain aplikasi
yang dimulai dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram
user interface mockup. Use case diagram bekerja dengan menggambarkan
jenis interaksi antara pengguna dan sistem itu sendiri, penjelasan sederhana
mengenai semua fungsi sistem dari sudut pandang pengguna, use case berisi
apa saja fungsi yang terdapat pada sistem.
Pada bagian awal, akan dijelaskan tentang use case diagaram. Use
case diagram menjelaskan tentang hak akses antara pengguna dengan
admin. Dijelaskan bahwa admin memiliki semua akses terhadap aplikasi
dari mengubah soal, menambah kosa kata ataupun mengganti gambar.
Sedangkan pengguna hanya memiliki akses belajar mulai dari belajar huruf
hijaiyah hingga kosa kata angka Arab, nama – nama anggota keluarga, nama
– nama benda di rumah dan nama – nama benda di kelas. Kemudia
pengguna dapat melihat halaman tentang kami dan halaman bermain. Pada
halaman bermain pengguna dapat memilih permainan yaitu halaman
bermain tebak huruf hijaiyah, tebak kosa kata, dan tebak angka. Use case
diagram dapat dilihat pada Gambar 3.1 Sebagai berikut:
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Soal
Jawaban
Belajar Huruf
Hijaiyah

User

Admin

Belajar Kosa Kata
Kosa Kata Sehari Hari
Tentang Kami
Hint Suara
Edit Soal
Edit Jawaban

Gambar 3. 1 Use Case Diagram

3.3

Activity Diagram
Activity diagram merupakan teknik untuk menggambarkan logika prosedural.

Activity diagram mempunyai bentuk hampir sama dengan flowchart, didalamnya akan
menjelaskan langkah - langkah yang dimulai dari initial state hingga final state.

3.3.1

Activity Diagram Awal
Activity Diagram awal menjelaskan saat pertama kali user membuka

aplikasi edukasi pembelajaran Bahasa Arab. Pengguna akan melihat halaman
utama. Pada halaman utama terdapat tombol untuk memulai permainan, tentang
kami, dan belajar kosa kata yang nantinya sistem akan menampilkan halaman yang
akan dipilih. Penjelasan dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut:
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Activity Diagram Awal
User

System

Menampil
kan
halaman
utama

Membuka
Applikasi

Memulai
Permainan

Ya

Menampil
kan
halaman
permainan

Ya

Menampil
kan
halaman
belajar
kosa kata

Ya

Menampil
kan
halaman
tentang
kami

Tidak

Melihat
halaman
belajar
kosa kata
Tidak
Menampilk
an halaman
tentang
kami

tidak

Tidak

Keluar

Phase

Ya

Gambar 3. 2 Activity Diagram Halaman Utama

3.3.2

Activity Diagram Permainan
Pada halaman permainan ketika user memulai permainan dengan menekan

tombol bermain, apabila user yang belum bisa huruf hijaiyah maka user dapat
memilih pilihan permainan yang berkaitan dengan huruf hijaiyah. Dalam
permainan huruf hijaiyah, user akan mempelajari huruf hijayah yang baik dan benar
yang dikemas dengan bentuk yang menarik dan atraktif. Apabila user masih buta
dalam huruf hijaiyah terdapat pilihan tombol suara yang dapat membantu untuk
mengetahui huruf hijaiyah yang belum diketahui. User akan mendapatkan point
apabila dapat menjawab dengan benar dan tidak mendapatkan point apabila salah
dan dapat menggunakan hint suara yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan
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user hingga dapat memahami huruf hijaiyah. Apabila user telah dapat mengetahui
dan memahami huruf hijaiyah maka user dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya
yaitu permainan kosa kata dan tebak angka. Pada permainan kosa kata pengguna
disajikan permainan untuk menebak gambar dan memilih pilihan ganda pada
jawaban yang benar, apabila user kesulitan dalam menjawab terdapat bantuan hint
berupa suara. User akan mendapat nilai apabila bisa menjawab dengan benar dan
tidak mendapat nilai apabila menjawab salah. Penjelasan dapat dilihat pada Gambar
3.3 sebagai berikut:

Activity Diagram Permainan
User

System

Masuk
halaman
permainan
Memilih
permainan
tebak huruf
hijaiyah

Menampilk
an halaman
permainan
Menampilka
n halaman
permainan
tebak huruf
hijaiyah

Iya
Iya

Tidak
Memilih
permainan
tebak huruf
hijaiyah

Tidak

Iya

Tidak

Memilih
permainan
tebak huruf
hijaiyah Ragu – ragu
dalam
Menampilk
menjawab
an bantuan
Iya pertanyaan
dengan
suara

Benar ?

Tidak

Tidak
Tidak Mendapatka
n nilai

Iya
Menjawab
pertanyaa
n

Mendapa
t nilai 10

Iya

Tidak
Iya

Menampilka
n nilai akhir
Permainan

Phase

Menyelesaikan
permainan
hingga akhir

Gambar 3. 3 Activity Diagram Permainan
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3.3.3

Activity Diagram Belajar Kosa Kata Bahasa Arab Sehari – hari
User dapat memasuki halaman belajar kosa kata sehari – hari. Dalam

halaman ini user dapat belajar kosa kata sehari – sehari yang telah disediakan yaitu
nama anggota keluarga, benda dalam rumah, benda dalam kelas dan angka – angka
dalam Bahasa Arab yang dapat dilihat pada Gambar 3.4 sebagai berikut:

Activity Diagram Halaman Belajar Kosa Kata
User

System

Menampilka
n halaman
belajar kosa
kata

Memulai
halaman belajar
kosa kata

Memilih nama
anggota
keluarga

Ya

Menampilka
n halaman
permainan

Ya

Menampilka
n halaman
belajar kosa
kata

Ya

Menampilka
n halaman
pengaturan

Tidak

Memilih
belajar benda
dalam rumah

Tidak

Memilih
belajar benda
dalam kelas
Tidak

tidak

Memilih
belajar
angka

Keluar

Tidak

Phase

Ya

Gambar 3. 4 Activity Diagram Belajar Kosa Kata Sehari - Hari

3.3.4

Activity Diagram Tentang Kami
Pada halaman pengaturan user dapat memasuki halaman tentang kami. Pada

halaman tentang kami menjelaskan tentang nama penulis, nomor induk mahasiswa
(nim), dan jurusan penulis. Jika telah selesai maka user dapat kembali ke halaman
utama yang terdapat pada Gambar 3.5 sebagai berikut:
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Activity Diagram Halaman Tentang Kami
User

Tentang
Kami

System

Menam
pilkan
halaman
tentang
kami

Tidak

Selesai ?

Ya

Phase

Kembali ke
halaman
pengaturan

Gambar 3. 5 Activity Diagram Pengaturan

3.4

Sequence Diagram
Sebuah model yang menggambarkan urutan interaksi objek sebagai

program yang dijalankan. Aktivitas dimulai dari kiri ke kanan, aktor akan memulai
suatu aktivitas. Ketikaaktivitas berjalan maka akan muncul pesan yang sesuai
dengan aktivitas yang sedang dijalankan, aktivitas berlanjut sesuai dengan urutan
angka yang ditunjukkan dengan anak panah.
3.4.1

Sequence Diagram Permainan Huruf Hijaiyah
Sequence Diagram ini menjelaskan proses ketika user memainkan

permainan tebak huruf hijaiyah. Ketika user memainkan permainan akan muncul
soal yang diambil dari database, seperti terlihat pada Gambar 3.6 sebagai berikut:
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Bermain
Tebak Huruf
Hijaiyah

Controller
Permainan
Tebak Hururf
Hijaiyah

Entity
Permainan
huruf Hijaiyah

Player
1.Bermain Tebak
Huruf Hijaiyah

2.Tampilkan Soal
Tebak Huruf Hijaiyah

3.getData Soal
Tebak Huruf Hijaiyah
4.Open DB
5.Return Done

6.Rerturn Done

7.Menjawab Soal
Tebak Huruf Hijaiyah

8.Pengecekan Jawaban
Tebak Huruf Hijaiyah
9.Close DB
10.Return Done

11.Return Done

x

Gambar 3. 6 Sequnce Diagram Permainan Tebak Huruf Hijaiyah

3.4.2

Sequence Diagram Permainan Tebak Kosa Kata
Sequence Diagram ini menjelaskan proses ketika user memainkan

permainan tebak kosa kata. Ketika user memainkan permainan akan muncul soal
yang diambil dari database, seperti terlihat pada Gambar 3.7 sebagai berikut:

Bermain
Tebak Kosa
Kata

Controller
Permainan
Tebak Kosa
Kata

Entity
Permainan
Tebak Kosa
kata

Player
1.Bermain Tebak
Kosa Kata

2.Tampilkan Soal
Tebak Kosa Kata

3.getData Soal
Tebak Kosa Kata

4.Open DB
5.Return Done
6.Rerturn Done
7.Menjawab Soal
Tebak Kosa Kata

8.Pengecekan Jawaban
Tebak Kosa Kata
9.Close DB
10.Return Done

11.Return Done

x

Gambar 3. 7 Sequence Diagram Bermain Tebak Kosa Kata

25

3.4.3

Sequence Diagram Permainan Tebak Angka Arab
Sequence Diagram ini menjelaskan proses ketika user memainkan

permainan tebak angka Arab dari angka satu hingga sepuluh. Ketika user
memainkan permainan akan muncul soal, pilihan jawaban yang diambil dari
database, ketika pengguna menjawab dengan benar maka akan ditambahkan nilai
sepuluh dan apabila salah dalam menjawab maka nilai akan tetap dan akan
melanjutkan ke soal berikutnya penjelasan dapat dilihat pada Gambar 3.8 sebagai
berikut:

Bermain
Tebak Angka

Controller
Permainan
Tebak Angka

Entity
Permainan
Tebak Angka

Player
1.Bermain Tebak
Angka

2.Tampilkan Soal
Tebak Angka

3.getData Soal
Tebak Angka
4.Open DB
5.Return Done

6.Rerturn Done

7.Menjawab Soal
Tebak Angka

8.Pengecekan Jawaban
Tebak Angka
9.Close DB
10.Return Done

11.Return Done

x
Gambar 3. 8 Sequence Diagram Bermain Tebak Angka Arab

3.4.4

Sequence Diagram Belajar Huruf Hijaiyah
Sequence Diagram ini menjelaskan proses ketika user menekan tombol

belajar huruf hijaiyah. Ketika user membuka halaman belajar ini maka akan muncul
huruf – huruf hijaiyah mulai dari huruf Alif hingga huruf Ya. Pengguna dapat
mempelajari huruf – huruf tersebut beserta cara membaca dan cara melafalkannya
yang diambil dari database. Sehingga pengguna dapat melafalkan huruf – huruf
hijaiyah dengan baik dan benar seperti terlihat pada Gambar 3.9 sebagai berikut:
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Controller
Belajar
Huruf Hijaiyah

Belajar Huruf
Hijiayah

Entity Belajar
Huruf Hijiayah

Player
1.Belajar Huruf Hijaiyah
2.Tampilkan Data Belajar
Huruf Hijaiyah

3.getData Belajar
Huruf Hijaiyah
4.Open DB
5.Return Done

6.Rerturn Done

x

Gambar 3. 9 Sequence Diagram Belajar Huruf Hijaiyah

3.4.5

Sequence Diagram Belajar Kosa Kata Nama Anggota Keluarga
Sequence Diagram ini menjelaskan proses ketika user menekan tombol

belajar nama anggota keluarga. Ketika user membuka halaman belajar ini maka
akan muncul kosa kata nama anggota keluarga yang diambil dari database, seperti
terlihat pada Gambar 3.10 sebagai berikut:

Belajar Nama
Anggota
Keluarga

Controller
Belajar
Nama Anggota
Keluarga

Entity Belajar
Nama Anggota
Keluarga

Player
1.Belajar Nama Anggota
Keluarga

2.Tampilkan Data Belajar
Nama Anggota Keluarga

3.getData Belajar
Nama Anggota Keluarga
4.Open DB
5.Return Done

6.Rerturn Done

x

Gambar 3. 10 Sequence Diagram Belajar Nama Anggota Keluarga
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3.4.6

Sequence Diagram Belajar Kosa Kata Nama Benda di Rumah
Sequence Diagram ini menjelaskan proses ketika user menekan tombol

belajar kosa kata benda di rumah. Ketika user membuka halaman belajar ini maka
akan muncul kosa kata benda di rumah yang diambil dari database, seperti terlihat
pada Gambar 3.11 sebagai berikut:

Belajar Kosa
Kata di Rumah

Controller
Belajar
Kosa Kata di
Rumah

Entity Belajar
Kosa Kata di
Rumah

Player
1.Belajar Kosa Kata di Rumah
2.Tampilkan Data Belajar
Kosa Kata di Rumah

3.getData Belajar
Kosa Kata di Rumah
4.Open DB
5.Return Done

6.Rerturn Done

x

Gambar 3. 11 Sequence Diagram Belajar Kosa Kata Benda di Rumah

3.4.7

Sequence Diagram Belajar Kosa Kata Nama Benda di Kelas
Sequence Diagram ini menjelaskan proses ketika user menekan tombol

belajar kosa kata benda di rumah. Ketika user membuka halaman belajar ini maka
akan muncul kosa kata benda di rumah yang berjumlah sepuluh beserta cara
membaca. Terdapat juga tombol suara untuk melafalkan kosa kata benda tersebut
sehingga dapat membantu melafalkan secara baik dan benar dan menimalisir
kesalahan yang ada. Data diambil dari local database dan dapat dilihat pada
Gambar 3.12 sebagai berikut:
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Controller
Belajar
Kosa Kata di
Kelas

Belajar Kosa
Kata di Kelas

Entity Belajar
Kosa Kata di
Kelas

Player
1.Belajar Kosa Kata di Kelas
2.Tampilkan Data
Kosa Kata di Kelas

3.getData Belajar
Kosa Kata di Kelas
4.Open DB
5.Return Done

6.Rerturn Done

x

Gambar 3. 12 Sequence Diagram Belajar Benda di Kelas

3.4.8

Sequence Diagram Belajar Angka Arab
Sequence Diagram ini menjelaskan proses ketika user menekan tombol

belajar kosa kata benda di rumah. Ketika user membuka halaman belajar ini maka
akan muncul kosa kata benda di rumah yang diambil dari database, seperti terlihat
pada Gambar 3.13 sebagai berikut:

Belajar Angka
Arab

Controller
Belajar
Angka Arab

Entity Belajar
Angka Arab

Player
1.Belajar Angka
Arab

2.Tampilkan Data Belajar
Bahasa Arab

3.getData Belajar
Angka Arab
4.Open DB
5.Return Done

6.Rerturn Done

x

Gambar 3. 13 Sequence Diagram Belajar Angka Arab
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3.5

Desain Aplikasi Edukasi
Aplikasi edukasi ini adalah aplikasi yang bertujuan untuk menjadi salah satu

cara alternative bagi anak – anak SD untuk mempelajari Bahasa Arab. Aplikasi ini
berbentuk permainan quiz yang berisi tebak gambar yang berhubungan dengan
Bahasa Arab.
Pertanyaan – pertanyaan tersebut berjumlah sesuai dengan jumlah kosa kata
yang terdapat pada halaman belajar Bahasa Arab. Semua soal berbentuk pilihan
ganda dengan masing – masing tiga pilihan jawaban. Penempatan pilihan jawaban
ini akan diacak oleh aplikasi sehingga pengguna tidak dapat menjawab soal
hanyadengan mengingat tempat dari tiap jawaban yang benar. Soal – soal ini
terdapat di dalam basis data aplikasi dan akan ditampilkan sepuluh pertanyaan acak
dalam setiap permainan.
Soal – soal ini dikelompokkan sesuai dengan kemampuan pengguna yaitu
huruf hijaiyah, tebak benda, dan tebak angka. Pengguna dapat memilih sesuai
dengan kemampuan awal masing – masing, apabila pengguna belum dapat
memahami huruf hijaiyah maka pengguna disarankan memainkan tingkat awal
yaitu belajar huruf hijaiyah hingga memahaminya. Apabila pengguna telah
memahami huruf hijaiyah maka pengguna dapat langsung memainkan tingkatan
selanjutnya yaitu permainan tebak gambar kosa kata sehari – hari maupun
permainan tebak angka. Apabila pengguna benar dalam menjawab soal maka akan
bertambah nilainya sepuluh dan apabila salah dalam menjawab, pengguna dapat
menekan tombol hint yang akan membantu pengguna dalam pengucapan kosa kata
Bahasa Arab tersebut dan tidak bertambah nilainya dan dapat melanjutkan soal –
soal berikutnya.
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Terdapat beberapa fitur lain dalam aplikasi edukasi ini yaitu belajar kosa
kata sehari – hari dan halaman pengaturan. Dalam halaman belajar kosa kata sehari
– hari pengguna dapat mempelajari kosa kata sehari – hari yang dikelompokan
menjadi empat yaitu belajar nama anggota keluarga, benda – benda di dalam rumah,
benda – benda di dalam kelas, dan angka – angka dalam Bahasa Arab. Sehingga
dapat mempermudah pengguna untuk dapat mempelajari kosa kata sehari – hari.
Kemudian pada halaman pengaturan terdapat tombol pilihan untuk pengguna dapat
mematikan suara latar apabila pengguna membutuhkan konsentrasi ketika
menjawab pertanyaan – pertanyaan yang terdapat pada saat memainkan permainan.
Dan terdapat halaman tentang kami, yaitu halaman yang menerangkan tentang
aplikasi edukasi dan developer dari aplikasi. Total soal yang terdapat pada game ini
adalah enam puluh enam soal yang dibagi menjadi dua puluh enam soal huruf
hijaiyah, sepuluh soal nama anggota keluarga, sepuluh soal benda – benda di dalam
rumah, sepuluh benda – benda di dalam kelas, dan sepuluh soal angka – angka
dalam Bahasa Arab.
3.6

User Interface Mockup
Dalam pembuatan aplikasi ini, terdapat user interface mockup yang berguna

sebagai tampilan yang menampilkan data yang tersimpan. Desain antar muka yang
dibuat merupakan bentuk prototype low fidelity.
3.6.1

Mockup Beranda
Halaman ini merupakan halaman beranda, dimana terdapat tombol bermain,

belajar dan pengaturan. Halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.14 sebagai
berikut:
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Gambar 3. 14 Mockup Halaman Beranda

3.6.2

Mockup Belajar
Halaman ini merupakan halaman belajar, dimana terdapat tombol belajar

huruf hijaiyah, belajar nama anggota keluarga, belajar benda di rumah, belajar
benda di kelas dan belajar angka Arab. Halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar
3.15 sebagai berikut:

Gambar 3. 15 Mockup Halaman Belajar
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3.6.3

Mockup Belajar per Kosa Kata
Halaman ini merupakan halaman belajar per kosa kata, dimana terdapat

image view yang berupa gambar, tombol suara dan teks kosa kata dari setiap
halaman belajar yang dapat menunjang pembelajaran dari pengguna yang
mempelajarinya. Halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.16 sebagai berikut:

Gambar 3. 16 Mockup Halaman Belajar per Kosa Kata

3.6.4

Mockup Bermain
Halaman ini merupakan halaman belajar, dimana terdapat tombol bermain

huruf hijaiyah, tebak kosa kata dan bermain angka Arab. Pengguna dapat memilih
salah satu dari halaman bermain untuk dimainkan dan menguji pengetahuannya dari
apa yang telah dipelajari pada halaman belajar. Desain yang dibuat menarik dan
berbeda dari halaman belajar dapat membuat pengguna dapat semakin menarik
minar bermain dikarenakan desain yang interaktif dan atraktif. Desain awal (Mock
Up) dari halaman bermain dapat dilihat pada Gambar 3.17 sebagai berikut:
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Gambar 3. 17 Mockup Halaman Bermain

3.6.5

Mockup Bermain per Kosa Kata
Halaman ini merupakan halaman bermain per kosa kata, dimana terdapat

tombol yang berupa gambar, tampilan skor, tombol suara dan jawaban kosa kata
dari setiap halaman bermain. Halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.18
sebagai berikut:

Gambar 3. 18 Mockup Halaman Bermain per Kosa Kata

34

3.6.6

Mockup Tentang Kami
Halaman ini merupakan halaman informasi, dimana terdapat tombol tentang

kami (yaitu halaman yang menerangkan tentang pembuat aplikasi). Halaman
tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.19 sebagai berikut:

Gambar 3. 19 Mockup Halaman Pengaturan

3.7

Nilai Entrepreneurship
Entrepreneruship adalah proses kegiatan aktivitas dan inovasi menciptakan

suatu perubahan dengan memanfaatkan peluang dari sumber – sumber yang ada
untuk menghasilkan suatu nilai bagi diri sendiri maupun untuk orang lain.
3.7.1

Opportunity Identification
a. Observing trends
Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap dua nara sumber
maka didapatkan kesimpulan bahwasanya masih banyak anak – anak usia
Sekolah Dasar yang masih belum bisa berbahasa Arab dengan baik dan
benar ataupun sama sekali belum mengetahui dan memahaminya. Maka dari
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itu penulis ingin membuat aplikasi edukasi berbasis Android belajar Bahasa
Arab.
b. Solving a problem
Dengan membuat aplikasi ini edukasi belajar Bahasa Arab manfaat yang
didapat adalah anak – anak usia Sekolah Dasar dapat lebih giat dalam belajar
Bahasa Arab dengan cara yang atraktif dan inovatif.
3.7.2

Market Sensitivity
Target aplikasi edukasi ini adalah anak usia Sekolah Dasar yang berusia 6 –

7. Dikarenakan pada saat usia pertumbuhan dan memerlukan pembelajaran
membaca dan memahami Bahasa Arab yang baik dan benar sesuai dengan kaidah
– kaidahnya.
3.7.3

Creative Innovation
Aplikasi ini dibuat secara atraktif dan inovatif sehingga dapat menunjang

pembelajaran Bahasa Arab kapanpun dan dimanapun, sehingga anak dapat dengan
mudah mempelajarinya dan orang tua dapat dengan mudah membimbing
pembelajaran anak dengan aplikasi yang berbasis Android.
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