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ABSTRACT 
 

Today technological development is so rapidly. One technology which so visible 
progress is mobile technology. Especially on cellphone or mobile phone. Cellphone as 
mobile technology experiencing rapid growth. If the first mobile phone only used to simply 
call or send a short message, now  this mobile technology can  perform tasks that are far 
greater than that. Such as sending and receiving emails, playing music and video, guided 
travel with GPS, even browse the internet and also conduct banking business 
transactions. 

TOEFL test mobile is designed by using J2ME technology. The purpose of 
making this application is to make it easier for users to be able to learn anywhere and 
anytime, and also expected can help everybody who have high mobility so that using this 
TOEFL mobile aplication they can learn on the sidelines of their activity. In addition, to 
reinforce learning before doing the test, the TOEFL test mobile aplication is also 
equipped with a tutorial that discusses the various types of problems that usually exist in 
such TOEFL Grammar and Reading so that users can understand the matter in 
accordance with its type 

The conclusion was that hopefully with the construction of the TOEFL test mobile 
applications is expected to help those who want to deepen the TOEFL in any situation, 
anywhere. 
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1. Pendahuluan 
  Perkembangan teknologi dewasa ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. 

Salah satu teknologi yang begitu terlihat perkembangannya adalah teknologi mobile. 

Terutama pada handphone atau mobile phone. Terlihat jelas diseluruh aspek kehidupan 

masyarakat tidak terlepas dari penggunaan handphone sebagai berbagai media, baik 

sebagai media informasi maupun sebagai media pembelajaran. Sudah banyak yang 

menggunakan handphone sebagai alat media terutama untuk keperluan informasi, 

dimana efektifitas yang banyak dicari untuk memudahkan suatu pekerjaan.  Handphone 

sebagai teknologi mobile, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika dahulu 

handphone hanya digunakan untuk sekedar menelpon atau mengirim pesan pendek, 

sekarang teknologi mobile ini bisa melakukan tugas-tugas yang jauh lebih hebat dari itu. 

Seperti mengirim dan menerima email, memutar musik dan video, menuntun perjalanan 

dengan GPS, bahkan browsing internet dan juga melakukan transaksi perbankan. 

Di era modern ini teknologi mobile sangatlah berkembang, dimana dengan 

pesatnya perkembangan teknologi mobile sangatlah membantu dalam menyelesaikan 

masalah, terutama bagi yang memiliki kesibukan lebih dan mobilitas tinggi. Sangatlah 

penting dimana dengan teknologi yang semakin maju ini dapat memberikan sebuah 

solusi pembelajaran yang dapat membantu masyarakat pada umumnya dan pelajar 

khususnya. Dengan media handphone, tentunya akan sangat membantu dalam 

menyelesaikan masalah terutama bagi yang memiliki mobilitas tinggi sehingga dapat 

belajar kapanpun dan dimanapun. Handphone merupakan media yang sangat tepat 

digunakan sebagai  salah satu solusi untuk meminimalisasi penggunaan buku sebagai 

media belajar, karena dengan sebuah handphone maka tidak perlu lagi membawa 

banyak buku untuk keperluan belajar.  

2. Dasar Teori 
2.1 TOEFL 
 TOEFL merupakan singkatan dari Test Of English as a Foreign Language.” 

TOEFL adalah standarlisasi kemampuan bahasa inggris seseorang secara tertulis (de 

jure) yang meliputi empat aspek penguasaan: Listening (pencernaan kata melalui 

pendengaran), Writing (pencernaan kata melalui tulisan dan tata bahasanya), Reading 

(pencernaan makna sebuah text bahasa) dan Speaking (mampu mengucapkannya). 

Sistem penilaian TOEFL menggunakan konversi dari setiap jawaban yang benar. Nilai 

TOEFL tertinggi yang bisa dicapai seseorang adalah 675. 

 

 



 
 

2.2 NetBeans IDE 
 Pada tahun 1996 di bawah bimbingan fakultas matematika dan fisika universitas 

charles, Praha, diadakan sebuah proyek mahasiswa yang diberi nama selfi. Proyek inilah 

yang menjadi awal pengembangan Netbeans. Sebuah perusahaan kemudian dibentuk 

untuk proyek tersebut dan menghasilkan versi komersial IDE Netbeans. Pada tahun 1999 

Sun Microsystem membeli proyek ini kemudian menjadikan Netbeans opensource pada  

tahun 2000. Dan Netbeans IDE 6.9.1, dirilis tengah tahun tahun 2010. NetBeans 

mempunyai banyak keunggulan yaitu :  

 
1. Gratis, dapat didownload di website resmi ataupun dari pihak ketiga.  

 
2. NetBeans GUI Builder sangat kompatibel dengan Swing karena dikembangkan oleh 

Sun yang notabennya sebagai pengembang Swing.  
 

3. Netbeans tidak hanya dapat digunakan untuk java saja, karena Netbeans dapat di 
gunakan untuk bahasa pemograman lain seperti C/C++, Ruby, dan PHP.  
 

4. NetBeans GUI Builder sangat cocok untuk digunakan dalam pengembangan sistem 
berskala Enterprise.  
 

5. NetBeans bisa anda gunakan untuk membuat aplikasi desktop (J2SE), aplikasi 
mobile (J2ME), serta aplikasi web atau yang bersifat enterprise.  
 

6. NetBeans sudah mempunyai emulator khusus untuk J2ME sendiri.  
 

2.3  UML 
 UML (Unified Modelling Language) adalah sebuah bahasa pemodelan yang telah 

menjadi standar dalam industri software untuk visualisasi, merancang, dan 

mendokumentasikan sistem perangkat lunak.  

 Dengan menggunakan UML, kita dapat membuat model untuk semua jenis 

aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem 

operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Tetapi 

karena UML juga menggunakan class dan operation dalam bahasa-bahasa berorientasi 

objek seperti C++, Java, C# atau VB.Net. walaupun demikian, UML tetap dapat 

digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam VB atau C. 

3. Analisis dan Perancangan Sistem 
3.1 Latar Belakang TOEFL Mobile 
 Aplikasi “TOEFL Mobile” adalah sebuah aplikasi mobile yang dibangun untuk 

membantu mempelajari materi TOEFL disela-sela kesibukan dan mobilitas tinggi dengan 

menggunakan handphone sebagai media. TOEFL Mobile ini sendiri bertujuan untuk 

membantu masyarakat khususnya pelajar yang ingin mendalami materi TOEFL, 



 
 

sehingga pengguna dapat mempelajari cara pengerjaan soal berdasarkan jenisnya 

dimana tersedia jenis soal Reading dan Grammar pada aplikasi TOEFL Mobile ini. 

Melalui aplikasi TOEFL Mobile ini diharapkan dapat meningkatkan hal yang baik disisi 

pengguna yaitu melatih kecerdasan dan skill dalam menjawab soal TOEFL. Kecerdasan 

dan skill seseorang tentu saja perlu dilatih agar terus meningkat. Selain itu pada Aplikasi 

TOEFL Mobile ini juga disediakan soal latihan menjawab soal TOEFL , sehingga 

pengguna dapat melakukan tes secara langsung pada handphone untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan pengguna dalam menjawab soal-soal TOEFL.  

 Aplikasi ini sendiri terinspirasi aplikasi kamus mobile tetapi aplikasi TOEFL Mobile 

ini dirancang berbeda, jika pada aplikasi kamus mobile fasilitas yang disediakan adalah 

pencarian kata, maka TOEFL mobile ini dirancang khusus untuk mempelajari materi-

materi TOEFL. Dalam aplikasi TOEFL Mobile ini visualisasi dirancang ke dalam sebuah 

menu utama dimana pada menu utama tersebut terdapat beberapa pilihan seperti masuk 

ke submenu tutorial maupun masuk ke submenu latihan TOEFL, dan semua itu dapat 

diakses secara langsung melalui menu utama. Sedangkan untuk  submenu tutorial 

sendiri dirancang ke beberepa list menu untuk memilih tutorial mana yang akan kita 

pelajari. Begitu pula pada submenu latihan TOEFL.  

3.2 Perangkat Keras 
3.2.1 Notebook 
 Pembuatan aplikasi TOEFL Mobile membutuhkan perangkat komputer untuk 

proses coding dan compiler agar dapat dijalankan pada perangkat mobile. Pada 

penelitian ini digunakan notebook Toshiba Satellite A135-S4467 dan asesorisnya 

sebagai media coding dan compiler, dengan spesifikasi sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Spesifikasi Toshiba Satellite A135-S4467 
Prosesor Intel® Core™ 2 Duo Processor T5200 

1.60GHz, 2MB L2, 533MHz FSB with 64-bit 

RAM 2048 MB DDR2 

VGA Intel® Graphics Media Accelerator 950 with 

8MB-256MB dynamically allocated shared 

graphics memory 

Sound Onboard High Definition Audio Device 

• Built-in stereo speakers 



 
 

• Sound Volume Control Dial 

Hard Disk Drive 160GB (5400 RPM) Serial-ATA (SATA) 

hard disk drive; 12.5mm height 

Display 15.4” diagonal widescreen TruBrite™ TFT 

active-matrix LCD display at 1280x800 

native resolution (WXGA) 

Optical Disk Drive DVD SuperMulti (+/-R double layer) drive 

supporting 11 formats 

Maximum speed and compatibility: CD-

ROM (24x), CD-R (24x), CD-RW (16x), 

DVD-ROM (8x), DVD-R (Single Layer, 

(8x)), DVD-R (Double Layer, (4x)), DVD-

RW (6x), DVD+R (Single Layer, (8x)), 

DVD+R (Double Layer, (4x)), DVD+RW 

(8x), DVD-RAM (5x) 

 

3.2.2 Handphone 
 Handphone yang digunakan untuk dapat menjalankan aplikasi “TOEFL Mobile” 

setidaknya memiliki KVM yang dapat menghandle MIDP v2.0, oleh karena itu untuk 

dijadikan tester, digunakan handphone berspesifikasi sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Spesifikasi Handphone Nokia E63 
Tipe  Nokia E63 

Operating System Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI 

Camera  2 Megapixel 

Layar  320 x 240 pixels, 2.36 inches 



 
 

Pixel color TFT, 16M colors 

Fasilitas  Support J2ME Java MIDP 2.0 

 

3.3 Perangkat Lunak 
 Perangkat lunak yang digunakan penulis dalam pembuatan aplikasi TOEFL 

Mobile ini adalah sebagai berikut : 

1. Microsoft Windows 7 Ultimate 

2. NetBeans 6.8 

3. Visual Paradigm 

3.4 Rancangan Sistem 
 Perancangan aplikasi “TOEFL Mobile” meliputi rancangan sistem yang akan 

dibangun (use case diagram), rancangan objek (class diagram), rancangan integrasi 

antar objek (sequence diagram), rancangan kegiatan yang dapat dilakukan pengguna 

(activity diagram), rancangan arsitektur dan rancangan tampilan (user interface). 

3.4.1 Use Case Diagram 
 Berikut rancangan aplikasi “TOEFL Mobile”, disini dijelaskan siapa saja yang 

berperan ketika aplikasi dijalankan dan apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna 

aplikasi. Gambar di bawah ini akan menjelaskan lebih lanjut. 

 

Gambar 3.1 Use case diagram aplikasi TOEFL Mobile 



 
 

3.4.2 Activity Diagram 
 Activity diagram adalah diagram yang akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh aktor di dalam sistem. Aktor yang berperan dalam sistem disini 

adalah pengguna. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengguna akan dijelaskan oleh 

diagram berikut: 

1. Membaca dan mempelajari tutorial 
Pengguna dapat menggunakan fasilitas tutorial untuk belajar TOEFL 

dengan masuk ke menu utama dan kemudian memilih menu tutorial. Pengguna 

dapat memilih jenis tutorial yang diinginkan yaitu Reading atau Grammar. Setelah 

itu pengguna harus memilih salah satu skill jika pada pilihan jenis tutorial 

pengguna memilih jenis tutorial Reading, sedangkan jika pengguna memilih jenis 

tutorial Grammar maka pengguna harus memilih salah satu model tes. Dimana 

terdapat 12 jenis skill untuk tutorial jenis Reading, dan 11 model test untuk 

tutorial jenis Grammar. 

 

Gambar 3.2 Activity Diagram Pengguna Mempelajari Tutorial 

 



 
 

3.4.3 Sequence Diagram 
 Sequence diagram akan mempermudah programming agar lebih terarah dengan 

menunjukkan proses apa saja yang terjadi dan dimana proses tersebut terjadi. Sequence 

diagram juga menunjukkan alur serta method-method apa saja yang akan digunakan 

oleh suatu objek. Berikut ini adalah sequence diagram yang menunjukkan urutan proses 

yang terjadi pada sistem. 

1. Start Aplication 

a. Pengguna masuk ke sistem. 

b. Sistem melakukan initialisasi beberapa kebutuhan MIDlet utama. 

c.  MIDlet TOEFL Mobile untuk memanggil splash screen untuk ditampilkan 

dalam beberapa detik.  

d. Splash screen kemudian digambar pada canvas dan ditampilkan dalam 

beberapa detik hitungan waktu mundur. 

Setelah waktu tampil dari splash screen habis maka MIDlet TOEFL Mobile memanggil 

menu utama untuk ditampilkan. 

 

Gambar 3.6 Sequence Diagram Start Aplication 

3.4.4 Class Diagram 
 Dari sequence diagram, diperoleh objek-objek beserta proses yang digunakan 

masing-masing objek untuk saling berhubungan. Objek-objek ini akan menjadi class-

class yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi TOEFL Mobile, sedangkan proses 

menjadi method dari class. Berikut class diagram TOEFL mobile . 

 



 
 

 

Gambar 3.15 Class Diagram TOEFL Mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Hasil dan Pembahasan 
4.1 Pengujian Sistem 
 Pengujian sistem merupakan tahap setelah aplikasi TOEFL Mobile selesai dibuat. 

Fungsi dari pengujian aplikasi ini yaitu memastikan bahwa hasil produksi aplikasi berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan. 

Tabel 4.1 Tabel pengujian sistem 
No. Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian Keterangan 

1. Pertama kali aplikasi dibuka 

akan muncul menu utama. 

 

Berjalan 

 

2. Saat memilih menu tutorial 

maka muncul menu untuk 

pilihan Reading dan Grammar. 

 

Berjalan 

3. Tampilan tutorial dapat tampil 

sesuai dengan rencana. 

 

Berjalan 



 
 

4. Command-command pada 

tutorial dapat berjalan sesuai 

dengan perintah. 

 

Berjalan 

5. Menu untuk latihan juga bisa 

tampil sesuai rencana 

pengembangan. 

 

Berjalan 

6. Pilihan level juga dapat tampil. 

 

Berjalan 

7. Soal pada latihan TOEFL juga 

sesuai dengan harapan hanya 

saja terjadi sedikit perubahan 

ketika diterapkan pada 

handphone Nokia E63. 

 

Berjalan 



 
 

8. Setelah menyelesaikan seluruh 

soal pengguna dapat 

menampilkan score dan 

algoritma pun sesuai dengan 

harapan. 

 

Berjalan 

9. Kunci jawaban pun bisa tampil. 

 

Berjalan 

10. Menu help akan menampilkan 

fungsi TOEFL mobile, cara 

panggunaan, dan fitur-fitur yang 

ada. 

 

Berjalan 

11. Informasi seputar pembuat 

software akan ditampilkan 

melalui fasilitas about. 

 

Berjalan 



 
 

12. Menu keluar bila dipilih maka 

akan  keluar dari aplikasi. 

 

Berjalan  

 

5. PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Setelah membangun aplikasi TOEFL Mobile pada handphone berbasis java, 

penulis dapat menarik beberapa kesimpulan : 

1. TOEFL Mobile dapat memberikan sebuah solusi belajar, dimana pengguna dapat 

belajar dimanapun dan kapanpun. 

2. TOEFL Mobile dapat meningkatkan kemampuan TOEFL yang dimiliki seseorang 

selain itu TOEFL Mobile juga dapat mlatih kemampuan dalam memahami karakter 

dan jenis soal. 

3. Dengan kemampuan mobilitas yang tinggi, TOEFL Mobile sangat membantu 

orang-orang yang mempunyai kesibukan tinggi baik dalam dunia kerja maupun 

pendidikan. 

5.2 Saran 
 Pembangunan aplikasi TOEFL Mobile ini tidak sepenuhnya sempurna, masih ada 

beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk membuat aplikasi TOEFL Mobile ini 

lebih baik seperti tampilan dan fasilitas tambahan. Berikut beberapa saran untuk 

pengembangan selanjutnya.  

1. Penambahan tutorial dan latihan listening mungkin merupakan salah satu bagian 

yang penting untuk pengembangan selanjutnya.  

2. Dikarenakan aplikasi ini menggunakan RMS maka penambahan aplikasi untuk 

upgrade juga tidak kalah penting dimana jika ada fasilitas upgrade ini maka level 

dan soal pada latihan TOEFL dapat diperbaharui dan ditambah. Atau bisa dibuat 

ke dalam bentuk aplikasi tambajan untuk upgrade seperti patch.  
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