BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Penerapan Desain Penelitian
Desain penelitian merupakan tahapan perencanaan untuk melakukan penelitian
yang menunjukkan rencana atau desain struktur pada masalah yang terkait. Desain
penelitian yang akan dipaparkan sebagai berikut :
1. Melakukan observasi langsung ke pasar sore Karangrandu untuk
mengetahui kondisi pada pasar dan melakukan wawancara pada pihak
terkait untuk melengkapi data yang dibutuhkan.
2. Menentukan data-data yang sudah diperoleh dari observasi dan wawancara.
3. Membuat rancangan UML dan rancangan sitem aplikasi.
4. Menerapkan penelitian dengan menggunakan metode yang diusulkan.
5. Melakukan pengujian sistem yang telah dibuat.

Gambar 4. 1 Desain Penelitian
4.2 Hasil Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam perancangan aplikasi yang akan diberi nama “Kuliner
PaSoKa” adalah sebagai berikut :
1. Observasi
Pasar sore Karangrandu yang disebut juga PSK merupakan pusat yang
menyediakan segala jajanan yang ditawarkan terutama kuliner khas Jepara yang
berada pada pasar sore Karangrandu, letak pasar ini di kecamatan pecangaan didesa
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Karangrandu. Untuk mengakses pasar ini cukup mudah karena terletak pada jalan
utama dan juga dekat dengan obyek wisata Bungpes. Jika sudah menjelang sore
tempat parkir di pasar ini penuh dengan sepeda dan mobil milik para pengunjung
yang ingin mencicipi makanan yang ada di pasar sore Karangrandu.
Tabel 4. 1 Tabel hasil observasi
Jumlah
Pedagang
23 pedagang
tradisional
2.

Jumlah
Pengunjung
± 500
Pengunjung

Jumlah Parkir
Motor : ± 300
Mobil : ± 50

Lokasi (Latitude &
Longitude)
Longitude : 110.707146
Latitude : -6.695903

Wawancara
Tabel 4. 2Hasil rangkuman dari wawancara

NO

Pertanyaan

Jawaban

Pengelola
Berapa banyak pedangang yang 23
1

pedagang

dari

pedagang

menjual jajanan tradisional pada makanan tradisional.
pasar sore Karangrandu
Berapa banyak kira-kira jenis kuliner 30 macam menu, dari makanan

2

tradisional yang dijual di pasar ini

maupun minuman.
lontong pecel, horog-horog pecel,

Jajanan tradisional apa saja yang
disediakan pada pasar sore
3

Karangrandu

kuluban,

horog-horog,

gethuk

singkong, tiwul, cenil, gethuk lindri,
adon-adon coro, es gempol, bubur
ketan ireng, es buah, bubur kacang
ijo, sate jeroan, sate keong, sate telur
puyuh, telur asin, tempe mendoan,
bakwan tahu susur dan tahu bakso

Kuliner apa saja
4

yang banyak Pecel horog-horog, gethuk, sate

diminati oleh pengunjung

keong, sate jeroan, es gempol

Harga masing-masing kuliner sekitar Rp. 500 - Rp.5000
5

berapa
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Berapa banyak kira-kira pembeli ( ± 500 pengunjung /hari.
6

wilayah terdekat, dari daerah lain)
Pedagang
Mulai jam berapa membuka lapak

1

Jam 13.00 -18.00 WIB

dipasar ini

2

Hari yang sering ramai pengunjung

3

Omset perhari mencapai berapa

4

Omset parkir perhari

Hari jumat dan hari minggu (Hari
Pasaran/hari libur)
200.000 – 450.000 / pendagang
Tertinggi ± Rp.400.000/hari
Terendah ± Rp.150.000/hari

4.3 Perancangan Aplikasi
Perancangan aplikasi mobile berbasis android yang peneliti beri nama Kuliner
PaSoKa ini menggunakan metode RAD dengan tahapan rencana kebutuhan, proses
desain sistem dan implementasi, pelaksanaan penelitian ini secara lengkap dapat
dilihat sebagai berikut :
4.3.1

Rencana Kebutuhan

4.3.1.1 Analisis Data
Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu
pengelola pasar oleh Bapak Nur Zaidin dan pedagang kuliner kemudian melakukan
analisa untuk mengetahui fitur-fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi seperti fitur
sejarah, lokasi pasar, kuliner yang disediakan. Peneliti juga melakukan analisa data
yang dibutuhkan pada aplikasi yaitu jenis-jenis kuliner. Disini aplikasi tidak
menggunakan database sistem karena bersifat offline.
4.3.1.2 Analisis Kebutuhan Alat dan Bahan
1. ALAT
Peralatan yang digunakan membuat aplikasi Kuliner PaSoKa sebagai berikut :
a) Perangkat Keras (Hardware)
Adapun perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam pembangunan
aplikasi android ini yaitu laptop dan smartphone dengan sistem android dengan
spesifikasi sebagai berikut :
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Tabel 4. 3 Alat yang digunakan
Operating
System
Processor
Memory

Laptop
Windows 10 Pro
64bit
Intel(R)Core(TM)i35005U @ 2.00GHz
2048MB

Smartphone
Android Lolipop
Sistem
(Oppo A37f)
Operasi
GSM/
Jaringan
CDMA/LTE
5 inc 720x1280px
Ukuran layar
CPU / RAM

Quad-core 1.2
GHz / 2GB

b) Perangkat Lunak (Software)
Perangkat lunak yang digunakan laptop yaitu :

2.



Windows 10



Construct 2



Cordova Cli



Web Browser Google Chrome



Corel x7

Bahan
Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan aplikasi Kuliner

PaSoKa antara lain :
a. Data menu kuliner pada pasar sore Karangrandu
b. Data logtitude dan latitude pasar sore Karangrandu
c. Gambar atau foto pasar sore Karangrandu
4.3.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsionalitas Sistem
Kebutuhan yang disediakan pada aplikasi Kuliner PaSoKa untuk pengguna
antara lain:
a) Pengguna dapat mengetahui informasi tentang makanan tradisional pada
pasar sore Karangrandu.
b) Pengguna dapat mengetahui lokasi pasar sore Karangrandu.
4.3.1.4 Analisis Kebutuhan Non Fungsional Sistem
Kebutuhan non fungsional merupakan yang tidak langsung berhubungan
dengan spesifikasi yang disediakan oleh sistem. Kebutuhan ini berhubungan
dengan properti sistem yang muncul belakangan, seperti keandalan, waktu tanggap
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dan penempatan pada media penyimpanan. Kebutuhan non fungsional aplikasi
diantara lain:
1) Aplikasi ini dapat berjalan di sistem android minimal jelly bean
2) Aplikasi akan berjalan lebih optimal bila dijalankan pada device dengan layar
5 inchi 720x1280 px.
4.3.2

Desain Sistem

4.3.2.1 Deskripsi Sistem Aplikasi
Aplikasi ini bertujuan untuk memberi informasi tentang jenis kuliner yang
berada pada pasar sore Karangrandu dan juga rute lokasi pasar dan menjadikan
aplikasi sebagai media promosi tentang pasar sore Karangrandu. Untuk dapat
menjelaskan Aplikasi Kuliner PaSoKa ini secara mudah dan sederhana, maka pada
tahap ini peneliti membuat perancangan menggunakan diagram UML (Unified
Modelling Language) yang digamabarkan melalui perancangan diagram seperti
Usecase Diagram, Activity Diagram dan Sequence Diagarm.
4.3.2.2 Perancangan Berorientasi Objek
1. Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk memberikan penjelasan tentang proses
interaksi antara aktor dengan fungsi yang digunakan dalam sistem.

Gambar 4. 2 Use Case Diagram
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Deskripsi Use Case Diagram dari gambar diatas dijelaskan lebih detail pada tabel
berikut ini :
Tabel 4. 4 Deskripsi Use Case Diagram
Aktor : Pengguna (User)
No
Use Case
1.

Menu Sejarah

2.

Menu Kuliner PaSoKa

3.

Detail Kuliner

4.

Favorite

5.

Delete Favorite

6.

Maps

7. About
2. Activity Diagram

Deskripsi
Pengguna memilih untuk Sejarah Pasar sore
Karangrandu
Pengguna memilih untuk melihat kuliner
PaSoKa
Pengguna melihat detail tentang kuliner
Pengguna dapat memilih kuliner sebagai
kuliner favorite
Pengguna dapat menghapus semua kuliner
yang ada di menu favorite
Pengguna dapat mengetahui lokasi pasar sore
Karangraandu
Tentang Aplikasi

Activity Diagram menjelaskan saat user membuka atau menggunakan
aplikasi. Muncul pertama kali yaitu halaman utama yang terdapat menu Sejarah,
menu Kuliner PaSoKa, menu favorite dan About.

Gambar 4. 3 Activity Diagram
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3. Sequence Diagram
Sequence diagram merupakan diagram interkasi dari atas (top) ke bawah
(bottom). Berikut adalah gambar sequence dari aplikasi Kuliner PaSoKa :

Gambar 4. 4 Sequence Diagram Menu Sejarah

Gambar 4. 5 Sequence Diagram Menu Kuliner PaSoKa

Gambar 4. 6 Sequence Diagram Menu Favorite
4.3.2.3 Perencanaan Antarmuka
Perencanaan

antarmuka

dilakukan

sebelum

implementasi

supaya

mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengembangan sebuah sistem, rancangan
antarmuka aplikasi yang akan dibangun terdiri dari rancangan Splash screen
rancangan halaman utama aplikasi, halaman sejarah, halaman kuliner, halaman
favorite, halaman detail maps, halaman kategori kuliner, detail kuliner.
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1) Perancangan Halaman Splash Screen
Perancangan halaman splash screen merupakan halaman pertama kali akan
muncul ketika aplikasi dijalankan, rancangan tampilan sebagai berikut :

Gambar 4. 7 Perancangan Tampilan Splash Screen
2) Perancangan Halaman utama aplikasi
Perancangan halaman utama merupakan halaman yang muncul setelah halaman
splash screen dieksekusi. Pada halaman ini terdapat 4 kategori menu pilihan, berikut
ini rancangannya :

Gambar 4. 8 Perancangan Tampilan Halaman Utama Aplikasi
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3) Perancangan Menu Sejarah
Perancangan pada halaman ini menampilkan sejarah tentang tempat kuliner yang
dibuat oleh peneliti, berikut ini rancangannya :

Gambar 4. 9 Perancangan Tampilan Menu Sejarah
4) Halaman detail Maps
Pada halaman ini menampilkan rute lokasi pada aplikasi yang dibuat oleh
peneliti, berikut ini rancangannya :

Gambar 4. 10 Tampilan Halaman Detail lokasi pasar sore Karangrandu
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5) Perancangan Menu Kuliner PaSoKa
Perancangan pada menu kuliner PaSoKa menampilkan beberapa gambar dan
jenis kuliner, berikut ini rancangannya :

Gambar 4. 11 Perancangan Tampilan Menu Kuliner PaSoKa
6) Perancangan Halaman Detail Kuliner PaSoKa
Perancangan halaman ini menampilkan gambar dan deskripsi tentang kuliner
yang dipilih, berikut ini rancangannya :

Gambar 4. 12 Perancangan Tampilan Halaman Detail Kuliner
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7) Perancangan Menu Favorite
Perancangan pada menu favorite menampilkan kuliner sebagai kuliner favorite
dan dapat dihapus dari menu favorite. berikut ini rancangannya :

Gambar 4. 13 Perancangan Tampilan Menu Favorite
8) Perancangan Halaman About
Dalam perancangan halaman about, penulis mencantumkan sedikit penjelasan
terkait aplikasi, seperti gambar dibawah ini:

Gambar 4. 14 Perancangan Tampilan Halaman about
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4.3.3

Implementasi
Implementasi merupakan tahap penerapan sistem yang akan dilakukan

sesuai dengan perancangan yang telah peneliti buat sebelumnya dengan
menggunakan Construct 2. Berikut adalah implementasi sistem aplikasi Kuliner
PaSoKa :
4.3.3.1 Batasan Implementasi
Dalam mengendalikan aplikasi ada beberapa yang menjadi batasan
implementasi yaitu aplikasi yang dibuat hanya difokuskan untuk memberi
informasi tentang kuliner yang ada di pasar sore Karangrandu dan juga lokasi pasar.
4.3.3.2 Implementasi Antarmuka
Berikut ini merupakan implementasi aplikasi ketika berjalan di device
android yang digunakan, target aplikasi yang dibuat dapat berjalan di sistem
android minimal versi android Jelly Bean dan maxsimal versi android Oreo, untuk
tampilan yang digunakan saat ini menggunakan smartphone OPPO a37f dengan
versi android Lollipop. berikut adalah implementasi aplikasi Kuliner PaSoKa :
1) Tampilan Icon
Tampilan icon aplikasi Kuliner PaSoKa diantara aplikasi lain setelah
terinstall di smartphone, berikut cara untuk menampilkan icon pada aplikasi :

Gambar 4. 15 Menampilkan Icon
Pada tahap menampilkan icon kuliner PaSoKa ini sebelum build system dimulai,
icon yang sudah di desain langsung mengunjungi website appiconmarker.co lalu
download untuk icon versi android untuk mendapakan ukuran yang sesuai.
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Gambar 4. 16 Tampilan Icon Aplikasi
2) Halaman Splash Screen
Tampilan Splash Screen ini menampilkan gambar ilustrasi dari aplikasi
selama beberapa detik sebelum masuk ke halaman utama aplikasi, berikut event
sheet pada halaman splash screen :

Gambar 4. 17 Event Sheet Splash
Event sheet ini berupa cara untuk menampilkan splash screen sebelum
halaman utama, disini mengatur behavior, event dan juga action untuk tampilan
berikutnya yaitu halaman utama.
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Gambar 4. 18 Tampilan Splash Screen
3) Halaman utama aplikasi
Tampilan Halaman utama merupakan tampilan halaman setelah splash screen
selesai. Halaman ini menampilkan 3 kategori, berikut event sheet pada halaman
utama :

Gambar 4. 19 Event Sheet Halaman Utama
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Event sheet ini berupa cara untuk menampilkan halaman utama setelah
Splash screen, disini mengatur event dan action untuk tampilan berikutnya dari
menu button seperti menu About tampilan berikutnya tentang aplikasi, menu
Sejarah tampilan berikutnya detail sejarah dan maps, menu kuliner PaSoKa
tampilan berikutnya keseluruhan kuliner, dan menu Favorite tampilan
berikutnya kuliner yang ada pada menu favorite.

Gambar 4. 20 Tampilan Halaman Utama
4) Menu Sejarah
Tampilan menu sejarah menampilkan sejarah tentang pasar sore
Karangrandu dan menampilkan lokasi pasar, berikut event sheet pada halaman
Sejarah :

Gambar 4. 21 Even Sheet Menu Sejarah
Event sheet ini berupa cara untuk menampilkan sejarah, disini mengatur
event dan action untuk tampilan maps.
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Gambar 4. 22 Tampilan Menu Sejarah
5) Halaman detail Maps
Tampilam halaman ini menunjukan lokasi pengguna dan lokasi tempat
kuliner.

Gambar 4. 23 Tampilan Detail Maps
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6) Menu Kuliner PaSoKa
Pada halaman menampilkan beberapa jenis kuliner yang ada di pasar sore
Karangrandu.

Gambar 4. 24 Event Sheet Kuliner PaSoKa
Event sheet ini berupa cara untuk menampilkan kuliner yang disediakan
yaitu 24 menu kuliner, disini mengatur event dan action untuk tampilan
berikutnya dari menu button ke masing-masing tampilan detail dan mengatur
scroll sesuai dengan jumlah menu yang ada.
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Gambar 4. 25 Tampilan Menu Kuliner PaSoKa
7) Tampilan Menu Detail Kuliner PaSoKa
Halaman ini menampilkan deskripsi tentang jenis kuliner dan dapat memilih
kuliner sebagai favorite yang nantinya dapat tersimpan pada menu favorite.

Gambar 4. 26 Event Sheet Detail Kuliner
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Event sheet ini berupa cara untuk menampilkan detail kuliner yang dipilih,
disini mengatur event dan action untuk tampilan menambahkan kuliner pada
menu favorite,

Gambar 4. 27 Tampilan detail kuliner
8) Tampilan Menu Favorite
Pada halaman menampilkan kuliner sebagai kuliner favorite dan dapat
dihapus secara keseluruhan. Berikut event sheet dan hasil pada menu favorite:

Gambar 4. 28 Event Sheet Favorite
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Event sheet ini berupa cara untuk menampilkan kuliner pada daftar menu
favorite yang telah dipilih, disini mengatur event dan action untuk tampilan
detail dan dapat menghapus keseluruhan pada menu favorite.

Gambar 4. 29 Tampilan Menu Favorite
9) Tampilan Delete All Pada Menu Favorite
Pada halaman ini menampilkan hapus semua pada menu favorite jika iya
akan terhapus semua jika tidak maka favorite tidak ada yang kehapus, berikut
Script dan hasil pada delete all :

Gambar 4. 30 Script Delete All
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Event sheet ini berupa cara untuk mengatur event dan action menghapus
keseluruhan kuliner pada menu favorite.

Gambar 4. 31 Tampilan Delete All
10) Tampilan Halaman About
Pada halaman ini menjelaskan terkait aplikasi yang dibuat oleh peneliti.

Gambar 4. 32 Event Sheet About
Event sheet ini berupa cara mengatur event dan action untuk kembali
sebelum about yaitu halaman utama.

Gambar 4. 33 Tampilan Halaman About
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4.3.3.3 Build System
Cordova merupakan kerangka kerja pengembangan aplikasi mobile yang
menggunakan platfrom HTML5, CSS3 dan JavaScript. Construct 2 berbasis
HTML5 akan dikonversi menjadi aplikasi android, perangkat yang dibutuhkan
untuk build system yaitu JDK, Apache Ant, dan Android SDK.
1.

Project Construct 2 diexport menjadi file cordova mobile baru kemudian dapat
dikompilasi sebagai perangkat Android ataupun iOS.

Gambar 4. 34 Ekspor Project Construct Menjadi Project Cordova
2.

Membuat Project Cordova Baru

Gambar 4. 35 Membuat project Cordova

Gambar 4. 36 Membuka project Cordova
3. Menambahkan platform android pada project Cordova

50

Gambar 4. 37 Menambah Platform Android
4. Memasukkan hasil export project Construct 2 kedalam project cordova.

Gambar 4. 38 Hasil Export Project C2 kedalam Project Cordova
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5. Menambahkan pengaturan pada aplikasi yang akan dibuat.

Gambar 4. 39 Menambahkan Pengaturan
6. Menambahkan Permission sebagai perijinan untuk menggunakan Google
Maps

Gambar 4. 40 Menambahkan Permission
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7. Membuild project cordova menjadi aplikasi android

Gambar 4. 41 Proses Build Aplikasi
8.

Hasil Build project Cordova berupa aplikasi android.

Gambar 4. 42 Hasil Build Aplikasi
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4.4 Pengujian Metode
4.4.1

Black Box Testing
Pengujian metode pada aplikasi Kuliner PaSoKa menggunakan Black Box

Testing syang dilakukan pada seluruh tampilan aplikasi yang disajikan dalam tabeltabel pengujian sesuai fungsi-fungsi dalam aplikasi.
Berikut adalah tabel hasil pengujian Black Box Testing untuk aplikasi Kuliner
PaSoKa:
Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Black Box Testing

No
1

Pengujian

Fungsi

Hasil yang

Hasil

diharapkan

Pengujian

Splash

Tampilan

ini

Jika icon ditekan maka

Screen

menampilkan gambar

akan akan membuka

ilustrasi dari aplikasi

halaman utama

selama beberapa detik

Valid

sebelum masuk ke
halaman

utama

aplikasi.
2

3

Tampilan

Merupakan

Halaman

awal

Utama

setelah

dari

bagian Dapat

masuk

ke

aplikasi halaman utama untuk
tampilan dapat melihat menu

splash screen selesai.

yang disediakan

Memilih

Merupakan tampilan

Dapat

menu

selanjutnya

detail dari sejarah dan

sejarah

halaman utama yang

dari

dipilih. yaitu menu
sejarah

lokasi

Valid

menampilkan

Valid
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5

Fungsi

Menampilkan

maps

lokasi

rute

Dapat
rute

Menampilkan
dari

pengguna
Valid

sampai lokasi pasar

6

Memilih

Merupakan tampilan

Dapat

menu

selanjutnya

Kuliner

kuliner

halaman utama yang

PaSoKa

dipilih. yaitu menu

dari

menampilkan
yang

disediakan

Valid

kuliner PaSoKa
8

Fungsi

Untuk menambahkan Pada

tambah

kuliner

favorite

favorit

pada

halaman

menu kuliner

ini
dapat

ditambahakan

Valid

pada

menu favorite
9

Memilih

Merupakan

tampilan Dapat menampilakan

menu

selanjutnya

dari kuliner yang ada pada

favorite

halaman utama yang menu favorite
dipilih.

yaitu

Valid

menu

favorite
10

Fungsi

Pada

halaman

detail

menampilkan Kuliner

favorite

11

ini

Dapat

menampilkan

Kuliner dan button
favorite (delete)

Delete

Pada

halaman

favorite

menampilkan delete

ini Dapat

Valid

menampilkan

delete all pada menu

Valid

favorite
12

Fungsi

Menampilkan tentang Dapat

about

aplikasi

Menampilkan

tentang aplikasi

Valid
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Berdasarkan penilaian oleh R. Hadapiningradja Kusumudestoni, M.Kom bahwa
dari pengujian blacxbox secara keseluruhan, fungsi pada aplikasi Kuliner PaSoKa
berjalan sesuai harapan dengan kriteria valid tanpa revisi.
4.4.2

Pengujian Kompatibilitas
Pengujian ini dilakukan menggunkan dua device yang berbeda untuk

mengetahui kompatibilitas aplikasi di device android ini.
1. Pengujian menggunakan Oppo A37F
Peneliti menguji aplikasi ini menggunakan device Oppo A37F, spesifikasi
dari device sebagai berikut :
Sistem operasi

: Android Lollipop

Jaringan

: GSM/ HSPA/ LTE

Ukuran layar

: 5 inchi 720x1280 Pixels

CPU / RAM

: quad-core 1,2 GHz / 2 GB

Ketika dijalankan di device Oppo A37F, aplikasi belajar dengan lancar,
semua fitur yang ada di program dapat berjalan dengan baik. Tampilan
aplikasi sudah sesuai dengan perancangan.
2. Pengujian menggunakan Smartphone Xiaomi HM 1S
Peneliti menguji aplikasi ini menggunakan device Xiaomi HM 1S, spesifikasi
dari device sebagai berikut :
Sistem operasi

: Android Kitkat

Jaringan

: GSM/ HSPA

Ukuran layar

: 4.7 inchi 720x1280 Pixels

CPU / RAM

: Quad core 1.6 GHz / 1 GB

Ketika dijalankan pada device Xiaomi HM 1S, aplikasi berjalan lancar,
semua fitur yang ada diprogram dapat berjalan dengan baik. Tampilan
aplikasi sudah sesuai dengan perancangan.
4.5 Evaluasi dan Validasi Hasil
4.5.1

Evaluasi Sistem Aplikasi
Berdasarkan hasil dari pengujian dengan menggunakan black box testing

pada fitur-fitur aplikasi kuliner PaSoKa dari semua scenario pengujian tiap tabel
mendapatkan hasil yang sesuai denga harapan. Jadi dapat disimpulkan dari
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pengujian sistem ini menggunakan metode black box testing adalah sistem dapat
berjalan dengan baik sesuai harapan dan valid.
4.5.2

Validasi kelayakan aplikasi

1) Validasi Ahli Materi
Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan saran dan
pendapat untuk melakukan revisi aplikasi Kuliner PaSoKa. Lembar validasi ahli
materi yang diisi oleh Bapak Nor Zaidin (Pengelola pasar sore Karangrandu)
Tabel 4. 6 Hasil Penilaian Ahli Materi
No

Indikator

Nilai

1

Materi pendukung pencapaian tujuan

2

2

Materi mudah di mengerti

3

3

Penyajian materi sesuai dengan tujuan

2

4

Kejelasan penyampaian materi

3

5

Kelengkapan materi

3

6

Relevasi tujuan pembelajaran

3

7

Kesesuaian bahasa yang digunakan

3

Total Skor

19

2) Validasi Ahli Media
Validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah mengumpulkan saran dan
pendapat untuk melakukan revisi terhadap aplikasi Kuliner PaSoKa. Lembar
validasi ahli media diisi oleh Bapak R.Hadapiningradja Kusumodestoni, M.Kom.
selaku Dosen Teknik Informatika Unisnu Jepara.
Tabel 4. 7 Hasil Penelitian Ahli Media
No
1
2
3

Indikator

Nilai

Kemudahan alur materi melalui pengguna Bahasa

3

Kesesuaian gambar materi

3

Kejelasan uraian materi

3
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4
5
6
7
8
9

Teks dapat terbaca dengan baik

3

Kesesuaian jenis huruf dan ukuran huruf

3

Proposional layout (tata letakteks dan gambar)

3

Kesesuaian proporsi warna

3

Kecepatan pemrosesan perintah

3

Ketetapan tombol navigasi

3
27

Total skor
Tabel 4. 8 Klasifikasi Presentase
NO.

Presentase

Kriteria

1
2

75 % - 100 %
50 % - 75 %

Sangat layak
Layak

3

25 % - 50 %

Cukup layak

4
1 % - 25 %
Kurang layak
Tabel 4. 9 Validasi Ahli Materi dan Media
No

1

ahli

Instrument

Skor
Ideal
(n)

Skor
Ahli
(f)

Presentase
(%) (P)

7

21

19

90%

Materi

Kriteria

Keterangan
Ahli

Sangat
Layak

Sejarah
ditambah

Sangat Layak
Berdasarkan penilaian oleh ahli materi secara keseluruhan, aplikasi Kuliner
2

Media

9

27

27

100%

PaSoKa mendapat skor 19 pada 7 instrumen atau pertanyaan dengan menghasilkan
presentase sebanyak 84 % , dan ahli media aplikasi PaSoKa mendapat skor 27 pada
9 instrumen atau pertanyaan dengan menghasilkan presentase sebanyak 100% maka
hasil dari ahli materi dan ahli media termasuk kriteria “sangat layak” dan sesuai
dengan harapan.
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3) Hasil Angket Dari Responden
Penilaian aplikasi Kuliner PaSoKa juga dilakukan dengan menyebar angket
yang berisi 10 pertanyaan kombinasi kepada 30 responden, berikut hasil
rekapitulasi nilai sesuai peranyaan.
Tabel 4. 10 Skor Penilaian Angket Responden
No.

Pertanyaan

Nilai

5.

Apakah anda setuju apabila penerapan kuliner pada pasar sore
Karangrandu dijadikan aplikasi berbasis android
Apakah Aplikasi ini menambah pengetahuan tentang informasi
kuliner khas yang ada di pasar sore Karangrandu
Apakah bahasa dan kalimat yang digunakan dalam aplikasi ini
mudah dipahami
Apakah aplikasi mudah dimengerti dan mudah dioperasikan atau
digunakan
Penggunaan warna dan gambar dalam aplikasi terlihat jelas

6.

Aplikasi ini dapat digunakan dimana saja dan kapan saja

104

7.

Aplikasi ini menarik dan tidak membosankan

98

8.

Apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan

98

9.

Apakah aplikasi ini mudah digunakan

102

10.

Secara keseluruhan apakah aplikasi ini sangat memuaskan

101

Skor Total

1011

1.
2.
3.
4.

101
102
98
101
106

Tabel 4. 11 Klasifikasi Presentase
No
1

Presentase
75%- 100%

2
3
4

50%-75%
Layak
25%-50%
Cukup Layak
1%-25%
Kurang Layak
Tabel 4. 12 Hasil Penilaian Angket Responden

No Jumlah
Responden
1

30
Responden

Instrumen

10

Skor
Ideal
(n)
1200

Kriteria
Sangat Layak

Skor
Total
(f)
1011

Presentase
(% ) (p)

84%

Keterangan

Sangat
Layak
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Berdasarkan penilaian oleh responden secara keseluruhan, aplikasi Kuliner PaSoKa
mendapat skor 1011 pada 10 instrumen atau pertanyaan disetiap angket yang
kemudian dilakukan menyebar 30 angket dan menghasilkan presentase sebanyak
84 % dengan kriteria sangat layak
4.6 Hasil Yang Dicapai
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah aplikasi Kuliner PaSoKa yang
digunakan bagi pengguna smartphone android. Aplikasi ini memberikan informasi
kuliner khas yang ada di pasar sore Karangrandu berupa gambar dan deskripsi yang
sudah terintegrasi oleh Google maps tentang tempat lokasi. Aplikasi kuliner
PaSoKa ini memiliki kekurangan dan kelebihan sebagai berikut :
Kelebihan :
1) Aplikasi Kuliner PaSoKa ini menyajikan informasi kuliner khas yang ada
di pasar sore Karangrandu
2) Aplikasi Kuliner PaSoKa ini memiliki beberapa fitur yang memudahkan
user untuk mencari lokasi pasar yang sudah terintregrasi dengan google
maps.
3) Aplikasi Kuliner aplikasi ini memiliki geolokasi dapat mengetahui posisi
pengguna.
Kekurangan :
1) Aplikasi Kuliner PaSoKa bersifat Offline sehingga tidak dapat
menambah informasi secara otomatis.
2) Aplikasi hanya menyediakan informasi tentang kuliner tradisional yang
berada pada pasar sore Karangrandu.

