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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung yang berada di jalan Soemantri 

Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan 

mulai bulan Februari 2015 sampai bulan Agustus 2015. 

 

3.2 Metodologi Penelitian 

3.2.1 Alir Penelitian 

Penelitian dilakukan berdasarkan diagram alir metodologi penelitian yang terdapat 

pada Gambar 3.1. 

Penjelasan dari diagram alir metodologi penelitian pada Gambar 3.1 adalah sebagai 

berikut. 

A. Langkah I 

1. Pada langkah pertama, yang dilakukan pada tahap pertama adalah identifikasi 

masalah. Identifikasi masalah adalah pengenalan suatu masalah. Masalah 

penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan 

apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. 
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2. Tahap kedua adalah perumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan 

penelitian, yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya, pertanyaan-

pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan 

dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji. 

3. Tahap ketiga adalah menentukan tujuan, manfaat dan batasan. Target 

pencapaian dalam tahap ini adalah diketahuinya tujuan dan manfaat dari 

Aplikasi Sistem Pembelajaran Klasifikasi (Taksonomi) dan Tata Nama Ilmiah 

(Binomial Nomenklatur) pada Kingdom Plantae (Tumbuhan) Berbasis 

Android. Sedangkan batasan digunakan untuk membatasi pembahasan dan 

ruang lingkup penelitian. 

4. Tahap keempat adalah survei pendahuluan. Survei pendahuluan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal penting yang berhubungan dengan 

penelitian. 

5. Tahap kelima adalah studi literatur. Studi literatur ini ditujukan untuk 

mendapatkan teori-teori dan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang akan 

dijadikan landasan penelitian. 

 

B. Langkah II 

6. Memasuki langkah kedua yaitu tahap keenam. Langkah kedua adalah 

pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Waterfall. Tahap pertama yang dilakukan  dalam 

pengembangan sistem ini adalah Analisis Kebutuhan Aplikasi (Requirements 

Definition). Pada tahap ini akan dilakukan pencarian dan pengumpulan data 

berupa data dari klasifikasi jenis-jenis tumbuhan dari kingdom plantae yang 
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dikelompokan yaitu : buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, tanaman 

hias, tanaman obat, tanaman pangan, tanaman aroma, tanaman keras, tanaman 

industri dan tumbuhan liar. Pada tahap ini juga akan dilakukan analisis 

kebutuhan dasar sistem dan analisis user requirement, 

7. Tahap ketujuh adalah Desain Aplikasi (Sistem and Software Design). Pada 

tahap ini akan dilakukan perancangan sistem dan perancangan antarmuka. 

Perancangan atau desain sistem dalam penelitian ini menggunakan Unified 

Modelling Language (UML), pada tahap ini akan diketahui semua entitas luar, 

input dan output yang terlibat dalam sistem serta use case, class diagram, 

activity diagram, sequence diagram yang digunakan dalam analisis sistem. 

Selanjutnya akan dilakukan perancangan antarmuka (interface), perancangan 

antarmuka ini dilakukan untuk merancang tata letak sistem sesuai dengan 

analisis kebutuhan sistem. 

8. Tahap kedelapan adalah Penerapan Desain dan Kode Program 

(implementations and unit testing). Pada tahap ini akan dilakukan  

9. pembuatan program (koding) berdasarkan desain yang sudah dirancang 

sebelumnya. 

10. Tahap kesembilan adalah Pengujian Aplikasi (Integration and Sistem Testing). 

Setelah pembuatan program selesai, maka akan dilakukan pengujian. Pengujian 

aplikasi ini menggunakan metode blackbox testing. 

11. Tahap kesepuluh adalah Penerapan Aplikasi dan Perawatan (Operational and 

Maintenance) Pada tahap ini akan dilakukan penerapan sistem aplikasi ke-user 

(roll-out) melalui play store dan maintenance database aplikasi. 
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Gambar 3.1  Diagram Alir Metodologi Penelitian 
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Langkah III  

12. Tahap kesebelas adalah analisis hasil penelitian. Tahap ini dilakukan untuk 

mengetahui hasil yang telah diperoleh selama melakukan penelitian, apakah 

hasil dapat mengatasi permasalahan yang dideskripsikan di awal. 

 

3.2.2 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Berikut ini adalah jadwal kegiatan penelitian yang disajikan pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

 

 

 

Kegiatan 

Tahun 2015 

Februari-

Maret 
April-Mei Juni-Juli 

Agustus-

September 

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

Identifikasi Masalah                                 

Perumasan Masalah                 

Survei Pendahuluan                 

Studi Literatur                 

Analisis Kebutuhan                 

 Pengumpulan Data dan 

Analisis 
                                

Desain Aplikasi                                 

Desain Sistem dan 

antarmuka 
                                

Implementasi Desain                                 

Pembuatan program 

(Koding) 
                                

Pengujian (Testing)                                 

Operation & Maintenance                                 

Penyerahkan sistem 

aplikasi ke user (roll-out) 

dan maintenance database 
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3.2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

Studi Literatur, Studi literatur yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal, prosiding 

dan internet yang menyajikan informasi tentang informasi klasifikasi jenis-jenis 

tanaman, Eclipse, Android, SQLite dan bahasa pemrograman Java. 

 

3.2.4  Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data Primer yang dibutuhkan berupa data klasifikasi dari kingdom plantae dan 

jenis-jenis pengelompokan tanaman dari website www.plantamor.com. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder berupa informasi seputar aplikasi dan pengembang yang  dibuat. 

 

3.3  Analisis dan Perancangan Sistem 

3.3.1  Identifikasi Masalah 

Biologi merupakan salah satu pelajaran yang memiliki banyak istilah. Salah satu 

istilah biologi yang sering digunakan untuk keperluan pendidikan adalah klasifikasi 

(taksonomi) dan tata nama ilmiah pada tumbuhan (plantae). Dalam memahami 

klasifikasi (taksonomi) dan tata nama ilmiah, alat bantu yang umum digunakan 

adalah buku pelajaran atau tabel klasifikasi (taksonomi) dan tata nama ilmiah. 

Banyak pelajar/mahasiswa sulit untuk menghafal karena berbahasa latin dan 
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klasifikasi (taksonomi) terdiri dari Kingdom, Sub Kingdom, Super Divisi, Divisi, 

Kelas, Sub Kelas, Ordo, Family, Genus, dan Spesies. Jenis dan spesies tumbuhan 

sangat banyak, sehingga dalam mempelajarinya sering terjadi kesalahan dalam 

penulisan klasifikasi (taksonomi) dan tata nama ilmiah pada tumbuhan. 

 

3.3.2  Analisis Sistem 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka sistem yang dibutuhkan dari adalah 

sebagai berikut : 

1. Informasi tentang klasifikasi (taksonomi) dan tata nama ilmiah kingdom 

plantae (tumbuhan) secara umum yaitu terdiri dari Kingdom, Sub Kingdom, 

Super Divisi, Divisi, Kelas, Sub Kelas, Ordo, Family, Genus, dan Spesies yang 

diakses melalui android. 

2. Informasi berupa jenis-jenis tanaman yang dikelompokkan berdasarkan 

manfaatnya.  

 

3.3.3  Analisis User Requirement 

Kebutuhan dasar aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Sistem dapat menampilkan klasifikasi (taksonomi) dan tata nama ilmiah 

kingdom plantae (tumbuhan) secara umum yaitu terdiri dari Kingdom, Sub 

Kingdom, Super Divisi, Divisi, Kelas, Sub Kelas, Ordo, Family, Genus, dan 

Spesies menggunakan perangkat android. 

2. Sistem dapat menampilkan informasi berupa jenis-jenis tanaman yang 

dikelompokkan berdasarkan manfaatnya.  

3. Sistem dapat merespon beberapa aksi yang diberikan oleh user. 
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3.3.4  Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 

Perancangan sistem di sini berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan 

sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan 

yang utuh dan berfungsi. Perancangan sistem menentukan bagaimana suatu sistem 

akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini termasuk 

mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras 

dari suatu sistem sehingga setelah dilakukan instalasi akan benar-benar memuaskan 

rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. 

 

3.3.4.1  Perancangan UML (Unified Modelling Language) 

Pemodelan (modeling) adalah tahap merancang perangkat lunak sebelum 

melakukan tahap pembuatan program (koding). Pada penelitian ini, perancangan 

sistem dilakukan dengan memodelkan permasalahan dalam bentuk diagram-

diagram UML sebagai berikut. 

 

1. Use Case Diagram 

Use case Diagram dibawah ini menggambarkan sistem dari sudut pandang 

pengguna sistem tersebut (user), sehingga pembuatan use case diagram ini lebih 

dititikberatkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur 

atau urutan kejadian. Pada aplikasi ini pengguna dapat melakukan 4 interaksi antara 

lain Cari Tumbuhan, Kategori, Bantuan, Tentang aplikasi. Use case diagram 

aplikasi TAKSONOMI dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2  Use Case Diagram 

2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk 

mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam satu operasi sehingga dapat juga 

untuk aktivitas lainnya. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena 

memodelkan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke 

status. Pada aplikasi TAKSONOMI terdapat 4 (empat) activity diagram yaitu 

sebagai berikut : 

a. Activity Diagram Cari Tumbuhan 

Activity diagram Cari Tumbuhan dimulai dengan pengguna memilih menu “Cari 

Tumbuhan”, kemudian sistem akan menampilkan kolom search. Pengguna dapat 

mengetikan nama tumbuhan yang akan dicari, jika sudah pilih botton “cari”, dan 
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pilih botton “batal” untuk membatalkan perintah. Setelah itu sistem akan 

menampilkan data klasifikasinya. Activity diagram Cari Tanaman dilihat pada 

Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3  Activity Diagram Cari Tumbuhan 

 

b. Activity Diagram Kategori 

Activity diagram Kategori dimulai dengan pengguna memilih menu Kategori, 

selanjutnya terdapat menu-menu dari jenis tanaman yaitu terdiri dari : buah-buahan, 

sayur-sayuran, rempah-rempah, tanaman hias, tanaman obat, tanaman pangan, 

tanaman aroma, tanaman keras, tanaman industry, tanaman liar. Kemudian pilih 

menu jenis tanaman yang akan dicari, sistem akan menampilkan kolom search dan 

pengguna memasukkan nama tanaman yang akan dicari. sistem mencari database 

tanaman dan menampilkan klasifikasi dari tanaman yang dicari.  Activity diagram 

Kategori disajikan pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4  Activity Diagram Kategori 

 

c. Activity Diagram Bantuan 

Activity diagram bantuan dimulai dengan pengguna memilih menu “Bantuan”, 

kemudian sistem akan menampilkan informasi yang berkaitan dengan cara 

penggunaan aplikasi TAKSONOMI. Activity diagram bantuan disajikan pada 

Gambar 3.5. 

 

d. Activity Diagram Tentang 

Activity diagram tentang aplikasi dimulai dengan pengguna memilih menu 

“Tentang”, kemudian sistem menampilkan informasi mengenai aplikasi 

TAKSONOMI.  

Activity diagram tentang dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.5  Activity Diagram Bantuan 

 

 

Gambar 3.6  Activity Diagram Tentang Aplikasi 

 

3. Sequence Diagram 

Menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. 

Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga 

interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Pada 

aplikasi TAKSONOMI terdapat 4 (empat) sequence diagram yaitu sebagai berikut: 
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a. Sequence Diagram Cari Tumbuhan 

Untuk dapat memilih menu “Cari Tumbuhan” pengguna harus memilih aplikasi 

TAKSONOMI, kemudian otomatis akan menuju halaman splash screen, 

selanjutnya akan muncul menu utama aplikasi, dan pengguna dapat memilih menu 

“Cari Tumbuhan”, maka sistem akan menampilkan kolom search yang digunakan 

oleh pengguna untuk memasukan nama tumbuhan yang akan dicari lalu sistem akan 

otomatis mencari data tumbuhan yang telah disimpan di database kemudian 

menampilkan klasifikasinya. Untuk lebih jelasnya sequence diagram Cari 

Tumbuhan dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7  Sequence Diagram Cari Tumbuhan 

 

b. Sequence Diagram Kategori 

Untuk dapat memilih menu “Kategori” pengguna harus memilih aplikasi 

TAKSONOMI, kemudian otomatis akan menuju halaman splash screen, 

selanjutnya akan muncul menu utama aplikasi, dan pengguna dapat memilih menu 

“Kategori”, maka sistem akan menampilkan menu dari jenis-jenis tanaman dan 

memilih menu tanaman yang akan dicari, lalu memasukkan nama tanaman dan 

sistem akan memproses database kemudian menampilkan jenis tanaman dan 
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kalsifikasi tanaman. Sequence diagram Kategori dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Sequence Diagram Kategori 

 

c. Sequence Diagram Bantuan 

Ketika pengguna sudah berada di menu utama aplikasi, pengguna dapat memilih 

menu “Bantuan” untuk mengetahui informasi mengenai cara penggunaan aplikasi, 

maka sistem akan menampilkan informasi tersebut. Sequence diagram bantuan 

disajikan pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Sequence Diagram Bantuan 
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d. Sequence Diagram Tentang  

Ketika pengguna sudah berada di menu utama aplikasi, pengguna dapat memilih 

menu “Tentang” untuk mengetahui informasi mengenai informasi aplikasi, maka 

sistem akan menampilkan informasi tentang aplikasi TAKSONOMI. Sequence 

diagram tentang aplikasi disajikan pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Sequence Diagram Tentang 

4. Class Diagram 

Class diagram mendeskripsikan jenis – jenis obyek dalam sistem dan berbagai 

macam hubungan statis yang terjadi. Pada aplikasi TAKSONOMI terdapat 6 kelas 

utama yang dibangun diantaranya MainActivity, Cari Tumbuhan, kategori, 

bantuan, tentang, dan detailtanaman.  

Class diagram pada aplikasi TAKSONOMI ini digambarkan dengan kotak yang 

terbagi atas tiga bagian yaitu nama kelas, atribut dan metode seperti yang 

ditunjukan pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11  Class Diagram TAKSONOMI 

 

3.3.4.2  Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka merupakan proses penggambaran bagaimana sebuah 

tampilan (interface) sistem dibentuk. Aplikasi TAKSONOMI dirancang dengan 

tampilan yang user friendly, sehingga diharapkan dapat mempermudah pengguna 

dalam menggunakan aplikasi ini. Dalam Aplikasi ini terdapat beberapa layout atau 

form antara lain : 

1. Layout Splash Screen 

Splash Screen adalah form yang ditampilkan diawal ketika aplikasi/program 

dijalankan. Aplikasi TAKSONOMI menggunakan splash screen yang muncul 
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sepersekian detik pada saat pertama membuka aplikasi TAKSONOMI. Splash 

screen di sini dimaksudkan sebagai estetika untuk menujukan identitas aplikasi 

saja, tanpa fungsi lainnya. Perancangan layout splash screen aplikasi 

TAKSONOMI dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

    

Gambar 3.12 Design Layout Splash Screen 

 

 

2. Layout Menu Utama 

Menu utama berisikan menu-menu pilihan yang dapat digunakan oleh pengguna. 

Menu yang terdapat pada menu utama antara lain : menu Cari Tumbuhan, menu 

Kategori, menu Bantuan, dan menu Tentang aplikasi. Perancangan layout menu 

utama aplikasi TAKSONOMI dapat dilihat pada gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Design Layout Menu Utama 

 

 

3. Layout Menu Cari Tumbuhan 

Ketika pengguna memilih menu ini, pengguna dapat langsung mencari nama 

tumbuhan yang akan dicari klasifikasinya, dengan menekan kolom teks search 

pengguna harus memasukkan nama tumbuhan kemudian tekan tombol “cari” dan 

tombol “batal” jika untuk membatalkan perintah. 

Perancangan layout menu Cari Tumbuhan dapat dilihat pada Gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 Design Layout Cari Tumbuhan 

 

 

4. Layout Menu Kategori 

Ketika pengguna memilih menu “Kategori”, maka akan muncul sub menu 

dari kategori yaitu jenis-jenis tanaman yang digolongkan berdasarkan 

manfaatnya, diantaranya yaitu : buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-

rempah, tanaman hias, tanaman obat, tanaman pangan, tanaman aroma, 

tanaman keras, tanaman industri dan tumbuhan liar. Pengguna dapat 

memilih salah satu menu sesuai dengan jenis tanaman yang akan dicari. 

Perancangan layout menu Kategori dapat dilihat pada Gambar 3.15. 
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Gambar 3.15 Design Layout Kategori 

 

Sub-sub menu pada layout “Kategori” memiliki rincian sebagai berikut : 

a. Layout Sub Menu Buah-buahan 

Pada sub menu ini pengguna dapat mencari tanaman yang dikelompokkan sebagai 

jenis buah-buahan yang kemudian dapat diidentifikasikan klasifikasinya. Pengguna 

tinggal menekan button Buah-buahan kemudian sistem akan menampilkan kolom 

teks search dan pengguna harus memasukkan nama tanaman buah-buahan yang 

akan dicari klasifikasinya.  

Perancangan layout sub menu Buah-buahan dapat dilihat pada Gambar 3.16. 
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Gambar 3.16 Design Layout Sub Menu Buah-buahan 

 

b. Layout Sub Menu Sayur-sayuran 

Pada sub menu ini pengguna dapat mencari tanaman yang dikelompokkan sebagai 

jenis sayur-sayuran yang kemudian dapat diidentifikasikan klasifikasinya. 

Pengguna tinggal menekan button Sayur-sayuran kemudian sistem akan 

menampilkan kolom teks search dan pengguna harus memasukkan nama tanaman 

sayur-sayuran yang akan dicari klasifikasinya. Perancangan layout sub menu 

Sayur-sayuran dapat dilihat pada Gambar 3.17. 
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Gambar 3.17 Design Layout Sub Menu Sayur-sayuran 

 

c. Layout Sub Menu Rempah-rempah 

Pada sub menu ini pengguna dapat mencari tanaman yang dikelompokkan sebagai 

jenis rempah-rempah yang kemudian dapat diidentifikasikan klasifikasinya. 

Pengguna tinggal menekan button Rempah-rempah kemudian sistem akan 

menampilkan kolom teks search dan pengguna harus memasukkan nama tanaman 

rempah-rempah yang akan dicari klasifikasinya. Perancangan layout sub menu 

Rempah-rempah dapat dilihat pada Gambar 3.18. 
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Gambar 3.18 Design Layout Sub Menu Rempah-rempah 

 

d. Layout Sub Menu Tanaman Obat 

Pada sub menu ini pengguna dapat mencari tanaman yang dikelompokkan sebagai 

jenis tanaman obat yang kemudian dapat diidentifikasikan klasifikasinya. Pengguna 

tinggal menekan button Tanaman Obat kemudian sistem akan menampilkan kolom 

teks search dan pengguna harus memasukkan nama tanaman tanaman obat yang 

akan dicari klasifikasinya. Perancangan layout sub menu Tanaman Obat dapat 

dilihat pada Gambar 3.19. 
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Gambar 3.19 Design Layout Sub Menu Tanaman Obat 

 

e. Layout Sub Menu Tanaman Hias 

Pada sub menu ini pengguna dapat mencari tanaman yang dikelompokkan sebagai 

jenis tanaman hias yang kemudian dapat diidentifikasikan klasifikasinya. Pengguna 

tinggal menekan button Tanaman Hias kemudian sistem akan menampilkan kolom 

teks search dan pengguna harus memasukkan nama tanaman tanaman hias yang 

akan dicari klasifikasinya. Perancangan layout sub menu Tanaman Hias dapat 

dilihat pada Gambar 3.20. 
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Gambar 3.20  Design Layout Sub Menu Tanaman Hias 

 

f. Layout Sub Menu Tanaman Pangan 

Pada sub menu ini pengguna dapat mencari tanaman yang dikelompokkan sebagai 

jenis tanaman pangan yang kemudian dapat diidentifikasikan klasifikasinya. 

Pengguna tinggal menekan button Tanaman Pangan kemudian sistem akan 

menampilkan kolom teks search dan pengguna harus memasukkan nama tanaman 

tanaman pangan yang akan dicari klasifikasinya. Perancangan layout sub menu 

Tanaman Pangan dapat dilihat pada Gambar 3.21. 
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Gambar 3.21 Design Layout Sub Menu Tanaman Pangan 

 

g. Layout Sub Menu Tanaman Aroma 

Pada sub menu ini pengguna dapat mencari tanaman yang dikelompokkan sebagai 

jenis tanaman aroma yang kemudian dapat diidentifikasikan klasifikasinya. 

Pengguna tinggal menekan button Tanaman Aroma kemudian sistem akan 

menampilkan kolom teks search dan pengguna harus memasukkan nama tanaman 

aroma pangan yang akan dicari klasifikasinya. Perancangan layout sub menu 

Tanaman Aroma dapat dilihat pada Gambar 3.22. 
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Gambar 3.22 Design Layout Sub Menu Tanaman Aroma 

 

h. Layout Sub Menu Tanaman Keras 

Pada sub menu ini pengguna dapat mencari tanaman yang dikelompokkan sebagai 

jenis tanaman keras yang kemudian dapat diidentifikasikan klasifikasinya. 

Pengguna tinggal menekan button Tanaman Keras kemudian sistem akan 

menampilkan kolom teks search dan pengguna harus memasukkan nama tanaman 

aroma keras yang akan dicari klasifikasinya. Perancangan layout sub menu 

Tanaman Keras dapat dilihat pada Gambar 3.23. 
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Gambar 3.23 Design Layout Sub Menu Tanaman Keras 

 

i. Layout Sub Menu Tanaman Industri 

Pada sub menu ini pengguna dapat mencari tanaman yang dikelompokkan sebagai 

jenis tanaman industri yang kemudian dapat diidentifikasikan klasifikasinya. 

Pengguna tinggal menekan button Tanaman Industri kemudian sistem akan 

menampilkan kolom teks search dan pengguna harus memasukkan nama tanaman 

industri yang akan dicari klasifikasinya. Perancangan layout sub menu Tanaman 

Industri dapat dilihat pada Gambar 3.24. 
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Gambar 3.24 Design Layout Sub Menu Tanaman Industri 

 

j. Layout Sub Menu Tumbuhan Liar 

Pada sub menu ini pengguna dapat mencari tanaman yang dikelompokkan sebagai 

jenis tumbuhan liar yang kemudian dapat diidentifikasikan klasifikasinya. 

Pengguna tinggal menekan button Tumbuhan Liar kemudian sistem akan 

menampilkan kolom teks search dan pengguna harus memasukkan nama tumbuhan 

liar yang akan dicari klasifikasinya. Perancangan layout sub menu Tumbuhan Liar 

dapat dilihat pada Gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 Design Layout Sub Menu Tumbuhan Liar 

 

 

5. Layout Menu Bantuan 

Ketika pengguna memilih menu “Bantuan” pengguna akan melihat informasi 

mengenai cara penggunaan aplikasi TAKSONOMI.  

Perancangan layout menu Bantuan dapat dilihat pada Gambar 3.26. 
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Gambar 3.26  Design Layout Menu Bantuan 

 

6. Layout Menu Tentang  

Ketika pengguna memilih menu “Tentang” pengguna akan melihat 

informasi mengenai aplikasi TAKSONOMI. Pada layout ini terdapat 3 

(tiga) Button yang dapat pengguna gunakan untuk memberikan kitik dan 

saran melalui email developer, google play dan fanpage developer. 

Perancangan layout menu Tentang dapat dilihat pada Gambar 3.27. 
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Gambar 3.27 Design Layout Menu Tentang 

 

3.4  Metode Pengujian Sistem  

Pengujian sistem dimaksudkan untuk menguji semua elemen–elemen perangkat 

lunak yang dibuat apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Pendekatan kasus 

uji dalam penelitian ini adalah pengujian black box dengan metode Equivalence 

Partitioning (EP). Pengujian ini dilakukan dengan membagi domain masukan dari 

program ke dalam kelas-kelas sehingga test case dapat diperoleh. EP berusaha 

untuk mendefinisikan kasus uji yang menemukan sejumlah jenis kesalahan, dan 

mengurangi jumlah kasus uji yang harus dibuat. EP didasarkan pada premis 
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masukan dan keluaran dari suatu komponen yang dipartisi ke dalam kelas-kelas, 

menurut spesifikasi dari komponen tersebut, yang akan diperlakukan sama 

(ekuivalen) oleh komponen tersebut. Pada pengujian ini harus diyakinkan bahwa 

masukan yang sama akan menghasilkan respon yang sama pula. Alasan 

menggunakan metode EP pada pengujian aplikasi TAKSONOMI ini adalah karena 

metode ini dapat digunakan untuk mencari kesalahan pada fungsi yang diberikan 

ke aplikasi dan dapat mengetahui kesalahan pada interface aplikasi sehingga dapat 

mengurangi masalah terhadap nilai masukan.  

 

Berikut ini merupakan rancangan daftar pengujian yang disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Tabel Daftar Pengujian 

No. Kelas Uji 
Daftar 

Pengujian 
Skenario Uji 

Hasil yang 

Diharapkan 

1 
Versi 

Android 

Pengujian 

kompatibilitas 

versi operatif 

system android 

Pengujian pada 

android versi 2.2 

(Froyo) 

Kompatibel dengan  

android versi 2.2 

(Froyo) 

Pengujian pada 

android versi 2.3 

(Gingerbread) 

Kompatibel dengan  

android versi 2.3 

(Gingerbread) 

Pengujian pada 

android versi 

3.0/3.1 

(Honeycomb) 

Kompatibel dengan  

android versi 

3.0/3.1 

(Honeycomb) 

Pengujian pada 

android versi 4.0 

(Ice Cream 

Sandwich) 

Kompatibel dengan  

android versi 4.0 

(Ice Cream 

Sandwich) 

Pengujian pada 

android versi 4.1 

(Jelly Bean) 

Kompatibel dengan  

android versi 4.1 

(Jelly Bean) 

Pengujian pada 

android Versi 5.0 

(Lollipop) 

Kompatibel dengan  

android Versi 5.0 

(Lollipop) 
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No Kelas Uji 
Daftar 

Pengujian 
Skenario Uji 

Hasil yang 

Diharapkan 

2 

Resolusi 

Layar dan 

Densitas 

Layar 

Pengujian  
Resolusi Layar 

dan Densitas 

Layar pada 

android 

Pengujian pada 

android dengan 

resolusi 3 inch 

Tampilan terlihat 

baik pada android 

dengan resolusi 3 

inch 

Pengujian pada 

android dengan 

resolusi 4 inch 

Tampilan terlihat 

baik pada android 

dengan resolusi 4 

inch 

Pengujian pada 

android dengan 

resolusi 5 inch 

Tampilan terlihat 

baik pada android 

dengan resolusi 5 

inch 

Pengujian pada 

android dengan 

resolusi 6 inch 

Tampilan terlihat 

baik pada android 

dengan resolusi 6 

inch 

Pengujian pada 

android dengan 

resolusi 7 inch 

Tampilan terlihat 

baik pada android 

dengan resolusi 7 

inch 

3 
User 

Interface 

Pengujian 

pada icon 

TAKSONOMI 

Klik icon 

TAKSONOMI 

pada perangkat 

android 

pengguna 

Menampilkan 

layout splash 

screen 

Pengujian 

pada menu 

utama 

TAKSONOMI 

Klik tombol 

menu “Cari 

Tumbuhan” 

Menampilkan 

layout Cari 

Tumbuhan 

Klik tombol 

menu “Kategori” 

Menampilkan 

layout Kategori 

Klik tombol 

menu “Bantuan” 

Menampilkan 

layout Bantuan 

Klik tombol 

menu “Tentang” 

Menampilkan 

layout Tentang 

4 

Fungsi 

layout 

Cari 

Tumbuhan 

Pengujian 

Pencarian 

database 

tumbuhan 

Klik tombol 

menu “Cari 

Tumbuhan” 

Menampilkan 

kolom teks search 

dan layout masukan  

Klik tombol 

“Cari” 

Menampilkan 

klasifikasi tanaman 

yang sedang dicari 

Klik tombol 

“batal” 

Membatalkan 

perintah dan 

kembali ke layout 

masukan 
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No Kelas Uji 
Daftar 

Pengujian 
Skenario Uji 

Hasil yang 

Diharapkan 

5 

Fungsi 

layout 

Kategori 

Pengujian 

pada layout 

Kategori 

Klik tombol 

menu “Kategori” 

Menampilkan sub 

menu jenis-jenis 

tanaman 

Pengujian 

pada menu 

Kategori 

Klik sub menu 

“Buah-buahan” 

Menampilkan 

layout Buah-buahan 

dan Menampilkan 

kolom teks search 

dan layout masukan  

Klik sub menu 

“Sayur-sayuran” 

Menampilkan 

layout Sayur-

sayuran dan 

Menampilkan 

kolom teks search 

dan layout masukan  

Klik sub menu 

“Rempah-

rempah” 

Menampilkan 

layout Rempah-

rempah dan 

Menampilkan 

kolom teks search 

dan layout masukan 

Klik sub menu 

“Tanaman Obat” 

Menampilkan 

layout Tanaman 

Obat dan 

Menampilkan 

kolom teks search 

dan layout masukan 

Klik sub menu 

“Tanaman Hias” 

Menampilkan 

layout Tanaman 

Hias dan 

Menampilkan 

kolom teks search 

dan layout masukan 

Klik sub menu 

“Tanaman 

Pangan” 

Menampilkan 

layout Sayur-

sayuran dan 

Menampilkan 

kolom teks search 

dan layout masukan 

Klik sub menu 

“Tanaman 

Aroma” 

Menampilkan 

layout Tanaman 

Aroma dan 

Menampilkan 

kolom teks search 

dan layout masukan 
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Klik sub menu 

“Tanaman 

Keras” 

Menampilkan 

layout Tanaman 

Keras dan 

Menampilkan 

kolom teks search 

dan layout masukan 

Klik sub menu 

“Tanaman 

Industri” 

Menampilkan 

layout Tanaman 

Industri dan 

Menampilkan 

kolom teks search 

dan layout masukan 

Klik sub menu 

“Tumbuhan 

Liar” 

Menampilkan 

layout Tanaman 

Industri dan 

Menampilkan 

kolom teks search 

dan layout masukan 

6 

Fungsi 

pada 

menu 

Bantuan 

Pengujian 

pada menu 

Bantuan 

Klik tombol 

"Bantuan” 

Menampilkan 

Layout mengenai 

cara menggunakan 

aplikasi 

7 

Fungsi 

pada 

menu 

Tentang 

Pengujian 

pada menu 

Tentang 

Klik icon 

“Email” 

Menampilkan 

halaman untuk 

pengiriman email 

ke pengembang 

Klik icon 

“Google Play” 

Masuk ke akun 

halaman google 

play untuk aplikasi 

TAKSONOMI 

Klik icon “Sosial 

Media” 

Menampilkan 

halaman sosial 

media pengembang  

8 

Koneksi 

Server dan 

Internet 

Pengujian 

pada koneksi 

internet dan 

server saat 

mengakses 

data 

Koneksi internet 

stabil dan server 

stabil saat 

mengakses data  

Aplikasi berjalan 

dengan lancar saat 

sedang mengakses 

data 

Koneksi internet 

tidak stabil dan 

server stabil saat 

mengakses data  

Aplikasi dapat 

berjalan dan dapat 

mengakses data 
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No Kelas Uji 
Daftar 

Pengujian 
Skenario Uji 

Hasil yang 

Diharapkan 

   

Koneksi internet 

stabil dan server 

tidak stabil saat 

mengakses data  

Aplikasi dapat 

berjalan dan dapat 

mengakses data 

Koneksi internet 

tidak stabil dan 

server tidak 

stabil saat 

mengakses data  

Aplikasi dapat 

berjalan dan dapat 

mengakses data 

9 
Keamanan 

Data 

Pengujian 

aplikasi web 

halaman 

Admin 

Admin 

melakukan login 

ketika 

mengakses dan 

memasukan data 

baru ke sistem 

Aplikasi dapat 

menampilkan 

halaman Admin 

dan dapat 

melakukan tambah 

data dan ubah data 

Admin 

memasukan 

username dan 

password yang 

salah saat 

melakukan login 

Aplikasi tidak dapat 

menampilkan 

halaman Admin 

dan tidak dapat 

melakukan tambah 

data dan ubah data 

Admin 

mengakses 

halaman tambah 

data dengan 

menulis url 

halaman tanpa 

melakukan login 

terlebih dahulu 

Aplikasi tidak dapat 

menampilkan 

halaman tambah 

data  

 


