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BAB III 

DESAIN SISTEM 

 

Bab ini menjelaskan tentang desain sistem yang digunakan untuk 

pengembangan aplikasi SoccerNews. Metode pengembangan aplikasi ini 

merujuk pada metode SDLC dengan model RAD seperti yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. 

3.1. Spesifikasi Aplikasi 

Spesifikasi aplikasi yang dibahas pada sub bab ini adalah 

menyangkut hal – hal yang dibutuhkan sebelum melakukan rancang 

bangun aplikasi. Hal ini meliputi pemilihan sistem operasi, framework 

dan tools. 

3.1.1. Sistem Operasi 

Aplikasi SoccerNews ini dijalankan pada platform iPhone 

dengan iOS SDK v4.2 dan koneksi internet WiFi dan 3G. 

3.1.2. Framework 

3.1.2.1. Server 

Framework server yang digunakan pada rancang 

bangun  aplikasi ini adalah bahasa pemogramman PHP 

5.2  dan MySQL sebagai database. 
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3.1.2.2. Aplikasi Mobile 

Framework pada mobile application yang digunakan 

pada rancang bangun aplikasi ini pada platform iPhone 

dengan Cocoa Touch berbasis Objective – C dan iOS 

4.2. 

3.1.3. Tools 

Pada sub bab ini akan dijelaskan alat yang digunakan untuk 

pengembangan aplikasi SoccerNews baik dari server maupun 

mobile. 

3.1.3.1. Server 

Tools yang digunakan dalam merancang bangun 

aplikasi server adalah Netbeans 6.9.1 PHP dan MAMP 

Pro 1.9.4 sebagai server localhost. 

3.1.3.2. Aplikasi Mobile 

Tools yang digunakan dalam merancang bangun 

aplikasi mobile adalah XCode IDE 3.2.5 dengan iOS 

SDK versi 4.2. 

3.1.4. Hardware 

Hardware dan device yang digunakan pada aplikasi ini   

adalah iPhone serta iOS Simulator untuk ujicoba sebelum 

dilakukan deployment. 
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Gambar  3.1 : Tampilan tampak depan, samping dari iPhone 

Spesifikasi dari iPhone dengan tampilan tampak 

depan dan samping seperti pada gambar 3.1 adalah sebagai 

berikut: 

A. Ukuran dan berat 

a. Tinggi : 4.5 inchi (115.2 mm) 

b. Lebar : 2.31 inchi (58.6 mm) 

c. Tebal : 0.37 inchi (9.3 mm) 

d. Berat : 4.8 ons (137 gram) 

B. Resolusi : 960 x 640 pixels 

C. Koneksi  

a. 3G Network – 850/1900MHz: M4, T4 

b. Wi-Fi 
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3.1.5. Software 

Aplikasi SoccerNews ini dikembangkan dengan 

menggunakan bahasa pemogramam Objective – C. Data – 

data mengenai informasi sepak bola didapatkan dengan 3rd 

Party API (Application Program Interface) dengan 

melakukan request untuk mendapatkan data untuk diolah 

pada sistem aplikasi. Selain itu beberapa tipe informasi 

disimpan terlebih dahulu pada aplikasi server dan kemudian 

dilakukan pengolahan sesuai dengan request dari client 

yang kemudian dikembalikan dengan format XML. 

3.2. Perancangan Aplikasi Server 

Pada sub bab ini akan dilakukan perancangan sistem untuk 

aplikasi server yang kemudian akan diimplementasi pada bab 

selanjutnya. 

3.2.1. Perancangan Penentuan Kategori Berita 

Dalam menentukan kategori dari berita yang akan 

digunakan adalah dengan cara manual. Kategori berita 

didapatkan dengan melakukan survey pada website-website 

penyedia informasi sepak bola yang telah ada.  

Dari website-website ini dapat dilihat kategori berita 

sepak bola yang ada, sehingga untuk pengumpulan data pada 

proses selanjutnya didapatkan dari website-website ini.  
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Berikut ini diuraikan berupa flowchart proses 

penentuan kategori berita 

Gambar  3.2 : Flowchart penentuan kategori berita 

Berdasarkan gambar 3.2, dalam proses penentuan 

kategori berita secara garis besar adalah dengan melakukan 

pencatatan kategori-kategori berita yang telah ada pada 

website penyedia informasi sepak bola. Setelah mendapatkan 

daftar kategori yang ada maka dilakukan perankingan kategori 

yang paling sering ada dan terakhir ditentukan kategori yang 

digunakan. 
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3.2.2. Perancangan Pengumpulan Data Training 

Dalam penerapannya, algoritma Naïve Bayes 

membutuhkan training terlebih dahulu untuk menentukan 

tingkat keakuratan dalam proses pengklasifikasian berita. Oleh 

karena itu proses pengumpulan data training sangatlah 

penting. Semakin baik data training yang digunakan, maka 

semakin akurat proses pengklasifikasian dengan algoritma 

Naïve Bayes. 

Berikut akan dijelaskan dalam flowchart tahapan 

pengumpulan data training sesuai dengan kategori dan label 

yang telah ditentukan sebelumnya.  

 
Gambar  3.3 : Flowchart pengumpulan data training 
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 Dalam proses pengumpulan data training seperti pada 

gambar 3.3, dijabarkan proses yang dimulai dengan  mencari 

link website penyedia informasi yang sesuai. Setelah 

mendapatkan daftar link tersebut, maka dilakukan analisa 

struktur DOM1 untuk dilakukan parsing dalam kaitannya 

mendapatkan konten berita yang diinginkan. 

3.3.3. Perancangan Penentuan Atribut Kategori Berita 

Penentuan atribut yang digunakan untuk membentuk 

model tabel pada algoritma Naïve Bayes harus juga 

diperhatikan, karena jumlah atribut yang dipakai tidak boleh 

terlalu sedikit, karena akan mengurangi tingkat akurasi 

pengklasifikasian dan tidak boleh terlalu banyak, karena 

waktu yang dibutuhkan selama proses pengklasifikasian juga 

akan semakin lama. 

Dalam menentukan atribut pada masing-masing 

kategorinya digunakan algoritma term frequency. 

                                                
1 DOM merupakan singkatan dari Document Object Model adalah stuktur dari dokumen pada 

halaman website. Sumber: http://www.w3.org/DOM/#what 
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Gambar  3.4: Flowchart penentuan atribut kategori berita 

Berdasarkan gambar 3.4, proses penentuan atribut 

kategori berita adalah dengan menganalisa konten berita 

dengan term frequency untuk didapatkan peringkat frekuensi 

term atau kata yang muncul pada data training. Melalui 

peringkat ini dapat ditentukan pola pada masing-masing 

kategori berita yang ada. Pola inilah yang dijadikan atribut 

pada kategori berita tersebut. 

3.3.4. Perancangan Training Algoritma Naïve Bayes 

Dalam penerapan algoritma Naïve Bayes dibutuhkan 

pelatihan atau training untuk menentukan model table. Model 

table inilah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam 
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mengklasifikasian selanjutnya. 

Setelah mendapatkan data training yang cocok untuk 

tiap kategori pada proses sebelumnya, maka proses training 

dilakukan untuk menentukan nilai probabilitas tiap atribut 

yang ada terhadap tiap kategori. 

Tiap proses training, sudah ditentukan terlebih dahulu 

kategori dari data training tersebut. Dan algoritma Naïve 

Bayes ini mengasumsikan data training tersebut semuanya 

adalah kategori dan label tersebut. 

 

 
Gambar  3.5 : Flowchart training pada algoritma Naïve Bayes 
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 Berdasarkan flowchart pada gambar 3.5, proses training 

dari algoritma Naïve Bayes adalah dengan memilih kategori berita 

terlebih dahulu untuk dilakukan training.  

Proses training ini mengacu pada atribut yang telah 

ditentukan pada proses sebelumnya untuk dihasilkan nilai 

probabilitas masing-masing atribut tersebut pada kategori. Hasil 

dari proses ini akan menghasilkan model table yang akan 

digunakan sebagai acuan pada proses klasifikasi. 

3.3.5. Perancangan Skenario Pengujianan Keakurasian 

Klasifikasi dengan Algoritma Naïve Bayes  

Pada bab ini akan dilakukan perancangan skenario 

pada algoritma Naïve Bayes dalam mengklasifikasikan 

dokumen. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengukur 

tingkat keakuratan algoritma dalam memberikan klasifikasi.  

Object pengujian menggunakan dokumen berita dari 

berbagai sumber yang dapat diandalkan kebenaran 

kategorinya. Website tempat pengambilan data training adalah 

www.soccernews.com,www.premierleague.com, 

www.epltransferrumors.com,  www.soccerpunter.com.  

Masing-masing dokumen tersebut telah 

diklasifikasikan dari website penyedia informasi tersebut 

menjadi kategori – kategori. Sehingga akan dilakukan ujicoba 
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pengklasifikasian dengan algoritma Naïve Bayes apakah hasil 

kategori yang didapatkan sesuai dengan kategori asli dari 

dokumen itu sendiri. 

Dalam proses pengujian tingkat keakuratan algoritma 

Naïve Bayes rumus yang digunakan adalah : 

 

Jumlah Klasifikasi Benar 

Akurasi =                                  X 100% 

Jumlah Dokumen Testing  

3.3.6. Perancangan Pembobotan Berita untuk Penentuan 

Rekomendasi Berita 

Pada bab ini dilakukan perancangan dalam melakukan 

pembobotan berita dalam kaitannya untuk menentukan 

rekomendasi berita yang akan diberikan. 

3.3.7. ER Diagram 

ER Diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan 

tabel pada database sebagai tempat penyimpanan data berupa 

table dan kolom-kolom yang dipergunakan. 

3.3.7.1. Term Frequency Server 

Database yang digunakan pada server untuk 

menghitung term frequency pada proses penentuan atribut 

atau keyword yang digunakan adalah database MySQL.  

[3.1] 
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Terdapat 2 table yaitu tbberita dan tbindex yang 

dijabarkan pada gambar  : 

 
Gambar  3.6 : Gambar ER Diagram table tbberita dan tbindex 

 
Berikut adalah penjelasan mengenai table pada 

gambar 3.6 yang meliputi table tbberita dan tbindex : 

• Table tbberita 

Table yang dipergunakan untuk penyimpanan 

dokumen yang kemudian akan dilakukan proses term 

frequency.  

Table 3.1 : Table ER Diagram dari tbberita 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

tbberita 
int id (pk) 
varchar(100) Judul 
varchar(4000) Berita 
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• Table tbindex 

Table yang dipergunakan untuk penyimpanan 

term dan frequency perhitungannya dari hasil term 

frequency. 

Table 3.2 : Table ER Diagram dari tbindex 

 

 

 

3.3.7.2.  Server Application 

Database yang digunakan pada server adalah 

database MySQL. Terdapat 6 table yang diperlukan pada 

server yaitu table categories, classifiedNews, 

countKeywords, keywords, model_table, stem 

Berikut adalah gambar desain dari ER Diagram 

dari database pada aplikasi server : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.7 : ER Diagram pada aplikasi server 

Tbindex 
int id (pk) 
varchar(30) Term 
int  Count 
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Berdasarkan gambar 3.7, akan dijelaskan tabel-

tabel database yang digunakan pada aplikasi server : 

• Table categories 

Table yang digunakan untuk menyimpan daftar 

dari kategori yang digunakan pada proses 

pengklasifikasian data. Selain itu table ini juga 

menyimpan nilai probabilitas tiap kategori yang 

didapat saat proses pelatihan. 

Table 3.3 : Table ER Diagram dari categories 

 

 
 

• Table classifiedNews 

Table ini dipergunakan untuk menyimpan berita-

berita yang telah melalui proses klasifikasi dan 

mendapatkan label atau kelasnya sesuai dengan label 

atau kelas pada table kategori. 

Table 3.4 : Table ER Diagram dari classifiedNews 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

categories 
int categoryId (pk) 
varchar(200) categoryName 
double categoryValue 

classifiedNews 
Int idNews (pk) 
varchar(800) link 
varchar(10) teamId 
int categoryId (fk) 
datetime newsDate 
varchar(4000) description 
varchar(600) title 
varchar(1000) shortDesc 
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• Table keywords 

Table yang digunakan untuk menyimpan keywords 

atau atribut berupa term yang didapatkan melalui proses 

term frequency.  

Table 3.5 : Table ER Diagram dari keywords 

keywords 
int keywordId (pk) 
varchar(200) keywordName 

 
• Table countKeywords 

Table ini dipergunakan untuk menyimpan jumlah 

frekuensi pada tiap keyword yang didapatkan pada saat 

proses term frequency yang akan digunakan kemudian 

untuk membuat data pada model_table. 

Table 3.6 : Table ER Diagram dari countKeywords 

countKeywords 
int keywordId (fk) 
int categoryId (fk) 
int keywordCount 

 
• Table model_table 

Table yang digunakan untuk penyimpanan model 

yang didapatkan setelah melakukan pelatihan. Table ini 

berisikan nilai probabilitas tiap keyword pada masing-

masing kategori yang ada 
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Data pada table inilah yang menjadi acuan sistem 

dalam mengklasifikasikan tiap dokumen baru. 

Table 3.7 : Table ER Diagram dari model_table 

model_table 
int keywordId (fk) 
int categoryId (fk) 
double value 

 
• Table stem 

Table yang digunakan untuk menyimpan data dalam 

proses stemming. Data pada table ini berisikan daftar 

term yang memiliki arti yang sama, sehingga pada 

penerapannya akan diubah menjadi 1 term yang sama. 

Table 3.8 : Table ER Diagram dari stem 

stem 
int idStem (pk) 
varchar(200) term  
varchar(200) stem 

 

3.3.8. Class Diagram 

Berikut adalah desain class diagram yang digunakan 

pada aplikasi server yang mencakup kelas yang digunakan 

pada waktu melakukan training hingga kelas yang digunakan 

untuk memproses request dari aplikasi mobile. 

3.3.8.1.  Class Diagram Term Frequency 

Berikut adalah kelas diagram dalam menentukan 

atribut yang digunakan pada masing-masing kategori 
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yang dipilih.  

Algoritma yang digunakan adalah term frequency 

dengan persamaan rumus [2.2]: 

 

preproses($text)
buatIndex()

Fungsi

 
showResult()

Index

 
Gambar  3.8  : Gambar Class Diagram kelas fungsi dan Index 

 

Berdasarkan gambar 3.8, dijabarkan fungsi-fungsi 

utama dari kelas Fungsi dan Index : 

A. Kelas Fungsi 

• preproses($text)  

 Fungsi untuk melakukan stemming dan text 

transformation sebelum diproses pada fungsi 

buatIndex(). 

• buatIndex() 

 Fungsi untuk mengindeks dan menghitung 

frekuensi kemunculan tiap term pada suatu berita 

atau teks yang telah tersimpan pada database. 

Kemudian hasilnya disimpan kembali pada 

database. 

B. Kelas Index 

• showResult() 
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Fungsi untuk menampilkan hasil analisa term 

frequency dari data training 

3.3.8.2.  Class Diagram Aplikasi Server 

Berikut ini adalah class diagram yang berisikan 

fungsi yang berkaitan dengan algoritma Naïve Bayes 

 
Gambar  3.9 : Gambar Class Diagram kelas pada Naïve Bayes 

 
Berdasarkan gambar 3.9, dijabarkan fungsi-fungsi 

utama dari kelas Fungsi dan Index : 

A. Kelas Naïve Bayes 

• getArryKeyword() 

Fungsi untuk mendapatkan daftar keyword/atribut 

yang digunakan 

• getArryCategory() 

Fungsi untuk mendapatkan daftar kategori yang 

digunakan 

• doTrainACategory($data,$categoryId) 

Fungsi untuk melakukan pelatihan untuk kategori 
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terhadap keyword/atribut dengan id=$categoryId 

dengan data training berupa $data 

• doTrainCategories($catCount,$catStatistic) 

Fungsi untuk melakukan pelatihan untuk kategori 

terhadap kategori lainnya dengan perhitungan 

frekuensi kategori $catCount pada data training 

dan statistic kategori $catStatistic 

• prepareNaiveBayesTools() 

Fungsi untuk mengambil semua nilai probabilitas 

pada model table yang ada dalam database. 

•  classifyNews($aTeamNews) 

Fungsi untuk melakukan pengklasifikasian berita 

dari daftar berita suatu tim yang telah 

dikumpulkan sebelumnya 

• getRecommendedCategory($opKey,$opStat,$st

at) 

Fungsi untuk menganalisa suatu berita 

berdasarkan statistic keyword berupa term yang 

ditemukan pada berita tersebut untuk 

diklasifikasikan dalam kategori tertentu 

B. Kelas NewsStatistic 

• setArryKeyword($array) 

Fungsi untuk mengirimkan daftar atribut yang 
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dipakai untuk menghitung jumlah frekuensi 

kemunculan dari tiap atribut tersebut pada suatu 

berita 

• getKeywordStatistic($description) 

Fungsi untuk menghitung jumlah frekuensi 

kemunculan tiap atribut dari daftar yang telah 

dikirimkan dengan fungsi 

setArryKeyword($array) pada berita $description.  

 Fungsi ini mengembalilkan data Array yang 

berisikan daftar atribut dengan nilai value berupa 

jumlah frekuensi kemunculannya pada berita 

$description. 

C. Kelas NewsContent 

• setNewsId($id) 

Fungsi untuk memberi id pada berita  

• getNewsId() 

Fungsi untuk mendapatkan id dari berita 

• setShortDescription($shortDesc) 

Fungsi untuk memberi deskripsi singkat dari 

berita 

• getShortDescription() 

Fungsi untuk mendapatkan deskripsi singkat dari 

berita 
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• setCategoryId($catId) 

Fungsi untuk memberi nilai id kategori pada 

berita 

• getCategoryId() 

Fungsi untuk mendapatkan nilai id kategori dari 

berita 

• setDescription($description) 

Fungsi untuk memberi deskripsi lengkap pada 

suatu berita 

• getDescription() 

Fungsi untuk mendapatkan deskripsi lengkap dari 

suatu berita 

• setTitle($title) 

Fungsi untuk memberi judul pada suatu berita 

• getTitle() 

Fungsi untuk mendapatkan judul dari suatu berita 

• setPublishDate($date) 

Fungsi untuk memberi tanggal berita tersebut 

dikeluarkan pada suatu berita 

• getPublishDate() 

Fungsi untuk mendapatkan tanggal dari suatu 

berita tersebut dikeluarkan dari suatu berita 

• setLink($link) 
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Fungsi untuk memberi link website asal berita 

tersebut pada suatu berita  

• getLink() 

Fungsi untuk mendapatkan link website asal berita 

tersebut pada suatu berita. 

D. Kelas SoccerService 

• getAPIKey() 

Fungsi untuk mendapatkan API key dari Web API 

OpenFooty 

• getLeagueID() 

Fungsi untuk mendapatkan id dari league yang 

diinginkan 

• isNumber($value) 

Fungsi untuk menentukan suatu kalimat adalah 

numerik atau tidak 

• getSpesialTerm() 

Fungsi untuk mengembalikan daftar dari term 

khusus yang mempunyai arti dan nilai yang sama 

• getXMLGetRequest($url) 

Fungsi untuk melakukan koneksi terhadap internet 

dengan alamat url $url 

• getLeagueTeams($apiKey,$league_id,$page) 

Fungsi untuk mendapatkn daftar tim dari suatu 
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liga dengan id = $league_id dengan maksimum 

halaman = $page 

• getTeamNews($apiKey, $team_id, $pageMax, 

$teamClass) 

Fungsi untuk mendapatkan daftar berita dari satu 

tim dengan id=team_id dan maksimal halaman = 

$pageMax 

• filteringNewsToCategory($newArry,$category

Id) 

Fungsi untuk mengkategorikan list berita yang ada 

menjadi kategori sesuai dengan kategori 

id=$categoryId 

• extract_tags($html, $tag, $selfclosing = null, 

$return_the_entire_tag = false, $charset = 

'ISO-8859-1') 

Fungsi untuk melakukan parsing DOM pada suatu 

halaman HTML  

• getTeamListNews($teamList, $type, $limitMin, 

limitMax) 

Fungsi untuk mendapatkan daftar tim dengan 

berita yang sesuai dengan tipe request (TopNews 

atau Most Recent) dengan batas jumlah berita 

tertentu 
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• weighteningNews($newsArry,$param,$catPara

m) 

Fungsi untuk memberikan bobot pada tiap berita 

untuk memberikan urutan tampil pada kategori 

request berita TopNews. 

3.4.   Perancangan Aplikasi Mobile 

Pada sub bab ini akan dilakukan perancangan sistem untuk 

aplikasi Mobile yang kemudian akan diimplementasi pada bab 

selanjutnya. 

3.4.1. Pencatatan Data Interaksi secara Implisit dan Eksplisit  

Dalam pembelajarannya, sistem akan terus menerus 

mencatat interaksi user dengan aplikasi. Hal ini bertujuan 

sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi berita 

selanjutnya pada user.  

Dengan mencatat interaksi user secara implisit dan 

eksplisit ini secara terus menerus ini, maka sistem dapat 

mengetahui personalisasi user secara tepat. 

Metode pembelajaran yang dilakukan oleh sistem dalam 

kaitannya untuk pembelajaran personalisasi profil pengguna : 

1. Secara eksplisit 

Pada saat user masuk ke menu My Favorite, maka 

user akan diminta untuk memasukkan minimal 1 tim yang 
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menjadi favoritnya. Hal ini digunakan sebagai acuan awal 

bagi sistem untuk mengetahui preferensi dasar dari user, 

sebagai acuan awal dalam memberikan rekomendasi 

2. Secara implisit 

Sistem akan secara terus menerus mencatat histori 

dari user dalam membaca berita yang diberikan oleh 

aplikasi. Pencatatan ini mencakup berita dari tim mana dan 

kategori apa yang dipilih oleh user. Hal ini akan menjadi 

acuan dalam memberikan rekomendasi berita selain berita 

dari tim favorit user sebelumnya.  

Berikut adalah diagram flowchart proses pencatatan 

interaksi user terhadap aplikasi : 

 
Gambar  3.10 : Flowchart proses pencatatan interaksi pengguna 
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3.4.2. Perancangan Analisa Personalisasi Pengguna 

Sebelum menentukan rekomendasi berita, sistem 

terlebih dahulu akan mempelajari personalisasi dari pengguna. 

Analisa ini dilakukan pada aplikasi mobile, karena semua 

histori interaksi pengguna juga tersimpan pada device dari 

masing-masing user. 

Sistem akan melakukan proses rangking terhadap tim 

dan kategori dari histori interaksi pengguna terhadap aplikasi 

berdasarkan jumlah akses terhadap berita tim dan kategori 

tersebut.  

Hasil dari rangking inilah yang akan dikirimkan ke 

server untuk kemudian dianalisa lagi pada server yang 

kemudian dikembalian daftar berita yang direkomendasikan 

pada user tersebut. 
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Berikut adalah diagram flowchart proses sistem dalam 

menganalisa personalisasi pengguna : 

 
Gambar  3.11 : Flowchart proses analisa personalisasi pengguna 

3.4.3. Use Case  

Use case digunakan untuk menjelaskan secara 

fungsional daripada sistem aplikasi yang digunakan. Use case 

diagram menjelaskan mengenai interaksi antara user dan 

sistem, serta bagaimana penggunaan sistem itu sendiri pada 

aplikasi. 
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3.4.3.1. Use Case Aplikasi Soccer News 

Gambar berikut menjelaskan tentang use case 

diagram untuk aplikasi SoccerNews 

 

Gambar 3.5 : Gamber Use Case aplikasi SoccerNews 
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3.4.3.2. Use case Memilih Berita Seputar Sepak Bola 

Gambar berikut menjelaskan tentang use case 

diagram fitur memilih berita seputar sepak bola oleh 

pengguna.   

 
Gambar  3.12 : Use case dari fitur memilih berita seputar sepak bola 

 
Dari gambar diagram 3.13 secara detil dapat 

dideskripsikan dalam bentuk tabel 3.10 dibawah ini. 
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Table 3.9 : Table deskripsi use case fitur memilh berita seputar sepak bola 

Nama use case Memilih Berita Seputar Sepak Bola 
Hubungan Ketergantungan User sudah masuk ke dalam aplikasi  

Tujuan yang dicapai 
User dapat memilih berita sepak bola dari 
daftar yang diberikan 

Prekondisi 
User berada pada layar Daftar Berita Sepak 
Bola 

Kondisi sukses akhir 
Berita sepak bola yang dipilih user tampil pada 
layar 

Kondisi gagal akhir 
Berita sepak bola yang dipilih user tidak 
tampil pada layar 

Aktor utama User 
Aktor kedua Server 
Aktor ketiga Internet 

Pemicu (trigger) User memilih tab menu View News. 

Alur utama 

Langkah Aktivitas 

1 

Sistem mengeluarkan tampilan 
daftar tim sepak bola setelah 
user menekan tab menu My 
Favorite 

2 User melihat daftar berita sepak 
bola  

3 

User dapat memilih kategori 
berita yang diinginkan  
(Recommended dan Most 
Recent) 

4 User memilih salah satu berita 
dari daftar berita sepak bola 

5 
User masuk ke layar yang 
menampilkan website tempat 
berita berada 

 

3.4.3.3.  Use Case Melihat Tabel Klasemen Liga 

Gambar berikut menjelaskan tentang use case 

diagram fitur melihat tabel klasemen liga.   
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Gambar  3.13 : Use case fitur melihat informasi klasemen 

 
Dari gambar diagram 3.14 secara detil dapat 

dideskripsikan dalam bentuk tabel 3.11 dibawah ini. 

Table 3.10 : Tabel deskripsi dari use case fitur melihat informasi klasemen 

Nama use case Melihat tabel klasemen liga Inggris 
Hubungan Ketergantungan User sudah masuk ke dalam aplikasi  

Tujuan yang dicapai 

User dapat melihat tabel klasemen liga 
Inggris berserta informasi-informasi yang 
ada 

Prekondisi 
User berada pada layar tabel klasemen liga 
Inggris 

Kondisi sukses akhir Tabel liga Inggris tampil di layar user 
Kondisi gagal akhir Tabel liga Inggris tidak tampil di layar user 
Aktor utama User 
Aktor kedua Web API 
Pemicu (trigger) User memilih tab menu Table. 

Alur utama 

Langkah Aktivitas 

1 

Sistem mengeluarkan 
tampilan tabel klasemen liga 
Inggris setelah user menekan 
tab menu Table 

2 User melihat tabel klasemen 
liga Inggris  

Deskripsi 
Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan 
user dalam melihat tabel klasemen liga 
Inggris 
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3.4.3.4. Use Case My Favorite 

Gambar berikut menjelaskan tentang use case 

diagram fitur My Favorite.   

 

 
Gambar 3.6: Gambar use case dari fitur My Favorite 
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Dari gambar diagram 3.7 secara detil dapat 

dideskripsikan dalam bentuk tabel 3.11 dibawah ini. 

Table 3.11: Table deskripsi use case tabel klasemen 

Nama use case Melihat tabel klasemen  
Hubungan Ketergantungan User sudah masuk ke dalam aplikasi  

Tujuan yang dicapai 

User dapat melihat tabel klasemen liga 
Inggris berserta informasi-informasi yang 
ada 

Prekondisi 
User berada pada layar tabel klasemen liga 
Inggris 

Kondisi sukses akhir Tabel liga Inggris tampil di layar user 
Kondisi gagal akhir Tabel liga Inggris tidak tampil di layar user 
Aktor utama User 
Aktor kedua Web API 
Pemicu (trigger) User memilih tab menu Table. 

Alur utama 

Langkah Aktivitas 

1 

Sistem mengeluarkan 
tampilan tabel klasemen liga 
Inggris setelah user menekan 
tab menu Table 

2 User melihat tabel klasemen 
liga Inggris  

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan 
user dalam melihat tabel klasemen 

 

3.4.3.5 Use Case View Fixtures, Result, Match Report 

Gambar berikut menjelaskan tentang use case 

diagram fitur View Fixtures, Result, Match Report.   
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Gambar 3.7: Gambar use case View Fixtures, Results, Match Report 

 
Dari gambar diagram 3.8 secara detil dapat 

dideskripsikan dalam bentuk tabel 3.12 dibawah ini. 

Table 3. 12 : Tabel deskripsi use case View Fixtures, Results, Match 
Report 

Nama use case 
Melihat jadwal, hasil dan statistik 
pertandingan 

Hubungan Ketergantungan User sudah masuk ke dalam aplikasi  
Tujuan yang dicapai User dapat melihat hasil pertandingan 
Prekondisi User berada pada layar hasil pertandingan 

Kondisi sukses akhir 
Tampilan hasil pertandingan tampil di layar 
user 

Kondisi gagal akhir 
Tampilan hasil pertandingan tidak tampil di 
layar user 

Aktor utama User 
Aktor kedua Web API 
Pemicu (trigger) User memilih tab menu Match. 

Alur utama 

Langkah Aktivitas 

1 
Sistem mengeluarkan 
tampilan hasil pertandingan 
tidak tampil layar user 

2 User melihat tampilan hasil 
pertandingan  

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan 
user dalam melihat hasil pertandingan 
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3.4.4. UI Mockup 

Berikut ini dijelaskan mengenai user interface dari 

masing-masing fitur pada aplikasi SoccerNews. User interface 

ini mengacu pada langkah-langkah yang dilihat oleh pengguna 

pada saat menjalankan tiap fiturnya. 

3.4.4.1.  Fitur melihat berita sepak bola 

Berikut ini adalah gambar user interface dari fitur 

melihat berita sepak bola. User interface ini  mencakup 

user interface pada saat pengguna melihat daftar berita 

sesuai kategori yang dipilih oleh pengguna (Top News 

atau Most Recent) hingga melihat secara lengkap berita 

tersebut dari sumber websitenya. Apabila koneksi internet 

terputus, maka akan muncul notifikasi pop up. 

 

 
Gambar  3.14 : UI Mockup dari fitur memilih berita sepak bola 
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3.4.4.2.  Fitur memilih tim favorit 

Berikut ini adalah gambar user interface dari 

fitur memilih tim favorit. User interface ini  mencakup 

user interface pada saat pengguna melihat daftar tim 

favorit hingga memilih tim favorit dan kembali ke 

tampilan daftar tim favorit. Apabila koneksi internet 

terputus, maka akan muncul notifikasi pop up. 

 

 
Gambar  3.15 : UI Mockup dari fitur memilih berita sepak bola 

 

3.4.4.3.  Fitur melihat jadwal, hasil, laporan pertandingan dari 

tim favorit 

Berikut ini adalah gambar user interface dari fitur 

melihat jadwal, hasil dan laporan pertandingan dari tim 

favorit. User interface ini  mencakup user interface pada 

saat pengguna memilih menu ‘Match’ pada kolom menu 
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sebelah bawah hingga tampilan daftar hasil atau jadwal 

pertandingan.  

Selain itu dari daftar hasil pertandingan, pengguna 

juga dapat melihat laporan pertandingan tersebut yang 

mencakup pencetak gol, pemberi assist, pemain yang 

mendapatkan kartu merah/kuning, dan susunan pemain 

inti sampai pergantian. 

 

 
Gambar  3.16 : UI Mockup dari fitur melihat jadwal dan hasil 

pertandingan dari tim favorit 

 

3.4.4.4. Fitur melihat jadwal, hasil, laporan pertandingan dari 

liga  

Berikut ini adalah gambar user interface dari fitur 

melihat klasemen liga, jadwal, hasil, dan laporan 

pertandingan dari liga. User interface ini  mencakup user 

interface pada saat pengguna memilih menu ‘Match’ 
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pada kolom menu sebelah bawah hingga tampilan daftar 

hasil, jadwal pertandingan, atau laporan pertandingan.  

 
 

 
 

Gambar  3.17 : UI Mockup dari fitur melihat jadwal dan hasil 
pertandingan dari tim favorit 

 

3.4.4.5. Fitur melihat tabel klasemen liga, daftar jadwal, hasil, 

laporan pertandingan dari tiap tim di liga 

Berikut ini adalah gambar user interface dari fitur 

melihat klasemen liga serta jadwal, hasil, dan laporan 

pertandingan tiap-tiap tim pada klasemen. User interface 

ini  mencakup user interface pada saat pengguna memilih 

menu ‘Table’ pada kolom menu sebelah bawah hingga 

tampilan klasemen liga.  

Selain itu dengan memilih tim dari klasemen 

tersebut, pengguna dapat melihat jadwal, hasil, dan 

laporan pertandingan dari tim yang dipilih tersebut. 
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Gambar  3.18 : UI Mockup dari fitur melihat tabel klasemen dari liga 

  

3.4.5. Data Flow Diagram 

Pembuatan model yang menunjukkan skema sistem 

berupa aliran data yang terjadi pada masing – masing fungsi 

yang ada pada sistem. Penggambaran skema Data Flow 

Diagram mengacu pada sumber, tujuan, proses, tempat 

penyimpanan dari data pada saat suatu sistem berlangsung. 

3.4.5.1. Physical Data Flow Diagram 

Physical Data Flow Diagram menunjukkan skema 

sistem yang mengacu pada dimana, oleh siapa, 

bagaimana suatu proses diterapkan. 
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Gambar  3.19 : Physical Data Flow Diagram dari sistem aplikasi 

 

3.4.5.2.  Logical Data Flow Diagram 

Logical Data Flow Diagram menunjukkan skema 

sistem yang mengacu aliran data sewaktu dijalankannya 

suatu proses. 
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Gambar  3.20 : Logical Data Flow Diagram dari sistem aplikasi 

 

3.4.6. Entity Relationship (ER) Diagram 

Berikut ini adalah desain dari database yang digunakan 

sebagai media penyimpanan pada aplikasi mobile. Media yang 

digunakan dalam aplikasi ini adalah iPhone CoreData. Tabel 

yang digunakan adalah table AccessHistory dan FavTeams 

Berikut adalah desain dari ER Diagram table database 

pada aplikasi Mobile : 

 
Gambar  3.21 : Gambar ER Diagram dari table database aplikasi Mobile 
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Berdasarkan desain ER Diagram pada gambar 3.25, 

terdapat dua table yang digunakan sebagai media 

penyimpanan pada aplikasi mobile yaitu antara lain : 

• Table AccessHistory 

Table yang dipergunakan untuk menyimpan history 

interaksi user terhadap sistem yaitu pada saat user 

mengakses suatu berita tertentu. Data yang disimpan ini 

kemudian akan dipergunakan untuk menentukan rangking 

dari teamId, categoryId untuk dikirimkan ke server guna 

mengembalikan daftar rekomendasi berita. 

Table 3.13 : Tabel AccessHistory pada Core Data 

AccessHistory 
NSNumber categoryId (pk) 
NSDate date  
NSNumber teamId 

 
 
 

• Table FavTeams 

Table yang dipergunakan untuk menyimpan data 

tim-tim yang menjadi favorit user. Data ini akan digunakan 

untuk menentukan ranking dari tim favorit user untuk 

dikirimkan ke server guna mengembalikan daftar 

rekomendasi berita. 
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Table 3.14 : Tabel FavTeams dari Core Data 

FavTeams 
NSNumber teamId (pk) 
NSString teamName  
varchar(200) stem 

 
 

3.4.7. Sequence Diagram 

Sequence diagram ini menunjukkan alur proses dari 

suatu sistem skenario dengan melalui interaksi antar bagian 

yang membentuk sistem yang juga meliputi obyek dan 

perintah yang dapat dilakukan. 

3.4.7.1. Sequence memilih tim sepak bola favorit 

Diagram pada gambar 3.26 menunjukkan alur dari 

sistem saat user memilih tim sepak bola favorit. 

 
Gambar  3.22 : Sequence dari fitur memilih tim sepak bola favorit 
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3.4.7.2.  Sequence memilih berita seputar sepak bola 

Gambar 3.27 di bawah adalah alur proses pada 

saat user memilih fitur untuk melihat berita seputar sepak 

bola. 

 
Gambar  3.23 : Sequence Diagram dari fitur memilih berita seputar sepak 

bola 
 

3.4.7.3.  Sequence melihat tabel klasemen, hasil, jadwal, 

laporan pertandingan  

Gambar 3.28  di bawah adalah alur proses pada 

saat user memilih fitur untuk melihat tabel klasemen, 

hasil, jadwal, laporan pertandingan. 
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Gambar  3.24 : Sequence Diagram dari fitur melihat tabel klasemen 

liga, hasil atau jadwal pertandingan dan laporan pertandingan 
 
 

3.4.7.4.  Sequence melihat jadwal pertandingan dari tim favorit 

Gambar 3.29 menunjukkan alur proses pada saat 

user memilih fitur untuk melihat daftar jadwal 

pertandingan dari tim favorit yang telah dipilihnya. 
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Gambar  3.25 : Sequence Diagram dari fitur melihat jadwal pertandingan 

dari tim favorit 

 

3.4.7.5.  Sequence melihat hasil pertandingan dari tim favorit 

Gambar 3.30 di bawah menunjukkan alur proses 

user dalam melihat daftar hasil pertandingan sesuai 

dengan tim favorit yang dipilihnya. 

 
Gambar  3.26 : Sequence Diagram dari fitur melihat hasil pertandingan dari 

tim favorit 
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3.4.7.6.  Sequence melihat laporan hasil pertandingan 

Gambar 3.31 di bawah ini menunjukkan alur 

proses pada saat user melakukan fitur untuk melihat 

laporan dari hasil pertandingan yang ada sesuai dengan 

tim favorit yang dipilih. 

 
Gambar  3.27 : Sequence Diagram dari fitur melihat laporan hasil 

pertandingan dari tim favorit 

3.4.8. Class Diagram 

Class Diagram di bawah ini mendeskripsikan tipe dari 

obyek pada sistem dan hubungannya dengan class diagram 

yang lainnya. Selain itu pada class diagram juga ditampilkan 

properti dan fungsi yang ada pada class diagram tersebut. 
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3.4.8.1.  Class Diagram fitur My Favorite 

Class Diagram pada gambar 3.32 di bawah ini 

menunjukkan hubungan antar kelas pada modul My 

Favorite. 

 
Gambar 3.28 : Class Diagram fitur My Favorite 

 

3.4.8.2.  Class Diagram fitur melihat jadwal & hasil 

pertandingan 

Class Diagram pada gamabar 3.33 di bawah ini 

menunjukkan hubungan antar kelas pada modul melihat 

jadwal dan hasil pertandingan. 
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Gambar 3.29 : Class Diagram fitur melihat jadwal & hasil pertandingan 

 

3.4.8.3.  Class Diagram fitur melihat laporan hasil 

pertandingan 

Class Diagram gambar 3.34 di bawah ini 

menunjukkan hubungan antar kelas pada modul melihat 

laporan hasil pertandingan. 
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Gambar 3.30 : Class Diagram fitur melihat laporan hasil pertandingan 

 
 

3.4.8.4.  Class Diagram fitur melihat berita seputar sepak bola 

Class Diagram gambar 3.35 di bawah ini 

menunjukkan hubungan antar kelas pada modul melihat 

berita seputar sepak bola 

 



89 
 

 
Gambar 3.31 : Class Diagram fitur melihat berita seputar sepak bola 

3.4.8.5.  Class Diagram fitur melihat satu berita seputar sepak 

bola 

Class Diagram gambar 3.36 di bawah ini 

menunjukkan hubungan antar kelas pada modul melihat 

satu berita seputar sepak bola 
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Gambar  3.32 : Class Diagram fitur melihat satu berita seputar sepak 

bola 

3.4.9. Activity Diagram 

3.4.9.1.  Aktivitas dalam memilih berita seputar sepak bola 

Diagram pada gambar 3.37 menunjukkan tahapan 

dan percabangan yang dapat dilakukan user pada saat 

memilih berita sepak bola. 

 
Gambar  3.33 : Activity Diagram fitur memilih berita seputar sepak bola 
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3.4.9.2.  Aktivitas melihat tabel klasemen liga serta jadwal, 

hasil, dan laporan pertandingan dari tiap timnya 

 Diagram pada gambar 3.38 menunjukkan 

tahapan dan percabangan yang dapat dilakukan user pada 

saat melihat tabel klasemen liga Inggris. 

 

 
Gambar  3.34 : Activity Diagram fitur melihat tabel klasemen liga serta 

jadwal, hasil, dan laporan pertandingan dari tiap timnya 

3.4.9.2.  Aktivitas melihat daftar jadwal atau hasil 

pertandingan dari tim favorit 

Diagram pada gambar 3.39 menunjukkan tahapan 

dan percabangan yang dapat dilakukan user pada saat 

melihat daftar jadwal pertandingan dari salah satu tim 

favorit. 
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Gambar  3.35 : Activity Diagram fitur melihat daftar jadwal atau hasil 

pertandingan dari tim favorit 

 

3.4.9.3.  Aktivitas melihat laporan hasil pertandingan dari tim 

favorit 

Gambar 3.40 di bawah ini menunjukkan alur 

proses pada saat user melakukan fitur untuk melihat 

laporan dari hasil pertandingan yang ada sesuai dengan 

tim favorit yang dipilih. 
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Gambar  3.36 : Activity Diagram pada fitur melihat laporan hasil 
pertandingan dari tim favorit 




