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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Perancangan Aplikasi 

Aplikasi web yang digunakan untuk mendaftar dan memudahkan admin 

untuk melakukan pengolahan sistem akademik di Kampung Inggris Jepara 

ini akan dikembangkan menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD), tahapan pengembangan aplikasi menggunakan 

metode ini antara lain yaitu : 

4.1.1 Rencana Kebutuhan  

Dalam tahap ini dilakukannya pengumpulan informasi, data serta alat 

apa saja yang berkaitan dalam penelitian dan juga apa saja yang 

dibutuhkan dalam proses pengembangan sistem aplikasi. 

4.1.1.1 Objek Peneltian 

Penelitian ini dilakukan di Kampung Inggris Jepara yang ditujukan 

khusus pada kegiatan survei di Kampung Inggris Jepara. 

4.1.1.2 Analisa Kebutuhan Sistem  

Survei Kampung Inggris Jepara adalah survei yang dilakukan 

secara langsung di Kampung Inggris Jepara yang beralamat di 

Jl.PLTU Wedelan Bangsri Jepara. Kegiatan survei ini dilakukan 

dengan bertemu langsung dengan pengelola  utama dari Kampung 

Inggris Jepara sendiri yaitu Bapak Herman Suprapto selaku owner 

atau pemegang dari Kampung Inggris Jepara. Proses survei 

dilakukan pada tanggal 11 November dan 25 November 2020 

dengan seizin dari Bapak Herman. Proses survei dilakukan dengan 

mencakup beberapa poin yang penting dalam untuk membangun 

aplikasi sistem informasi akademik Kampung Inggris Jepara, yaitu 

proses pengambilan data, proses pengambilan form pendaftaran 

yang masih manual dengan 
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menggunakan selembar kertas, sehingga untuk siswa yang 

mendaftar harus datang langsung ke Kampung Inggris 

Jepara, ini tentunya tidak efisien untuk masalah waktu. 

Selain itu, pihak dari Kampung Inggris Jepara sendiri 

terkadang datang ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan 

Kampung Inggris Jepara dengan membawa form 

pendaftaran. Sehingga untuk admin dalam menginput data 

siswa masih dilakukan penginputan satu persatu dari 

lembaran kertas dari form pendaftaran tersebut.  

Adapun kelemahan dari sistem yang sedang berjalan saat ini adalah : 

1. Kegiatan mendaftar yang masih dilakukan secara manual 

dengan menggunakan selembar kertas form pendaftaran.  

2. Penginputan data diri dari siswa kursus yang masih 

dilakukan secara manual dengan menginput satu persatu 

dari form pendaftaran , sehingga tidak mengefiesenkan 

waktu. 

4.1.1.3 Solusi Pemecahan Masalah 

Adapun solusi pemecahan masalah dari analisa diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Diperlukannya sebuah aplikasi berbasis website yang 

dapat memudahkan pendaftar dalam mendaftar kursus di 

Kampung Inggris Jepara. 

2. Dibutuhkan sebuah aplikasi berbasis website untuk 

memudahkan admin dalam penginputan data diri dari 

siswa kursus. 

4.1.1.4 Analisa Sistem Usulan 

Dengan adanya sebuah aplikasi ini akan memudahkan pendaftar 

kursus dalam mendaftar dan memudahkan admin di Kampung 

Inggris dalam menginput data diri dari siswa. Selain itu admin 
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juga dapat mengedit dalam informasi dari Kampung Inggris 

Jepara.  

Tabel 4. 1 Perbandingan Sistem yang Berjalan dengan 

No Sistem yang 

berjalan 

Sistem yang 

diusulkan 

Hasil yang 

diharapkan 

1. Calon pendaftar 

harus mengisi form 

pendaftaran secara 

manual di selembar 

kertas dan datang 

langsung ke 

Kampung Inggris 

Jepara. 

Calon pendaftar 

mengisi form 

pendaftaran 

melalui aplikasi 

berbasis website. 

Memudahkan 

calon siswa 

kursus untuk 

dapat 

mendaftar. 

2. Untuk mengisi data 

siswa , admin harus 

menginput data 

siswa dengan satu 

persatu dari 

selembar kertas 

form pendaftaran. 

Dan juga admin 

untuk mengedit 

beberapa form 

jadwal, daftar tutor 

masih dilakukan 

secara manual. 

Admin bisa lebih 

mudah untuk 

menginput data 

diri siswa dan 

mengedit 

beberapa form 

form kebutuhan 

dari aplikasi 

sistem informasi 

ini. 

Mempermudah 

admin untuk 

menginput dan 

mengefisienkan 

waktu. 
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4.1.1.5 Analisa Kebutuhan Alat 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa peralatan 

untuk mengembangkan aplikasi : 

1. Perangkat keras  

Adapun perangkat keras yang digunakan peneliti kali ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Laptop dengan spesifikasi : 

1. Processor : Intel Celeron @1.70GHz 

2. Memory : 4.00 GB RAM 

3. Hard Disk :  500 GB 

2. Perangkat Lunak  

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini lain 

adalah : 

 Xampp 

 Sublime Text 3 

 Google Chrome 

 Microsoft Office 2013 

4.1.1.6 Analisa Kebutuhan Fungsional Sistem 

Berikut adalah kebutuhan aplikasi sistem informasi di Kampung 

Inggris Jepara : 

1. Pengguna dengan mudah  mengisi form pendaftaran 

langsung dari website 

2. Admin dengan mudah dapat menginput data dengan 

efisien 

3. Sistem dapat menambah, mengedit dan menghapus data 

4. Sistem dapat mencetak hasil pendaftaran dalam bentuk 

file. 
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4.1.2 Design Sistem 

4.1.2.1 Deskripsi Sistem Aplikasi 

Aplikasi ini merupakan aplikasi website yang dapat membantu 

pendaftar dan admin Kampung Inggris Jepara dalam menginput 

data maupun dalam mendaftar kursus.  

4.1.2.2 Perancangan Diagram 

4.1.2.2.1 Use Case Diagram 

Dalam aplikasi ini terdapat dua aktor yang saling berinteraksi 

dengan sistem yaitu admin (Petugas Kampung Inggris 

Jepara) dan user (pendaftar) : 

 

Gambar 4. 1 Usecase Diagram Aplikasi Sistem Informasi Administrasi 
Akademik 
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4.1.2.2.2 Activity Diagram 

1. Activity Diagram Login Admin 

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Login Admin 
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2. Activity Diagram Pendaftar 

 

Gambar 4. 3 Activity Daftar User 

 

3. Activity Admin Tambah Data Siswa 

Merupakan diagram yang menggambarkan wktivitas admin 

menambah data diri dari siswa kursus baru. 
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Gambar 4. 4 Activity Diagram Admin Tambah Data Siswa 

 

4. Activity Diagram Edit dan Hapus Admin pada Data Siswa 

Dibawah ini merupakan activity diagram edit dan hapus pada 

data siswa. 
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Gambar 4. 5 Activity Diagram Edit dan Hapus Data Siswa 

5. Activity Diagram Admin Data Tutor 

Yaitu activity diagram yang dimana admin menambahkan 

biodata dari tutor. 
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Gambar 4. 6 Activity Diagram Admin Data Tutor 

  

6. Activity Diagram Edit dan Hapus Admin pada Data Tutor 

Yaitu activity diagram yang dimana admin dapat mengedit dan 

menghapus tutor jika ada suatu kesalahan pada biodata. 
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Gambar 4. 7 Activity Diagram Edit dan Hapus Data Tutor 

 

7. Activity Diagram Admin Jadwal Mengajar 

Merupakan activity diagram yang dimana admin dapat menginput 

jadwal mengajar dengan yang sudah sesuai. 
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Gambar 4. 8 Activity Diagram Admin Jadwal 

 

8. Activity Diagram Edit dan Hapus Admin pada Jadwal 

Mengajar 

Pada activity diagram ini, admin dapat mengedit dan menghapus 

jadwal mengajar pada menu jadwal mengajar. 
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Gambar 4. 9 Activity Diagram Edit dan Hapus Jadwal Mengajar 

9. Activity Diagram Admin Tambah Paket Belajar 

Untuk activity diagram ini, admin dapat menambahkan paket 

belajar jika ada tambahan. 
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Gambar 4. 10 Activity Diagram Admin Paket Belajar 

 

10. Activity Diagram Edit dan Hapus Admin pada Paket 

Belajar 

Untuk activity diagram ini, jika ada kesalahan admin dapat 

mengedit dan menghapus pada menu paket belajar. 
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Gambar 4. 11 Activity Diagram Edit dan Hapus Paket Belajar 

 

4.1.2.2.3 Sequence Diagram 

1. Sequence Diagram Login Admin 

Berikut adalah sequence diagram admin untuk login terlebih 

dahulu sebelum masuk ke beberapa menu  



63 
 

 
 

 

Gambar 4. 12 Sequence Diagram Login Admin 

 

 

2. Sequence Diagram User atau Pendaftar  

Dalam sequence diagram ini menggambarkan tentang form 

pendaftar sebelum mendaftar 
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Gambar 4. 13 Sequence Diagram User Daftar 

 
3. Sequence Diagram Tambah Data Siswa 

Yaitu untuk menambah data diri siswa kursus 
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Gambar 4. 14 Sequence Diagram Admin Tambah Siswa 

 
 

4. Sequence Diagram Edit dan Hapus pada Data Siswa 

Dalam sequence diagram ini, admin dapat mengedit dan 

menghapus data siswa jika ada terjadi kesalahan 
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Gambar 4. 15 Sequence Diagram Admin Edit dan Hapus Data Siswa 

 
 

5. Sequence diagram Tambah Data Tutor 

Yaitu sequence diagram yang dimana admin dapat menambah 

tutor dengan mengisi form biodata tutor 
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Gambar 4. 16 Sequence Diagram Admin Tambah Tutor 

 
 

6. Sequence Diagram Edit dan Hapus pada Data Tutor 

Adalah sequence diagram dengan dimana admin bisa mengedit 

atau mengganti data tutor jika terjadi kesalahan dan juga dapat 

menghapusnya 
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Gambar 4. 17 Sequence Diagram Admin Edit Dan Hapus Data Tutor 

 
7. Sequence Diagram Jadwal Mengajar 

Dimana dengan sequence diagram ini admin dapat menambahkan 

jadwal mengajar pada kursus 
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Gambar 4. 18 Sequence Diagram Admin Jadwal Mengajar 

 
8. Sequence Diagram Edit dan Hapus pada Jadwal Mengajar 

Yaitu sequence diagram yang admin dapat mengedit dan 

menghapus jadwal mengajar jika terjadi kesalahan atau kekliruan 
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Gambar 4. 19 Sequence Diagram Admin Edit dan Hapus Jadwal Mengajar 

 
9. Sequence Diagram Paket Belajar 

Adalah sequence diagram yang dimana admin dapat menginput 

paket belajar 
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Gambar 4. 20 Sequence Diagram Admin Paket Belajar 

 
10.  Sequence Diagram Edit dan Hapus pada Paket Belajar 

Yaitu sequence diagram yang dimana admin dapat mengedit dan 

mengapus paket belajar 
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Gambar 4. 21 Sequence Diagram Admin Edit dan Hapus Paket Belajar 

 

4.1.2.3 Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data ini mempunyai tujuan untuk menentukan 

kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan sistem untuk mengolah 

basis data.  
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Gambar 4. 22 Rancangan Basis Data 

 
 
 
 

4.1.2.4 Perancangan Antarmuka 

Pada tahap ini peneliti melakukan perancangan antarmuka yang 

menjelaskan tentang layout aplikasi yang akan dibangun pada 

penelitian ini. Berikut gambaran dari rancangan antarmuka : 
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Gambar 4. 23 Rancangan Halaman Login Admin 

 

 
Halaman ini merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika 

admin melakukan login untuk bisa masuk ke dalam beberapa menu. 

Sebelum bisa masuk ke dalam aplikasi , admin diharuskan untuk 

mengisi username dan password terlebih dahulu.  
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Gambar 4. 24 Rancangan Halaman User Daftar 

 

 

Ini adalah halaman dimana user atau calon pendaftar kursus mengisi form data diri 

dahulu dengan memilih beberapa paket belajar dari Kampung Inggris Jepara 

sendiri.  
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Gambar 4. 25 Racangan Halaman Data Siswa 

 

Setelah admin melakukan login, admin akan masuk ke halaman dashboard. Yang 

dimana jika diklik salah satu menu seperti misalnya data siswa , maka akan tampil 

beberapa field untuk mengisi biodata siswa kursus. Dimana dalam menu tersebut 

admin juga dapat mengedit dan menghapus data. 

 

Gambar 4. 26 Rancangan Halaman Data Tutor 

 

Untuk menu yang selanjutnya adalah data tutor yang dimana admin dapat 

melakukan pengeditan data tutor dan juga dapat menghapus data tutor. 
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Gambar 4. 27 Rancangan Halaman Jadwal Mengajar 

 

Dalam menu daftar jadwal mengajar ini, admin dapat menginput hari untuk jadwal 

mengajar, menginput jam mulai mengajar, jam selesai mengajar, input nama tutor 

dan juga nama siswa. 

 

Gambar 4. 28 Rancangan Halaman Paket Belajar 

 

Selanjutnya yaitu daftar paket belajar.  Dimana dalam paket belajar ini admin dapat 

mengedit daftar paket jika ada perubahan dan juga dapat menghapusnya. 
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Gambar 4. 29 Rancangan Halaman Log Out dan Kembali ke Awal 

 

 

Jika sudah log out, maka tampilan halaman selanjutnya adalah kembali ke halaman 

login. 

4.1.3 Membangun Sistem 

Pada tahap ini peneliti membangun sistem dengan sesuai perancangan 

tampilan beserta database sistem yang telah di ubah kedalam bentuk 

kode pemrograman. Dibawah ini adalah potongan kode program 

aplikasi : 
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Gambar 4. 31 Potongan Kode Program Tambah Jadwal 
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4.1.4 Implementasi  

Tahap implementasi yang berisikan penerapan aplikasi yang sudah 

dibangun berdasarkan perencanaan yang sebelumnya sudah dibuat. 

Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi : 

 

 

Gambar 4. 33 Tampilan User Form Pendaftaran 

 

Halaman ini adalah halaman pertama kali saat user mengakses 

aplikasi. Dimana user atau pendaftar diharuskan mengisi biodata 

lengkap dengan benar. 
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Gambar 4. 34 Tampilan Print Out Pendaftaran 

 
Selanjutnya setelah mengisi biodata diri dan telah menyimpan data, 

maka akan lanjut di halaman cetak form pendaftaran yang  nantinya 

form pendaftaran ini harus di bawa saat pembayaran untuk sebagai 

bukti bahwa telah mendaftar. 
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Gambar 4. 35 Tampilan Login Admin 

 
Ini adalah tampilan login admn yang dimana sebelum masuk ke 

menu selanjutnya, admin diharuskan mengisi email/usernaname 

beserta password terlebih dahulu. 

Gambar 4. 36 Tampilan Dashboard Admin 

Pada halaman dashboard, tertera jumlah siswa beserta jumlah tutor. 
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Gambar 4. 37 Tampilan Data Siswa Admin 

 

Pada halaman data siswa, admin dapat melakukan pengelolaan akun 

data siswa. Selain itu, admin juga dapat menambah, mengedit serta 

menghapus data siswa. 

 

Gambar 4. 38 Tampilan Form Tambah Data Siswa 

Berikut adalah tampilan dari tambah siswa yang yang dimana isinya 

adalah biodata dari siswa. 
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Gambar 4. 39 Tampilan Admin Data Tutor 

 

Pada halaman ini admin dapat melakukan pengelolaan data tutor. 

Disini admin dapat menambah data tutor baru, mengedit dan 

menghapus data tutor. 

Gambar 4. 40 Tampilan Form Tambah Tutor 

 

Pada halaman ini admin menginput atau menambah data tutor 

dengan mengisi biodata dengan benar. 
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Gambar 4. 41 Tampilan Admin Jadwal Mengajar 

 

Selanjutnya adalah halaman admn jadwal mengaja. Disini admin 

dapat menambah jadwal yang sesuai, admin juga dapat mengedit 

jadwal serta menghapus jadwal. 

Gambar 4. 42 Tampilan Form Tambah Jadwal Mengajar 

 

Halaman tambah jadwal mengajar ini admin dapat menginput jadwal 

yang sesuai dengan hari, jam, tutor serta siswa. 
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Gambar 4. 43 Tampilan Admin Paket Belajar 

 

Halaman selanjutnya yaitu halaman paket belajar. Dimana admin 

dapat menambah paket jika terdapat paket tambahan, admin juga 

dapat mengedit paket jika terjadi kesalahan dan juga dapat 

menghapus paket. 

Gambar 4. 44 Tampilan Form Tambah Paket Belajar 
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Tampilan halaman ini adalah tampilan halaman tambah paket belajar 

dimana admn dapat menambah paket belajar jika ada tambahan. 

Gambar 4. 45 Tampilan Profil Akun Admin 

 
Halaman profil admin adalah halaman untuk melihat email dan 

mengedit profil admin. 

 

Gambar 4. 46 Tampilan Log Out Akun Admin dan Kembali ke Awal 

 
Ini adalah tampilan halaman setelah admin log out. Dan setelah log 

out maka akan kembali ke halaman log in. 
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4.2  Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi penelitian ini menggunakan black box, pengujian akan 

dilakukan terhadap seluruh tampilan atau menu yang ada pada aplikasi 

berikut ini adalah table pengujiannya : 

 

Tabel 4. 2 Pengujian Black Box User 

No Pengujian Hasil Yang 
Diharapkan 

Hasil Pengujian 

1 Langsung buka web, input 
data diri dengan sebenar-
benarnya dan pilih paket  

Sistem akan 
menerima atau 
melanjutkan ke 
halaman berikutnya 
jika semua form 
sudah di isi dengan 
benar  

Valid 

2 Mengkosongkan salah satu 
form 

Sistem akan 
menolak jika salah 
satu form belum 
terisi 

Valid 

4 Klik daftar kursus jika 
sudah mengisi semua form 

Sistem akan 
menerima dan 
langsung lanjut ke 
halaman berikutnya 
yaitu print out 
formulir yang telah 
terisi dan telah 
tersimpan 

Valid 

 

Tabel 4. 3 Pengujian Black box pada Login admin 

No Pengujian Hasil yang diharapkan  Hasil Pengujian 

1 Input Username 

dan Password  

Sistem tidak akan lanjut ke 

menu selanjutnya ketika 

salah satu kolom tidak 

terisi atau salah satu kolom 

Valid 
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terisi tetapi salah, maka 

akan menampilkan “ 

username atau password 

salah” 

2 Klik Login untuk 

masuk ke menu 

selanjutnya 

Sistem sukses, kemudian 

sistem akan masuk ke 

menu selanjutnya setelah 

login. 

Valid 

  

Tabel 4. 4 Pengujian Black box pada Aplikasi Admin 

No Pengujian Hasil Yang 
Diharapkan 

Hasil Pengujian 

1 Langsung klik tombol login 
tanpa memasukkan 
username dan password 

Sistem akan 
menolak dan 
menampilkan 
perintah untuk 
mengisi 
username dan 
password terlebih 
dahulu 

Valid 

2 Salah satu form username 
dan password kosong 

Sistem akan 
menolak dan 
menampilkan 
perintah untuk 
mengisi 
username dan 
password terlebh 
dahulu 

Valid  

3 Login dengan menggunakan 
data yang benar 

Akan masuk ke 
aplikasi pada 
halaman awal 

Valid  

4 Login ke aplikasi dengan 
memasukkan data yang 
salah 

Aplikasi akan 
tetap pada 
halaman login 

Valid  
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5 Menginput tambah data 
siswa dengan mengisi form 
yang sesuai 

Aplikasi akan 
menyimpan data 
dan kembali ke 
tampilan data 
siswa dengan 
data yang baru 

Valid 

6 Menginput tambah data tutor 
dengan mengisi form yang 
sesuai 

Aplikasi akan 
menyimpan data 
tutor dengan 
langsung kembali 
ke halaman data 
tutor beserta data 
tutor yang baru  

Valid  

7 Menghapus salah satu data 
siswa dengan memilih salah 
satu yang akan di hapus   

Aplikasi akan 
memunculkan 
sebuah top up 
notifikasi untuk 
apakah benar-
benar yakin 
menghapus atau 
cancel  

Valid  

8 Mengedit salah satu data 
tutor dengan memilih salah 
satu dari data tutor 

Aplikasi akan 
menampilkan 
halaman untuk 
mengisi form-
form dari data 
diri tutor 

Valid  

9 Logout dari aplikasi Admin akan 
keluar aplikasi 
dan akan 
langsung 
dialihkan ke 
halaman login  

Valid  
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4.3 Evaluasi dan Validasi Ahli 

4.3.1 Validasi Ahli 

4.3.1.1 Validasi Ahli Materi 

Hasil dari validasi yang dilakukan oleh ahli materi yaitu Owner 

dari Kampung Inggris Jepara sendiri sebagai acuan untuk menilai 

kelayakan aplikasi sebelum digunakan : 

Tabel 4. 5 Tabel Hasil Validasi Ahli Materi 

No Indikator Nilai 

 A. Aspek Konsep Dasar  

1 Apakah sistem ini sudah sesuai dengan konsep dan 
tujuan dari di Kampung Inggris Jepara? 

 
 

3 

 B. Aspek Keakuratan  

2 Apakah hasil dari sistem informasi ini sudah sesuai? 3 

3 Apakah untuk penginputan admin dari sistem ini 
sudah sesuai? 

3 

4 Apakah form pendaftaran dari sistem ini sudah 
sesuai? 

3 

C. Aspek Tampilan  

5 Kejelasan petunjuk dan perintah pada aplikasi 3 

6 Tampilan sistem sesuai dengan konsep sistem di 
Kampung Inggris Jepara 

3 

7 Ketidaksesuaian letak tombol dan form pada sistem 3 

 D. Aspek Bahasa  

8 Kesesuaian bahasa dengan sasaran pengguna 3 

 Jumlah Soal Pengujian 8 
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 Jumlah Skor Ideal 24 

 Jumlah Nilai Pengujian 24 

 Presentase Kelayakan 100 % 

 Kriteria Sangat Layak 

 

4.3.1.2 Validasi Ahli Media 

Hasil validasi yang telah dilakukan oleh ahli media, dengan 

adanya penilaian dari ini maka dapat diukur kelayakan aplikasi 

sebagi berikut : 

 

Tabel 4. 6 Tabel Hasil Validasi Media 

No Indikator Nilai 

 A. Aspek Bahasa  

1 Kemudahan pemahaman bahasa yang dipakai di 
aplikasi 

3 

2 Kemudahan alur aplikasi untuk dapat dipahami 3 

 B. Aspek Tampilan   

3 Tata letak teks  3 

4 Kesesuaian proporsi warna 3 

5 Teks dapat terbaca dengan baik 3 

6 Kesesuaian penggunaan jenis dan ukuran huruf 3 

7 Kesesuaian pemakaian icon pada tombol 3 

 C. Aspek Pengelolaan Program  

8 Kemudahan dijalankannya aplikasi 3 

9 Fungsi tombol yang tepat 3 
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10 Kecepatan aplikasi dalam merespon perintah 3 

 Jumlah Soal Pengujian 10 

 Jumlah Skor Ideal 30 

 Jumlah Nilai Pengujian 30 

 Presentase Kelayakan 100 % 

 Kriteria Sangat Layak 

 

 

4.3.1.3 Hasil Angket Responden 

Penilaian dengan menyebar angket berisi 10 pertanyaan kepada  
 

Tabel 4. 7 Tabel Hasil Penilaian Respoden 

No Pertanyaan Nilai 
1 Apakah anda setuju pendaftaran di Kampung 

Inggris Jepara ini dilakukan dengan aplikasi 
berbasis web? 

 
103 

2 Apakah anda tertarik untuk menggunakan 
aplikasi berbasis web ini untuk mempermudah 
calon pendaftar di Kampung Inggris Jepara? 

 
104 

3 Apakah aplikasi ini mudah untuk dipelajari?  
109 

4 Apakah aplikasi ini menambah pengetahuan 
anda tentnag Kampung Inggris Jepara? 

 
111 

5 Apaah aplikasi ini memudahkan pendaftar?  
105 

6 Apakah penginputan form dari data pendaftaran 
mudah untuk dipahami? 

 
107 
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7 Apakah aplikasi ini dapat digunakan dimana 
saja dan kapan saja? 

 
105 

8 Apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan 
kebutuhan pendaftar? 

 
106 

9 Apakah tampilan aplikasi ini menarik?  
99 

10 Apakah aplikasi ini berguna bagi pendaftar?  
107 

 Jumlah Soal Pengujian 10 

 Jumlah Skor Ideal 1200 

 Jumlah Nilai Pengujian 1056 

 Jumlah Kelayakan 88 % 

 Kriteria Sangat Layak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


