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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perancangan Aplikasi  

Dalam perancangan aplikasi smart village di desa Nalumsari ini peneliti 

menggunakan metode pengembangan sistem yaitu  prototype dengan tahapan 

diantaranya : Tahap Comunication, Tahap Quick plan, Tahap Modelling , 

Construction , Deployment. Untuk lebih jelasnya akan dibahas secara rinci seperti 

dibawah ini.  

4.1.2 Comunication 

Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan 

perangkat desa Nalumsari Bp. Ulil Albab selaku bagian kasi pelayanan , wawancara 

tersebut dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 Novermber 2019 di kantor 

Balaidesa Nalumsari membahas beberapa poin diantaranya seputar alur pengaduan 

atau pelaporan masyarakat terhadap pemerintah desa, alur penyampaian informasi 

dari perangkat desa kepada masyarakat, potensi desa nalumsari yang menjadi 

penghasilan warga desa Nalumsari. Dalam wawancara tersebut bapak Ulil Albab 

menerangkan bahwa saat ini di desa Nalumsari belum mempunyai layanan 

pengaduan masyarakat, semua kegiatan pelaporan, dan penyampaian informasi 

masih dilakukan secara manual dari mulut ke mulut, adapun alur pengaduan di desa 

Nalumsari sebagai berikut:  

1. Masyarakat, atau pelapor melaporkan masalah dengan menyampaikan 

langsung kepada perangkat desa terdekat. 

2. Perangkat desa menyampaikan langsung kepada kepala desa.  

3. Kepala desa menindaklanjuti dengan menunjuk kepada perangkat desa terkait 

sesuai bidang kerjanya 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

Untuk penyampaian informasi alurnya sebagai berikut: 

1. Kamituo atau perangkat desa yang membidangi menyampaikan informasi 

dengan menempelkan pengumuman di papan informasi desa di setiap dukuh.  

2. Dan menginformasikan kepada seluruh ketua RT desa Nalumsari  

3. Selanjutnya masing masing ketua RT menyampaikan kepada warganya.  

Dalam bidang potensi desa Nalumsari, menurut beliau potensi yang 

diunggulkan dalam bidang perekonomian desa Nalumsari adalah usaha menengah 

berupa pembuatan makanan ringan seperti: keripik pisang, keripik singkong, sarang 

madu dll. Pemasaran produk produk tersebut masih dilakukan secara mandiri oleh 

pengusaha dengan cara dipromosikan setiap ada kegiatan ibu ibu PKK, di 

ikutsertakan dalam acara pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah 

kabupaten jepara dan juga di titipkan di warung-warung terdekat.  

Menurut beliau alur yang sudah ada di lapangan saat ini dirasa kurang 

efektif  karena warga masyarakat lebih sering kurang tepat sasaran dalam hal 

pelaporan, mereka melaporkan kepada perangkat desa yang dirasa dekat dari rumah 

sehingga masalah yang dilaporkan tidak tepat sasaran sesuai bidang kerja perangkat 

desa. Dalam hal penyampian informasi juga dirasa masih banyak kekurangan 

karena banyak warga yang tidak mengetahui adanya pembaruan informasi yang 

disampaikan pemerintah desa terutama warga yang jarak rumah dengan balaidesa 

cukup jauh. 

Menurut beliau alur yang sudah ada di lapangan saat ini dirasa kurang 

efektif  karena warga masyarakat lebih sering kurang tepat sasaran dalam hal 

pelaporan, mereka melaporkan kepada perangkat desa yang dirasa dekat dari rumah 

sehingga masalah yang dilaporkan tidak tepat sasaran sesuai bidang kerja perangkat 

desa. Dalam hal penyampian informasi juga dirasa masih banyak kekurangan 

karena banyak warga yang tidak mengetahui adanya pembaruan informasi yang 

disampaikan pemerintah desa terutama warga yang jarak rumah dengan balaidesa 

cukup jauh. 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menari kesimpulan dari 

beberapa poin diatas antara lain: 
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1. Sistem pelaporan yang ada saat ini masih kurang efektif dan kurang tepat 

sasaran sehingga masalah yang dilaporkan tidak mendapat penyelesaian yang 

cepat.  

2. Penyampaian informasi seputar desa tidak tersampaikan secara merata kepada 

seluruh warga.  

3. Perlu adanya bantuan teknologi untuk memperluas promosi produk unggulan 

desa tersebut.  

4.1.3 Quick Plan 

Dari hasil tahapan Comunication diatas, peneliti mengetahui kebutuhan 

system dan kebutuhan dasar untuk pengembangan aplikasi yaitu: 

a) Kebutuhan System  

Dalam tahapan ini dilakukan analisa mengenai kebutuhan system, adapun 

kebutuhan nya adalah : 

1. System harus menyediakan fungsi login untuk bisa masuk kedalam 

aplikasi.  

2. Untuk bisa melakukan pelaporan pengguna harus sudah terdaftar dalam 

system. 

3. System mempunyai fitur untuk mengupload gambar. 

4. System harus bisa mempunyai fitur untuk menampilkan gambar.  

5. System harus bisa menampilkan laporan yang sudah diterima oleh semua 

pengguna yang terdaftar.  

6. Pengguna hanya bisa melakukan edit dan hapus laporan pada laporan nya 

sendiri.  

7. System bisa menampilkan lokasi pelaporan.  

8. System bisa menampilkan produk yang diiklankan oleh pemilik usaha.  

9. System harus bisa mengirimkan notifikasi jika ada pembaruan informasi 

dari perangkat desa.  
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b) Kebutuhan Dasar 

Berdasarkan kebutuhan system diatas peneliti menyampaikan kebutuhan 

dasar yang terdiri dari kebutuhan fisik (hardware) dan software yaitu:  

1) Kebutuhan Hardware 

1. Alat pengembang  

Dalam hal ini perangkat keras yang digunakan peneliti adalah : 

 Laptop Asus X44H Series 

 Intel (R) Core (TM) i3-2330M CPU @2.20 GHz. 

 RAM DDR 4,00 GB 

2. Alat Implementasi 

Sebagai alat untuk mengimplementasikan hasil aplikasi peneliti 

menggunakan handphone android dengan versi minimal adalah android 

4,0 (Ice Cream Sandwich) 

2) Kebutuhan Software 

Untuk kebutuhan software diantaranya adalah:  

a) Sistem operasi  

Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 10 copyright 2009 

Microsoft Corporation.  

b) Perangkat Lunak  

Perangkat lunak yang digunakan oleh peneliti adalah : 

1. Flutter  

Dalam hal ini pengembangan aplikasi peneliti menggunakan sistem 

operasi android dan menggunakan framework flutter, flutter dipilih 

karena merupakan bahasa pemprograman yang tidak hanya bisa 

digunakan untuk mrmbuat aplikasi android namun juga bisa untuk 

iOS dengan menggunakan satu codebase saja.  

2. Visual Studio Code 

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teks editor Visual 

Studio Code, karena memiliki fitur Interllisense yang bisa membantu 

kita dalam menulis kode program melalui popup yang muncul secara 

otomatis pada saat sedang mengetik dan menampilkan sintaks yang  
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bisa kita pilih, didalam visual studio code juga sudah terdapat 

intergrasi version control git sehingga kita bisa dengan mudah 

melakukan commit dan melihat perubahan disalam repositori master 

maupun branch.  

3. Firebase  

Peneliti menggunakan firebase sebagai layanan database yang 

ditujukan untuk mempermudah pekerjaan mobile apps developer.  

4.1.4 Modelling dan Quick Design 

Pada tahapan ini peneliti menginmplementasikan 2 hal yaitu modelling dan 

perancangan database. 

Implementasi perencanaan: 

1. Use Case Diagram  

Use case diagram mendefinisikan fitut- fitur yang ada dalam aplikasi Smart 

Village. Use case diagram menunjukkan adanya interaksi antara user dan 

sitem, dimana user adalah pengguna ataupun masyarakat , dan sistem adalah 

Aplikasi smart village. Use case diagram dapat dilihat pada gambar berikut 

ini : 

 

 

 

 

Deskripsi Use case diagram dari gambar diatas dijelaskan lebih detai pata 

kolom tabel berikut ini : 

 

uc Use Case Model

Admin

kelola laporan

kelola berita

kelola produk

kelola user

login

daftar

beranda

lapor

lihat produk

lihat berita

lihat notifikasi

user

logout

«include»

«include»

«include»«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include» «include»

Gambar 4. 1 Usecase Login 
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Tabel 4. 1 Deskripsi Use Case Diagram 

Aktor : Pengguna (user) 

No. Use Case Deskripsi 

A. User 

1. Daftar User membuat akun dengan mengisikan NIK, 

Nama Lengkap, Sandi. 

2. Login User memasukkan NIK dan Sandi, kemudian 

sistem mencocokkan data di Firebase. Jika 

cocok makan user bisa masuk. 

3. Beranda User bisa melihat berita,produk, menu lapor 

yang tersedia. 

4. Lihat Berita User bisa melihat berita yang sudah di upload 

oleh admin. 

5. Lapor User bisa mengirimkan laporan, baik keluhan, 

kritik dan saran untuk pemerintah desa 

Nalumsari. 7 

6. Notifikasi User bisa mengecekinformasi atau 

pengumuman dari admin 

7. Lihat produk  User bisa melihat produk yang sudah di ypload 

oleh admin 

8. Logout User dapat melakukan logout. 

B. Admin 

1. 

Login Admin bisa memasukkan NIK  dan password. 

2. 
Kelola berita Admin bisa menambahkan berita atau 

informasi 

3. 
Kelola laporan 

masuk 

Admin bisa mengkonfirmasi laporan yang 

masuk. 

4. 
Menghubungi user Admin bisa melihat siapa saja yang 

menghubungi. 

5. Logout Admin dapat logout dari aplikasi. 
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2. Activity Diagram  

Activty diagram sebagai gambaran tentang aliran kerja sistem aplikasi saat 

user menjalankan aplikasi. Activity diagram lebih berfokus pada aktivitas 

yang dilakukan oleh sistem bukan apa yang dilakukan oleh user. 

 

Berikut adalah activity diagram dari Aplikasi Smart Village. 

a) Aplikasi User 

1) Activity Diagram Login User 

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Login User 

 

 

 

 

 

 

 

 

act login

DATABASESISTEMUSER

ActivityInitial

buka 

aplikasi

menampilkan 

beranda

login

menampilkan 

inputan 

login

maskkan 

NIK dan 

Password

validasi

Tersimpan

BERANDA

YT
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Pada activity login ini user membuka aplikasi dan sistem menampilkan 

halaman beranda kemudian user klik lapor lalu sistem akan menampilkan halaman 

untuk  user menginput username dan password  akun dan sistem akan memvalidasi 

data user jika data sudah benar, user dapat menyimpan namun jika data salah maka 

secara otomatis akan kembali pada input daftar akun. Setelah itu sistem akan 

menampilkan halaman login kembali ke user menginput sandi setelah sukses login 

sistem akan menampilkan daftar jenis pelaporan. 

2) Activity Diagram Detail Laporan 

Pada activity diagram detail Laporan, diawali dengan user melakukan login, 

selanjutnya sistem akan menampilkan tampilan beranda yang tersedia. Selanjutnya 

user dapat memilih menu yang ingin di dilakukan dan sistem akan menampilkan 

data informasi yang diambil dari database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Activity Diagram Detail Laporan 

 

 

 

 

act Activ ity

DATABASESISTEMUSER

ActivityInitial

buka 

aplikasi

menampilkan 

menu 

beranda

lapor

login
menampilkan 

menu login

input NIK 

dan 

Password

v alidasi

validasi

v alid

tampil menu 

laporan
masukkan 

laporan 

anda

upload 

laporan
tersimpan

selesai

valid

tidak valid
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3) Activity Diagram Detail Informasi / berita 

 

Gambar 4. 4 Activity Diagram Detail Informasi / berita 

Pada menu informasi user melakukan login dan sistem akan menampilkan 

daftar informasi yang telah di sampaikan dari pihak admin/ pemerintah desa, 

selanjutnya user memilih informasi apa yang akan dibaca dan sistem akan 

menampilkan data informasi yang diabil dari database.  

4) Activity Diagram Detail Produk 

Pada activity diagram detail produk ini user dapat membuka halaman produk  dan 

sistem akan menampilkan produk yang sudah ada di dalam sistem . User dapat 

memilih produk yang akan di beli dan langsung bisa mpesanan yang harus dibayar 

dan sistem dan denghubungi si penjual produk melalui no whatsapp yang sudah 

ada.  

5) Activity Diagram Detail Notifikasi 

Pada activity diagram Notifikasi ini user dapat membuka halaman notifikasi dan 

sistem akan menampilkan notifikasi informasi terbaru yang disampaikan oleh 

admin.  

 

 

 

act berita

DATABASEUSER SISTEM

start

buka 

aplikasi
beranda

lihat berita

sistem 

menammpilkan 

daftar berita

memanggil 

berita yang 

sudah 

tersimpan

selesai
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3. Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antar objek 

dan terjadi komunikasi diantara objek- objek pada diagram itu sendiri. Sequence 

disusun berdasarkan urutan waktu. Berikut ini merupakan sequence diagram dari 

aplikasi smart village. 

a. Aplikasi Pengguna  

1. Sequence Diagram Login Dan Sign Up User 

Pada diagram login dan sign up merupakan proses login dan sign up yang 

dilakukan oleh user.  

 

Gambar 4. 5 Sequence Diagram Login Dan Sign Up User 

Pada sequence diagram login dan sign up user memasukkan NIK dan 

password. Jika user belum mempunyai akun dari aplikasi ini dapat melakukan 

pendaftaran akun dengan menginput profil akun jika login berhasil maka langsung 

dapat melihat beranda.  

2. Sequence Diagram Detail Laporan 

Pada bagian ini adalah proses untuk menampilkan informasi detail laporan 

yang dilakukan oleh user. 

sd login

user

login beranda

masukkan username dan password()

berhasil login bisa melihat beranda()

sistem meminta user menginput()
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Gambar 4. 6 Sequence Diagram Detail Laporan 

Pada sequence diagram detail laporan user bisa melihat laporan yang telah di upload 

ke sistem. 

3. Sequence Diagram Berita  

Diagram ini merupakan proses untuk menmapilkan daftar informasi atau 

berita  yang dilakukan oleh user.  

 

Gambar 4. 7 Sequence Diagram Berita 

Pada sequence diagram berita, user dapat membuka dan membaca daftar 

berita yang sudah ada di dalam aplikasi.  

 

 

 

 

 

 

sd lapor

user

login Lapor

input laporan()

masukkan NIK dan Password()

sd login

user

login beranda berita

user bisa melihat berita()

masukkan username dan password()

berhasil login bisa melihat beranda()

sistem meminta user menginput()
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4. Sequence Diagram Produk  

Pada diagram ini merupakan proses untuk menampilkan Produk yang telah 

di upload oleh admin.  

 

Gambar 4. 8 Sequence Diagram Produk 

b. Aplikasi Admin  

1. Sequence Diagram Login Admin 

Pada diagram ini merupakan proses login admin dengan menginput email 

dan password sebelum ke halaman beranda. 

 

Gambar 4. 9 Sequence Diagram Login Admin 

Pada sequence diagram login, admin bisa memasukkan NIK dan password terlebih 

dahulu jika berhasil akan langsung memasuki halaman beranda. 

 

 

 

 

sd login

user

login beranda produk

user bisa melihat berita()

masukkan username dan password()

berhasil login bisa melihat beranda()

sistem meminta user menginput()

sd login_admin

Admin

login menu utama kelola prodk kelola laporan kelola user

admin bisa masukkan

produk()

masukkan username dan password()

berhasil login bisa melihat beranda()

admin bisa melihat user()

admin bisa konfirmasi laporan

()

sistem meminta user menginput()
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2. Sequence Diagram Detail Laporan 

Pada diagram ini merupakan proses konfirmasi Laporan masuk yang 

dilakukan oleh admin untuk mengkonfirmasi bahwa laporan telah 

ditanggapi. 

 

Gambar 4. 10 Sequence Diagram Detail Laporan 

Pada sequence diagram konfirmasi laporan , admin dapat melihat laporan kemudian 

verifikasi laporan. Admin megkonfirmasi ataupun tidak membalas laporan . Setelah 

itu sistem akan memproses menyimpan data dan menampilkan data laporan. 

3. Sequence Diagram Berita  

Pada diagram ini merupakan proses tambah berita yang dilakukan oleh 

admin. 

sd lapor

Admin

login kelola laporan

admin bisa

menanggapi

laporan

masuk()

masukkan NIK dan Password()
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Gambar 4. 11 Sequence Diagram Berita 

 

Pada sequence diagram tambah berita, admin memilih menu berita klik 

icon (+) untuk menambahkan berita atau informasi dan sistem menampilkan form 

tambah berita. Selanjutnya admin input teks yang ingin ditambahkan dan sistem 

menyimpannya. 

4. Pembuatan Gambar Logo Untuk Aplikasi 

 

Gambar 4. 12 Design Gambar 

 

sd berita

Admin

login kelola berita

admin bisa

mengirim

berita()

masukkan NIK dan Password()
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Logo pada aplikasi Smart Village dibuat menggunakan Corel Draw X7 

dengan mengeksport logo. Smart Village yang berbentuk vektor dan menjadi 

bitmap dengan mengeksport file, dan selanjutnya memilih penyimpanan gambar 

dengan menjadikan gambar berformat PNG. 

Cara menyimpan logo Smart Village pada android Studio dengan 

membuka aplikasi android studio terlebih dahulu, dilanjutkan dengan klik app- klik, 

res-klik kanan pada Drawble selanjutnya tempel (paste). Setelah tempel (paste) 

diberi nama dan klik OK. Kemudian diatur pada layout di text xml. 

4.1.5 Build System (Pembangunan Sistem) 

Pada tahapan ini penulis pembangunan sistem aplikasi sesuai dengan 

perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Penulis pembangunan sistem 

dengan perencanaan atau rancanagn yang sudah penulis buat kedalam bentuk 

bahasa atau kode pemograman. 

1. Memanggil Data Firebase 

Firebase merupakan database yang akan digunakan dalam pengolahan data 

aplikasi yang mengandung perhitungan. Dibawah ini merupakan Source code 

untuk memanggil data firebase yang berfungsi menampilkan data pemesanan 

sesuai permintaan user. Pertama Klik pada menu Tools Bar , lalu klik firebase. 

Dan pilih menu Aunthentication kemudian klik pada Connect . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisis Sistem Login / Sign Up User Gambar 4. 13 Source Code Memanggil Data Firebase 
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Login / Sign Up adalah tampilan halaman utama setelah aplikasi terbuka. Dibawah 

ini merupakan potongan kode yang telah digunakan untuk Login / Sign Up 

menggunakan Google. 

 

 

Gambar 4. 14 Potongan Kode Login / Sign Up 

3. Analisis Sistem Menu Beranda  

Beranda menu beranda yang merupakan tampilan awal suatu aplikasi setelah 

melakukan login / sign up. Berikut ini adalah potongan dari kode menu 

beranda yang dapat dilihat sebagai berikut : 

4. Analisis Sistem Informasi Detail Laporan  

Pada menu detail laporan ini akan muncul ketika user telah melakukan laporan 

atau sudah pernah melaporkan suatu kejadian dari aplikasi Smart Village. 

Berikut ini adalah potongan dari kode detail pembuatan Laporan : 

5. Analisis Sistem Informasi Detail Produk 

Pada menu detail produk ini akan muncul ketika user telah membuka menu 

produk dari aplikasi Smart Village. Berikut ini adalah potongan dari kode detail 

pembuatan Produk : 

 

4.1.6 Implementasi (Implementation) 

Implentasi (Implementation) sistem merupakan tahap penerapan suatu 

sistem yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang sudah dalam tahap perancangan 

yang telah penulis buat sebelumnya dengan proses pengerjaan menggunakan 

bahasa pemograman Dart dengan menggunakan aplikasi flutter. Berikut ini adalah 

implementasi dari sitem aplikasi Smart Village : 
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A. Aplikasi Pengguna  

1. Tampilan Logo 

Tampilan icon aplikasi smart village setelah di install pada smartphone  

 

 

 

 

 

 

Untuk mengistal aplikasi smart village pada smartphone, pada 

pengembang dapat lansung menginstal aplikasi secara langsung pada project 

dengan mengaktifkan USB debugging pada smartphone dengan cara masuk dalam 

opsi pengembang smartphone yang sudah terintegritas dengan flutter. Selanjutnya 

klik run lalu pilih smartphone yang akan ditambahkan aplikasi, dan kemudian 

tunggu proses instalasi sampai dengan selesai. Tampilannya untuk menginstall pada 

smartphone berikut ini : 

2. Tampilan Splash Screen  

Tampilan Splash Screen merupakan tampilan awal yang akan muncul 

sebelum aplikasi terbuka pada menu beranda. Berikut ini adalah tampilan 

Splash Screen : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 15 Tampilan Logo 
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3. Tampilan login/sign up 

 

Gambar 4. 17 Tampilan login/sign up 

 

Gambar 4. 16 Tampilan Splash Screen 
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4. Tampilan menu beranda  

Tampilan menu beranda pada aplikasi berisikan menu – menu 

yang ada didalam aplikasi smart village diantaranya: menu 

lapor, produk, berita / informasi, dan notifikasi.  

 

Gambar 4. 18 Tampilan menu beranda 

 

5. Tampilan Informasi Detai Laporan 

Pada tampilan ini jika user ingin melakukan pelaporan maka 

dapat melakukan pelaporan secara langsung. Berikut ini adalah 

tampilan dari informasi detail laporan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 19 Informasi Detai Laporan 
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6. Tampilan Melihat Berita   

Tampilan ini berisikan menu untuk melihat berita yang sudah di 

upload oleh admin. Berikut ini adalah gambar dari menu berita : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 20 Melihat Berita 

 

7. Tampilan detail isi berita  

 

Gambar 4. 21 detail isi berita 

B. Aplikasi Admin 

1. Tampilan Login Admin 
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Untuk tampilan halaman ini admin mengisi NIK dan kata sandi 

(password) admin. Tampilan pada menu login berikut ini :

 

Gambar 4. 22 Login Admin 

2. Tampilan Menu Beranda Admin 

Tampilan menu beranda admin memiliki 3 menu yang terdiri 

dari menu update berita, laporan masuk, produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 23 Menu Beranda Admin 
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3. Tampilan Menu Update Berita 

Tampilan menu update berita pada aplikasi admin merupakan 

tampilan untuk mengupload pengumuman atau sebuah berita 

Pada tampilan menu update berita ini terdapat icon plus (+) yang 

berguna untuk menambahkan informasi atau berita baru. Berikut 

ini adalah tampilan dari menu update berita pada aplikasi admin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 24 Update Berita 

4. Tampilan Menu Laporan Masuk 

Tampilan menu laporan masuk yang terdapat pada aplikasi 

admin merupakan tampilan untuk admin apakah ada laporan 

baru dari user dapat di konfirmasi atau tidak dikonfirmasi. 

Berikut ini adalah tampilan dari menu laporan masuk pada 

aplikasi admin : 
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Gambar 4. 25 Laporan Masuk 

4.2 Pengujian Metode 

4.2.2 Black Box Testing 

Pengujian pada metode pada aplikasi smart village menggunakan black box 

testing yang dilakukan pada seluruh tampilan aplikasi yang ditampilkan ke dalam 

tabel tabel pengujian yang berjalan sesuai dengan fungsi fungsi dalam aplikasi. 

4.2.3 Pengujian Kompatibilitas 

Pengujian ini merupakan pengujian yang digunakan untuk memeriksa 

apakah perangkat lunak yang dikembangkan dapat berjalan pada perangkat keras 

(hardware), sistem operasi, program aplikasi, ataupun pada jaringan yang 

berbeda. Pengujian ini diharapkan berfungsi untuk menentukan pengaturan 

lingkungan yang dapat menjalankan aplikasi yang telah dikembangkan. 

4.3 Evaluasi dan Hasil Validasi 

4.3.2 Evaluasi Sistem Aplikasi 

Berdasarkan hasil pada aplikasi yang dilakukan pengujian fitur tampilan 

di aplikasi Smart Village dengan metode Black Box Testing dari semua tahapan 

pengujian setiap tabel hasil pengujian sistem pada aplikasi Smart Village dapat 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Dapat disimpulkan dari 

pengujian sistem pada aplikasi Smart Village menggunakan metode Black Box 

Testing merupakan sistem berjalan sesuai dengan harapan dan valid. 

 

 



62 
 

 
 

4.3.3 Validasi Kelayakan Aplikasi 

A. Validasi Ahli  

1) Ahli Media  

Validasi ahli media yang dilakukan oleh ahli media adalah 

mengumpulkan saran dan pendapat untuk melakukan revisi pada 

aplikasi Smart Village sebagai berikut : 

Tabel 4. 2 Hasil Penilaian Ahli Media 

Tabel Indikator Nilai  

A.  Aspek Tampilan 

1.  Tampilan sudah sesuai kebutuhan  3 

2.  Tampilan Mudah Dipahami  3 

3.  Kesesuaian gambar dengan materi  3 

4.  Kesesuaian komposisi warna  3 

5.  Kesesuaian jenis huruf dan ukuran font  3 

6.  Teks dalam tampilan terbaca dengan baik  3 

7.  
Tata letak antara teks dengan gambar sesuai dengan 

kebutuhan   
3 

8.  
Logo dan tanda yang digunakan dalam aplikasi 

sudah mewakili fungsi.  
3 

B.  Aspek Fungsi 

9.  Fungsi berjalan dengan baik 3 

10.  Fungsi register berjalan lancar  3 

11.  Fungsi login berjalan lancar  3 

12.  Fungsi beranda berjalan lancar 3 

13.  Fungsi unggahan laporan berjalan baik 3 

14.  Fungsi hapus laporan berjalan baik  3 

15.  Fungsi edit laporan berfungsi dengan baik  3 

16.  Fungsi upload produk berfungsi dengan baik  3 

17.  
Fungsi penulisan deskripsi produk berfungsi dengan 

baik  
3 

C.  Aspek performa 
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18.  Kecepatan menampilkan data  3 

19.  Ketepatan mengunggah data  3 

Jumlah 57 

 

Tabel 4. 3 Validasi Ahli 

No. Ahli Instrumen

t 

Skor 

Idea

l (n) 

Skor 

Tota

l (f) 

Presentas

e 

Kriteri

a 

Keterangan 

1. Media 19 57 57 100% Sangat 

Layak 

Tambahkan 

ptoduk dan 

deskripsi 

yang lebih 

menginform

asikan. 

 

 

 

Tabel 4. 4 Klasifikasi Presentase 

No Presentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% - 25% Kurang Layak 
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B. Hasil Angket Responden 

Penilaian aplikasi Smart Village juga dilakukan dengan menyebar angket 

yang berisi beberapa pertanyaan kepada responden. 

1) Responden Masyarakat/Pelanggan 

Penilaian aplikasi Smart Village juga dilakukan dengan menyebar angket 

yang berisi 12 butir pertanyaan kombinasi kepada 40 responden, berikut 

hasil rekapitulasi nilai sesuai butir pertanyaan : 

Tabel 4.5 Hasil Responden Pemerintah Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 5 Klasifikasi Presentase 

No Presentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% - 25% Kurang Layak 
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2) Responden Masyarakat / Pelanggan  

Penilaian aplikasi smart village juga dilakukan dengan menyebar 

angket yang berisi 12 butir pertanyaan :  

Tabel 4. 6 Hasil Instrumen Pengujian Responden Umum 

Responden Ke SS S KS TS STS 

1. 20 12 0 0 0 

2. 25 8 0 0 0 

3. 35 0 0 0 0 

4. 0 28 0 0 0 

5. 0 28 0 0 0 

6. 15 16 0 0 0 

7. 15 16 0 0 0 

8. 20 12 0 0 0 

9. 25 8 0 0 0 

10. 20 12 0 0 0 

11. 20 12 0 0 0 

12. 25 8 0 0 0 

13. 20 12 0 0 0 

14. 20 12 0 0 0 

15. 20 12 0 0 0 

16. 15 16 0 0 0 

17. 20 12 0 0 0 

18. 20 12 0 0 0 

19. 15 16 0 0 0 

20. 0 20 6 0 0 

21. 0 28 0 0 0 

22. 5 24 0 0 0 

23. 10 12 3 0 0 

24. 35 0 0 0 0 

25. 5 24 0 0 0 

26. 15 16 0 0 0 
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Tabel 4. 7 Responden Masyarakat Umum 

No Kategori pengujian Nilai  

1.  
Apakah anda setuju jika aplikasi smart village ini 

dijadikan sebagai aplikasi android?  

188 

 

2.  
Apakah aplikasi ini membantu dalam pengaduan 

masalah? 

180 

3.  

Apakah aplikasi ini memudahkan dalam 

menerima dan mengetahui informasi seputar 

kegiatan Desa Nalumsari? 

174 

4.  

Apakah aplikasi ini lebih memudahkan pemilik 

usaha makanan ringan dalam memasarkan 

produknya?  

178 

5.  Apakah aplikasi ini mudah dipahami 179 

6.  Apakah tampilan sudahsesuai kebutuhan 173 

7.  
Apakah data data yang ditampilkan dalam 

aplikasi ini cukup? 

180 

27. 20 12 0 0 0 

28. 20 12 0 0 0 

29. 20 12 0 0 0 

30. 15 16 0 0 0 

31. 20 12 0 0 0 

32. 10 20 0 0 0 

33. 20 12 0 0 0 

34. 20 12 0 0 0 

35. 20 12 0 0 0 

36. 15 16 0 0 0 

37. 20 12 0 0 0 

38. 15 12 3 0 0 

39. 25 8 0 0 0 

40. 20 12 0 0 0 

Jumlah 1236 
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8.  
Apakah anda setuju jika aplikasi ini terus 

dikembangkan? 

176 

9.  
Apakah aplikasi ini menarik dan tidak 

membosankan?  

179 

10.  
Apakah aplikasi ini dapat digunakan dimana saja 

dan kapan saja?  

170 

11.  Apakah aplikasi ini mudah digunakan ?  189 

12.  
Apakah penggunaan font, ukuran huruf dan warna 

dalam gambar aplikasi terlihat dengan jelas?  

182 

Jumlah  

Tabel 4. 8 Hasil Penilaian Responden 

No

. 

Respond

en 

Instrum

ent 

Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Ahli 

(f) 

Persentase 

(%) 

(p) 

Kriteria Keteranga

n Ahi 

1 Pemerint

ah Desa 

7 

 

 

40 57 80% Sangat 

Layak 

Aplikasi 

cukup 

bagus, 

sehingga 

pelanggan 

mudah 

mengetahui 

produk dan 

stok produk. 

2. Masyarak

at/Pelang

gan 

40 1600 1236 77,25% Sangat 

layak 

- 

 

Tabel 4. 9 Klasifikasi Presentase 

No Presentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 
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4. 1% - 25% Kurang Layak 

 

Berdasarkan penilaian oleh responden secara keseluruhan, aplikasi Smart 

Village  mendapatkan skor total 1236 pada 12 instrument atau pertanyaan di setiap 

angket yang kemudian dilakukan penyebaran sebanyak 40 angket yang 

menghasilkan kesimpulan sangat layak dengan presentase 77,25%. 
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