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BAB III 

ANALISIS DAN DESIGN 

 

3.1. Analisis 

Pada Tabel 5.9, dapat dilihat bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat 

mengenai tata tertib lalu lintas. Dari 12 orang, hanya 66,7 persen yang mengetahui 

bahwa usia minimum pembuatan SIM A adalah 17 tahun. Lain dari masalah usia 

minimal pembuatan SIM A, rambu larangan tanda panah ke kanan, yang dicoret, 

tidak ada yang mengetahui bahwa maksud sebenarnya adalah larangan berbelok 

kanan dan putar balik. Begitu pula hasil lainnya yang dapat dilihat pada Tabel 5.9. 

 

3.2. Use Case Diagram 

Pada bagian use case yang akan dijelaskan adalah mengenai apa saja yang 

dapat dilakukan oleh pengguna saat menjalankan aplikasi. Sesuai dengan Gambar 

3.1, pengguna dapat melihat halaman menu, melihat materi-materi yang diujikan, 

melihat soal yang diberikan, memilih jawaban, melihat nilai, melihat cara bermain, 

melihat daftar nilai tertinggi, mematikan dan menyalakan suara latar dan keluar dari 

aplikasi. 

 

Gambar 3.1 Use Case Diagram 



 

19 

 

 

Dari segi Sistem, sistem memberikan materi yang akan keluar pada 

pengujian, soal-soal ujian yang memiliki level sesuai dengan jawaban User, pilihan 

jawaban, menunjukkan nilai yang didapakan User, menunjukkan cara bermain, 

menunjukkan daftar nilai tertinggi dan menyediakan suara latar selama aplikasi 

berjalan. 

 

3.3. Activity Diagram 

3.2.1. Activity Diagram Halaman Menu 

Sesuai dengan Gambar 3.2, pada awal mula aplikasi dijalankan, pengguna 

akan melihat tamplian halaman awal. Pada halaman awal, halaman ini dapat 

dikatakan juga sebagai halaman Menu, yang berisi menu-menu pada aplikasi. 

Ketika pengguna memilih materi, maka halaman akan berpindah ke halaman 

Materi. Ketika pengguna memilih memulai pengujian, halaman akan berpindah 

menuju halaman Pengujian. Ketika pengguna memilih halaman Cara Bermain, 

maka pengguna akan melihat cara bermain. Ketika pengguna memilih halaman 

Nilai Tertinggi, maka akan berpindah menuju halaman berisikan nilai-nilai 

tertinggi. Ketika memilih halaman Pengaturan akan berpindah menuju halaman 

Pengaturan. Jika user sudah selesai menggunakan aplikasi, pengguna dapat keluar 

dari aplikasi. 
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Gambar 3.2 Activity Diagram Halaman Menu 

 

3.2.2. Activity Diagram Materi 

Sesuai dengan Gambar 3.3, pada halaman Materi, user akan diberikan 

beberapa pilihan berisikan tentang lalu lintas dan surat tilang yang ada pada soal 

pengujian. User dapat memilih salah satu pilihan. Ketika memilih, maka akan 

muncul deskripsi mengenai materi yang dipilih. User dapat membacanya hingga 

selesai. Setelah selesai, user dapat melihat materi lainnya atau kembali ke halaman 

Menu. 
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Gambar 3.3 Activity Diagram Halaman Materi 

 

3.2.3. Activity Diagram Pengujian 

Sesuai dengan Gambar 3.4, pada halaman Pengujian, user akan diberikan 

sepuluh soal yang diacak. Pengguna diminta untuk memilih jawaban yang benar, 

dengan cara menekan pilihan jawaban yang dianggap benar. Letak pilihan yang 

diberikan akan selalu diack, sehingga posisi jawaban yang bener tidak selalu sama. 

Jika user dapat menjawab dengan benar, maka nilai atau score akan bertambah. Jika 

user tidak dapat menjawab dengan benar, maka nilai tidak bertambah. Setiap 

menjawab, baik benar maupun salah, jawaban yang benar akan muncul. Kemudian, 

user dapat menggunakan tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke soal berikutnya. 
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Gambar 3.4 Activity Diagram Quiz atau Pengujian 

  

Setiap soal yang diberikan memiliki level tersendiri. Total ada lima level di 

dalam pengujian ini. Level tiga adalah level rata-rata dan level yang menjadi level 

awal. Penjelasan mengenai level akan dibahas pada Bab 4. Jika pengguna salah 

menjawab soal, maka level akan otomatis berkurang. Jika penggunana menjawab 

soal dengan benar, maka level akan bertambah secara otomatis. 

Setelah semua soal dalam sudah terjawab semua, maka halaman akan 

berpindah pada halaman Penilaian. Pada halaman penilaian, pengguna dapat 

melihat hasil dan tombol Menu. Menu untuk menuju halaman awal atau halaman 

Menu. 
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3.2.4. Activity Diagram Cara Bermain 

Sesuai dengan Gambar 3.5, user yang memilih untuk ke halaman Cara 

Bermain, maka halaman akan berpindah ke halaman Cara Bermain. Sistem akan 

memperlihatkan cara-cara bermain dalam bentuk video dan user dapat 

membacanya. Setelah selesai, user dapat kembali ke halaman Menu. 

 

  

Gambar 3.5 Activity Diagram Melihat Cara Bermain 

 

3.2.5. Activity Diagram Daftar Nilai Tertinggi 

Sesuai dengan Gambar 3.6, ketika user memilih melihat daftar nilai 

tertinggi, maka halaman akan berpindah menjai halaman Daftar Nilai Tertinggi. 

Sistem akan memperlihatkan daftar sepuluh nilai tertinggi selama user 

melaksanakan pengujian tersebut. Catatan nilai tertinggi yang ditampilkan hanya 

berupa nilai yang didapat. Setelah user selesai melihat, maka user dapat menekan 
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layar sekali atau membiarkan layar berganti menjadi halaman Menu secara 

otomatis. 

 

  

Gambar 3.6 Activity Diagram Melihat Daftar Nilai Tertinggi 

 

3.2.6. Activity Diagram Pengaturan Suara Latar 

Selama pengguna melakukan menjalankan aplikasi, ada suara latar yang 

terus berputar. Sesuai dengan Gambar 3.7, pengguna dapat menghilangkan suara 

latar dengan mengecilkan suara pada perangkat hingga tidak ada suara atau 

mematikannya melalui halaman Pengaturan. Ketika memasuki halaman 

pengaturan, terdapat dua tombol, yaitu “On” dan “Off”. “On” untuk menyalakan 
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suara latar dan “Off” untuk mematikan suara latar. Jika user sudah selesai, maka 

dapat kembali ke halaman Menu. 

 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram Pengaturan Suara Latar 

 

3.4. Sequence Diagram 

Sesuai dengan Gambar 3.8, pada proses pengujian Tata Tertib Lalu Lintas, 

user memilih untuk memulai pengujian. Selanjutnya, user menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada. Jawaban dari user akan diproses benar atau tidaknya. Jika 

benar, nilai bertambah dan level juga akan bertambah secara otomatis. Jika tidak, 

nilai tetap dan level akan berkurang secara otomatis. Benar atau salahnya soal, user 
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akan lanjut pada soal berikutnya dengan level yang sudah diperbarui. Proses ini 

berlangsung terus menerus hingga seluruh pertanyaan telah terjawab. 

 

 

Gambar 3.8 Sequence Diagram 

 

3.5. ER Diagram 

Dalam aplikasi, terdapat data-data yang disimpan seperti Gambar 3.8. 

Aplikasi memiliki fitur pengujian. Pada fitur tersebut akan disimpan nilai yang 

didapatkan oleh user dan level-level pertanyaan yang muncul berdasarkan jawaban 

dari user. Level-level ini akan digunakan untuk membentuk grafik dan ditampilkan 

pada halaman penilaian bersama nilai. Aplikasi juga menyimpan pertanyaan-

pertanyaan untuk pengujian. Atribut-atribut yang disimpan adalah ID, pertanyaan, 

link gambar, level, pilihan jawaban, jawaban yang benar dan status. 
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Gambar 3.9 ER Diagram 

 

Ada pula aplikasi menyediakan fitur tutorial. Pada fitur tersebut akan 

tersimpan ID, link gambar dan keterangan. Selain itu, aplikasi memiliki fitur nilai 

tertinggi. Pada fitur itu akan tersimpan ID dan nilai tertinggi dari pengujian yang 

sudah dilakukan. Fitur terakhir adalah suara latar. Pada fitur tersebut tersimpan 

status dari suara latar. 

 

3.6. UI Mockup 

Saat pertama kali aplikasi dijalankan, tampilan yang muncul seperti Gambar 

3.10. Pada Halaman Menu, halaman ini terdiri dari beberapa, yaitu Materi, 

Pengujian, Cara bermain, Nilai Tertinggi dan Pengaturan. Pada halaman ini, user 

dapat memilih untuk melihat materi, langsung melakukan pengujian, melihat nilai 

tertinggi, melihat cara bermain atau mengatur suara latar.  
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Gambar 3.10 UI Mockup Halaman Menu 

 

Pada halaman Materi, tampilan yang terlihat seperti Gambar 3.11. User 

akan diberikan pilihan beberapa materi yang terdapat pada pengujian. Materi yang 

termasuk dalam permainan adalah Surat Izin Mengemudi (SIM), rambu-rambu lalu 

lintas, marka jalan, isyarat polisi dan surat tilang. 

 

 

Gambar 3.11 UI Mockup Halaman Materi 1 

 

Tampilan yang muncul ketika user memilih rambu lalu lintas, marka jalan 

dan isyarat polisi adalah seperti Gambar 3.12. Halaman akan menjadi halaman 

berisikan gambar-gambar yang sesuai dengan materi. User dapat memilih salah satu 

gambar untuk melihat penjelasan tentang materi tersebut. 

 



 

29 

 

 

Gambar 3.12 UI Mockup Halaman Materi 2 

 

Saat user memilih salah satu gambar atau materi, tampilan yang terlihat 

seperti Gambar 3.13. Pop-up akan muncul dan berisikan deskripsi dari materi 

tersebut. Jika user telah selesai membaca deskripsi, user dapat menekan tombol 

Kembali. 

 

 

Gambar 3.13 UI Mockup Halaman Deskripsi Materi 

 

Jika memilih langsung pengujian, tampilan berganti menjadi seperti 

Gambar 3.14. Terdapat soal pertanyaan dan pilihan jawaban. User diminta untuk 

menjawab soal dengan memilih jawaban yang menurutnya benar. Setelah selesai 

memilih, benar ataupun salah, jawaban benar akan muncul. Kemudian, user dapat 

memilih pilihan selanjutnya untuk melanjutkan pertanyaan. 
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Gambar 3.14 UI Mockup Halaman Pengujian 

 

Setelah selesai menjawab semua pertanyaan, user akan melihat halaman 

penilaian, seperti Gambar 3.15, untuk melihat total nilai yang didapatkan. Grafik 

pada halaman penilaian menunjukkan perkembangan user selama menjawab 

pertanyaan. Selain itu, ada pilihan untuk kembali ke halaman Menu. 

 

 

Gambar 3.15 UI Mockup Halaman Penilaian 

 

Jika user memilih untuk melihat cara bermain, tampilan yang muncul 

seperti Gambar 3.16. Video cara bermain akan berputar. Pada video terdapat 

petunjuk bagaimana cara menjalankan fitur-fitur pada aplikasi ini. User dapat 

kembali ke halaman Menu dengan sekali menekan layar atau membiarkan layar 

kembali ke halaman Menu secara otomatis. 
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Gambar 3.16 UI Mockup Halaman Cara Bermain 

 

Jika user memilih untuk melihat daftar nilai tertinggi, maka halaman akan 

berpindah ke halaman berisikan daftar nilai tertinggi, seperti Gambar 3.17. Pada 

halaman ini, terdapat daftar nilai-nilai tertinggi yang didapatkan user selama 

melakukan pengujian. User dapat kembali ke halaman Menu dengan tombol Menu. 

 

 

Gambar 3.17 UI Mockup Halaman Daftar Nilai Tertinggi 

 

Jika user memilih untuk melakukan pengaturan suara latar, maka halaman 

akan berpindah ke halaman Pengaturan, seperti Gambar 3.18. Pada halaman ini, 

user dapat mematikan suara latar dengan menekan tombol “Off” atau menyalakan 

suara latar dengan menekan tombol “On”. User dapat kembali ke halmaan Menu 

dengan menekan Menu. 
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Gambar 3.18 UI Mockup Halaman Pengaturan 

 

Ketika user memilih untuk menutup aplikasi, user dapat menekan tombol 

kembali. Kemudian, akan muncul dialog konfirmasi, seperti Gambar 3.19. User 

dapat melanjutkan proses menutup aplikasi dengan menekan “Iya” atau 

membatalkan proses dengan menekan “Tidak”. 

 

 

Gambar 3.19 UI Mockup Konfirmasi Keluar 

 

3.7. Nilai Entrepreneur 

3.6.1. Opportunity Identification 

a. Observing trends 

Peluang tugas akhir ini didukung dengan banyaknya jumlah 

pelanggaran yang ada di Indonesia, salah satunya Surabaya. 

Melihat tingginya jumlah pelanggaran tiap tahunnya pada Tabel 3.1, 

perlu diberikannya pelajaran mengenai tata tertib lalu lintas kepada 
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masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin membuat SIM. Oleh 

karena itu, aplikasi ini dibentuk untuk mempermudah pelajaran 

mengenai tata tertib lalu lintas dengan cara lebih mudah. 

 

Tabel 3.1 Tabel Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2010 – 2015 

 

 
TAHUN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

JUMLAH PELANGGARAN 82.070 223.373 168.691 152.275 199.128 227.445 

 

Melihat perkembangan teknologi yang ada, sebagian pengguna 

smartphone atau mobile di Indonesia menggunaan sistem operasi 

Android. Dengan fakta tersebut, ide tugas akhir ini menggunakan 

media smartphone yang menggunakan sistem operasi Android untuk 

menyampaikan materi tata tertib lalu lintas. 

b. Solving a poblem 

Dalam proses pemembuatan SIM, seseorang harus melalui proses ujian 

tertulis. Dalam ujian tertulis, seseorang yang ingin membuat SIM 

diberikan beberapa pertanyaan seputar tata tertib secara random. 

Kebanyakan masyarakan malas unuk membaca peraturan tata tertib 

lalu lintas yang sudah tertulis, karena terlihat kurang menarik. Oleh 

karena itu, dengan aplikasi tugas akhir ini, masyarakat dapat 

mengetahui materi tata tertib lalu lintas dengan lebih mudah. 

 

3.6.2. Market Sensitivity 

Banyaknya pelanggaran yang terjadi, masyarakat yang melakukan 

pelanggaran harus mengeluarkan biaya untuk membayar uang denda tetapi tidak 

jarang pula beberapa masyarakat yang seharusnya membayar uang denda pada 

tempatnya lebih memilih membayar uang denda ke polisi yang menilang. Padahal 

uang denda yang dibayar dipengadilan lebih kecil daripada uang ‘damai’, 

Contohnya seperti pengalaman Putra (2013) yang diambil dari blog 

pribadinya ketika mengendarai sepeda motor bersama temannya dan melanggar 
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rambu lalu lintas, serta menerobos lampu merah. Objek pengamatan tidak 

mengenakan helm dan masa berlaku SIM C sudah habis. Uang denda yang tertulis 

pada surat tilang adalah lima ratus ribu rupiah. Objek pengamatan dihadaptkan pada 

dua pilihan untuk tilang atau berbuat tidak jujur. Namun, objek pengamatan 

memilih untuk mengikuti sidang. Setelah melakukan sidang, uang denda yang harus 

dibayarnya lebih kecil dari jalur tidak jujur, yaitu tujuh puluh lima ribu rupiah. 

Melihat contoh tersebut, dengan menggunakan aplikasi ini, harapannya 

masyarakat tidak lagi mengeluarkan uang ‘damai’ kepada polisi yang menilang. 

Selain itu, diharapkan pula pengetahuan masyarakat untuk tidak melanggar 

peraturan lalu lintas, sehingga tidak perlu membayarkan uang denda. 

 

3.6.3. Creative-Innovative 

Aplikasi Tata Tertib Lalu Lintas ini merupakan aplikasi pertama yang 

membahas mengenai peraturan lalu lintas yang mencakup cara pembayaran uang 

denda. 

 


