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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Perancangan Aplikasi 

Pada tahapan perancangan aplikasi ini, Aplikasi Informasi 

penemuan dan pengumuman barang hilang di Jepara nantinya akan 

menggunakan metode pengembangan Prototype, yang mana pada tahapan 

metode ini ada beberapa tahapan, yaitu : Comunication, Quick Plan, 

Modelling, Construction, dan Deployment , untuk lebih jelasnya  akan 

dijelaskan dibawah ini : 

4.1.1. Communication 

Tahap ini peneliti melakukan wawancara acak kepada 

masyarakat Jepara tentang bagaimana mereka jika menemukan sebuah 

barang yang bukan miliknya di tempat umum, dan bagaimana cara 

mereka untuk mengambalikan barang itu kepada pemiliknya. Dari 

wawancara yang dilakukan secara acak, banyak orang yang hanya 

membuat postingan di media sosial terkait penemuan barang tersebut. 

Dan ada juga yang hanya menyebarkannya di story Whatsapp yang 

sejatinya kurang efektif. Selain itu ada juga yang membuat 

pengumuman yang ditempel di sepanjang jalan atau yang lainnya. 

Maka dari itu agar aplikasi ini nantinya bisa membantu 

menyebarkan pengumuman dan informasi maka menu yang ada 

haruslah sesuai kebutuhan , supaya nantinya tidak ada menu yang sia 

sia atau ternyata tidak dibutuhkan oleh pengguna aplikasi ini nantinya. 

Sebagai acuan menu sementara saya mengambil referensi dari aplikasi 

web pada Jurnal sebelumnya yang sudah saya ambil.  

Menu awal yang saya tawarkan adalah sebagai berikut : 

- Judul Pengumuman
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Ini akan menjadi judul dari informasi yang kita umumkan kepada 

masyarakat nantinya. 

- Detail  Barang 

Berisi beberapa kata yang menjelaskan secara singkat tentang barang 

yang ditemukan. 

- Tempat penemuan 

Menjelaskan tempat atau lokasi dimana menemukan barang tersebut. 

- Kategori 

Agar lebih mudah dalam memilah milah informasi berdasarkan 

kategorinya. 

- Tanggal penemuan 

Berisi tanggal kapan barang tersebut ditemukan 

- Nomer HP 

Berisi nomer hp yang dapat dihubungi kepada pemilik barang 

nantinya.   

Dari hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan dan mendapat masukan 

antara lain : 

- Kurang efektifnya membuat pengumuman dimedia sosial. 

- Dengan menempel pengumuman hanya di beberapa tempat juga 

kurang efektif. 

- Lalu saran untuk menu aplikasi diharapkan ada menu tambah gambar 

mengenai barang temuan. 

4.1.2. Quick Plan  

Dari hasil pada tahapan Communication, peneliti 

mengetahui beberapa kebutuhan aplikasi nantinya, dan beberapa 

masukan untuk menu aplikasi, antara lain : 
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a. Kebutuhan Sistem  

Dalam tahap ini, dilakukan analisa mengenai kebutuhan system, 

antara  lain : 

1. Menyediakan login sebelum membuat pengumuman. 

2. harus melengkapi setiap form yang ada dalam membuat 

pengumuman. 

3. Dapat ditambahkan gambar pada saat membuat pengumuman. 

4. Aplikasi dapat menampilkan informasi terkait pengumuman 

yang telah dibuat di aplikasi. 

5. Penemu barang dapat menghapus pengumuman jika barang 

sudah kembali kepada pemilik. 

6. Pencari informasi barang dapat mencari informasi penemuan 

barang dengan mudah tanpa harus melakukan login. 

b. Kebutuhan Dasar 

Dalam kebutuhan dasar ini, peneliti menerangkan beberapa 

kebutuhan dasar yang terdiri dari Hardware (perangkat keras) dan 

Software (perangkat lunak), antara lain : 

1. Hardware 

Dalam hal ini Hardware yang digunakan adalah  : 

o Laptop Acer Aspire V5-471G 

o Intel(R) Core(TM) i3-3227U CPU @1.90GHz 1.90 GHz 

o RAM 8,00 GB  

o Handphone Android dengan versi minimal adalah 4.0 

(Ice Cream Sandwich). 

2. Kebutuhan  Software 

Untuk kebutuhan software yang dibutuhkan antara lain: 

• Sistem operasi 

Sistem operasi yang digunakan oleh  peneliti adalah  

Windows 7  Ultimate Service Pack1. 

• Perangkat Lunak 
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Perangkat lunak yang digunakan oleh peneliti antara 

lain : 

1. Flutter 

Dalam hal ini pengembangan aplikasi peneliti 

menggunakan sistem operasi android dan 

menggunakan framework Flutter.  Kenapa 

menggunakan Flutter ? karena flutter 

menggunakan bahasa pemrograman yang  bisa  

digunakan untuk membangun aplikasi android dan 

iOS dalam satu source code. 

2. Visual Studio Code 

Untuk teks editor yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi ini adalah Visual Studio Code, 

karena fitur yang dapat membantu kita dalam 

pembuatan aplikasi terutama menggunakan 

Flutter. 

3. Firebase 

Untuk database, peneliti menggunakan Firebase 

untuk menyimpan data data yang diterima 

nantinya. 

 

4.1.3. Modelling dan Quick Design 

Tahapan modelling dan Quick Design ini , 

mengimplementasikan 2 hal yang cukup penting, yaitu modelling dan 

perancangan Database. Untuk implementasi perancangan adalah 

sebagai berikut : 
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1. Use Case Diagram 

Dalam User Case Diagram ini, akan mendefinisikan 

fitur-fitur yang ada didalam aplikasi nantinya. Dengan adanya 

Use Case Diagram akan menunjukan adanya interaksi antara 

user  dengan sistem yang ada, yang mana sistem yang dimaksud 

adalah aplikasi Pencarian Informasi Penemuan Barang Hilang, 

untuk Use Case Diagram dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Deskripsi Use Case diagram dari gambar diatas adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 1 Deskripsi Use Case Diagram 

Penemu Barang 

1.  Daftar  Digunakan untuk membuat akun sebelum 

dapat memasuki aplikasi guna membuat 

informasi penemuan barang 

2. Login Jika telah memiliki akun, maka dapat 

memasuki aplikasi dengan cara 

memasukan username dan password yang 

sudah didaftar kan atau dapat login 

menggunakan Google Account. 

Gambar 4. 1 UseCase Diagram Sistem 
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3. Buat pengumuman Pengguna dapat membuat sebuah 

pengumuman informasi penemuan barang 

yang telah ditemukan dengan melengkapi 

form yang ada. 

4. Hapus pengumuman Barang yang telah kembali kepada 

pemiliknya , maka dapat segera 

menghapus pengumuman terkait barang 

itu dengan menu ini. 

5. Logout User dapat keluar dari akun yang telah 

dimasukan dengan menu ini. 

Pencari Informasi 

1. Lihat informasi penemuan User dapat melihat list pengumuman 

barang yang telah ditemukan oleh orang 

pada menu ini. 

2. Klaim barang User dapat melakukan klaim barang jika 

meraka barang tersebut adalah miliknya 

dengan mengikuti prosedur yang telah 

ditentukan. 

 

2. Activity Diagram 

Untuk Activity Diagram , ialah mengenai aliran kerja pada 

sistem kita nantinya saat pengguna menjalankan aplikasi kita. 

Activity Diagram fokus pada aktivitas yang dilakukan oleh 

sistem, bukan yang dilakukan oleh user itu sendiri. Untuk 

Activity Diagram dari aplikasi ini adalah sebagai berikut : 
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A. Penemuan Barang 

1) Login User 

Pada Activity ini pengguna akan membuka 

aplikasi dan sistem akan menampilkan 2 menu 

utama, yaitu pencarian informasi dan pembuatan 

informasi, jika kita masuk ke pembuatan Informasi, 

maka kita diharuskan untuk login terlebih dahulu 

sebelum dapat membuat sebuah pengumuman, 

login disini dapat menggunakan username dan 

password yang telah dibuat, atau menggunakan 

Account google yang ada. Jika login sukses, maka 

dapat membuat sebuah pengumuman dan melihat 

pengumuman yang sudah pernah dibuat. 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Login User Penemuan Barang 
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2) Activity Diagram Buat pengumuman 

 

 

Untuk activity ini user mengklik 

tombol buat pengumuman, lalu akan tampil 

form yang harus diisi dan dilengkapi sebelum 

dapat dibuat sebuah pengumuman.jika semua 

form sudah lengkap maka dapat tersimpan di 

database dan akan tampil pada list 

pengumuman saya. Dan jika belum lengkap 

maka akan tampil form itu lagi dan 

diharuskan melengkapinya. 

 

 

Gambar 4. 3 Activity Diagram Buat pengumuman 
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3) Activity Diagram Lihat Pengumuman 

Pada Activity lihat pengumuman ini, user 

yang akan mencari informasi terkait barang 

yang telah ditemukan oleh orang dapat memilih 

menu ini, yaitu cari informasi. Nantinya setelah 

membuka aplikasi user memilih menu cari cari 

informasi, dan nantinya disana akan tampil 

daftar atau list informasi pengumuman yang 

telah dibuat oleh orang yang menemukan barang 

barang di tempat umum. 

 

3. Sequence Diagram 

Pada Sequance Diagram, ialah sebuah diagram yang mana 

menjelaskan interaksi antara user dengan aplikasi dan 

menjelaskan respond dari sistem itu sendiri kepada usernya. 

Sequence sendiri disusun  dengan urutan waktu  yang terjadi. 

Untuk Sequence Diagram dari aplikasi ini sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 4 Activity Diagram Lihat Pengumuman 
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1) Sequence Diagram Daftar 

Bagi yang belum memiliki akun untuk dapat 

membuat pengumuman, dapat mendaftar pada menu 

Daftar atau SignUp. Dengan melengkapi form yang 

ada, maka akan mendapat username dan password 

yang dapat digunakan untuk membuat pengumuman. 

 

2) Sequence Diagram Buat Pengumuman 

 

Pada Sequence ini, menjelaskan bagaimana 

untuk membuat sebuah pengumuman, pertama 

Gambar 4. 5 Sequance diagram Daftar atau SignUp 

Gambar 4. 6 Sequence Diagram Buat pengumuman 
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adalah memilih menu penemuan barang, lalu lakukan 

Login dengan username dan password yang telah 

didaftarkan, atau jika ingin lebih mudah, dapat 

menggunakan google account dengan metode login 

cepat. Setelah masuk, maka tinggal memilih menu 

buat pengumuman, dan melengkapi form yang ada, 

dan pengumuman anda akan segera ditampilkan. 

 

3) Sequence Diagram Lihat Pengumuman  

 

Pada Sequence ini, cara untuk melihat 

pengumuman yang telah dibuat oleh orang orang 

yang telah menemukan barang ditempat umum 

adalah dengan memilih menu cari informasi, maka 

akan tampil list pengumuman yang telah dibuat oleh 

orang orang. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 7 Sequence Diagram Lihat pengumuman 
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4) Sequence Diagram Klaim Barang 

Untuk Klaim barang, user hanya harus 

mencari informasi mana yang berkemungkinan itu 

adalah barangnya yang hilang, lalu tinggal menekan 

menu Klaim, dan akan tampil pertanyaan dan nomer 

HP, pengguna tinggal menjawab pertanyaan itu 

dengan menjawabnya ke nomer hp yang ada. 

4. Pembuatan Logo Aplikasi 

Gambar 4. 8 Sequence Diagram Klaim Barang 

Gambar 4. 9 Design Logo Apliaksi 
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Pada pembuatan logo Aplikasi ini, dibuat menggunakan 

Software Adobe Ilustrator CC 2017.  Setelah logo telah jadi, 

untuk dapat digunakan tanpa adanya background putih, maka 

dapat disimpan dengan format PNG. Lalu untuk 

menggunakannya sebagai logo aplikasi dapat dipindah atau di 

copy di folder : 

C:\Users\DICKY\Documents\flutter\penerang2\android\app\src

\main\res\, lalu cari file dengan nama ic_launcher.png, ganti 

semua file itu dengan file Logo kita. 

 

4.1.4. Build System (Pembangunan Aplikasi) 

Untuk tahapan Build System, peneliti membangun sistem Aplikasi 

dengan sesuai rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Untuk 

tahapan yang dilakukan kurang lebih sebagai berikut : 

1. Menggunakan Firebase 

Untuk database sendiri, peneliti menggunakan Firebase. 

Kode yang dibuat kurang lebihnya adalah menampilkan 

pengumuman berdasarkan orang yang membuatnya, dan 

menampilkan semua pengumuman dari berbagai orang 

yang membuat, untuk kodenya sebagai berikut : 
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Di atas ialah tampilan awal untuk mulai membuat database di firebase. Klik go to 

console atau klik Get Started untuk memulai menyambungkan aplikasi dengan 

firebase. 

Di atas ialah tampilan project kita yang menggunakan firebase sebagai databasenya, 

tinggal klik project kita atau klik tambahkan project untuk membuat project baru 

yang nantinya akan menggunakan firebase sebagai databasenya. 

 

 

Gambar 4. 10 Tampilan Awal Firebase 

Gambar 4. 11 Tampilan Dari database yang pernah dibuat 
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Untuk tampilan dari pengaturan dan menu menu lainnya, adalah sebagai berikut, 

ada menu untuk membuat login autentifikasi, menu database, dan menu storage atau 

penyimpanan. 

 

Untuk susunan dari database dapat dilihat sekilas diatas, ada bagian untuk user, 

bagian informasi pengumuman atau list pengumuman, dan identitas pengklaim 

barang. 

Gambar 4. 12 Setingan dari Firebase 

Gambar 4. 13 Tampilan Susunan database aplikasi 
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2. Login dan SignUp User 

Untuk login sendiri dalam aplikasi ini ada 2 metode, yaitu 

menggunakan username dan password, lalu login cepat 

menggunakan Google Account, untuk kode login dan 

daftar pada aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 4. 14 Source Code memanggil database sesuai user 

Gambar 4. 15 Potongan source code login with google 
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Gambar 4. 17 Potongan source code login dengan username 

Gambar 4. 16 Potongan Source Code Daftar 
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3. Menu Home 

Pada menu Home dari aplikai ini, sejatinya hanya akan ada 

2 tombol utama, yaitu sebagai penemu barang dan sebagai 

pencari barang, untuk Source code dari Menu Home adalah 

sebagai berikut : 

4. Menu Penemuan  Barang 

Pada menu ini nantinya bagi orang yang menemukan 

barang dapat membuat pengumumannya disini, tapi 

sebelum dapat membuat pengumuman diwajibkan untuk 

login terlebih dahulu, setelah login, baru dapat membuat 

pengumuman dan akan tampil juga pengumuman yang 

telah ia buat. Untuk source codenya sebagai berikut : 

Gambar 4. 18 potongan source code tampilan Home 
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5. Pencarian Barang 

Pada menu pencarian barang, akan tampil daftar semua 

pengumuman yang telah dibuat oleh orang orang yang 

telah membuah pengumuman dari aplikasi ini, nantinya 

orang akan dapat dengan mudah mencari informasi tentang 

penemuan barang dari menu ini, dan mencari informasi 

terkait barangnya, untuk source code dari menu pencarian 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 19 potongan cource code tampilan Penemuan barang 
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6. Login sebelum Klaim 

Sebelum melakukan klaim, diharuskan melakukan login 

terlebih dahulu sebelum dapat mengklaim barang ataupun 

melihat detail dari barang yang ada. 

 

Gambar 4. 20 Potongan source code menu pencarian informasi barang 

Gambar 4. 21 Potongan Kode Login Klaim Barang 
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7. Daftar Klaim Barang 

Jika belum pernah mendaftar  untuk klaim barang, maka dapat 

melakukan pendaftaran guna mendaftarkan diri dan mendapat 

username dan password untuk login ke aplikasi dan dapat 

mengklaim barang dan melihat detail aplikasi. 

 

4.1.5. Implementasi 

Implementasi (Implementation) ialah tahap penerapan dari suatu 

sistem yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang  telah dirancang 

oleh peneliti sebelumnya. Tahapan ini akan menggunakan 

framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart sebagai 

implementasinya, lebih lanjutnya sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 4. 22 Potongan Kode Daftar untuk Klaim Barang 
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A. Aplikasi 

1. Logo Aplikasi 

Logo dari aplikasi ini nantinya yang akan tampil di 

smartphone adalah sebagai berikut : 

 

Saat ingin menginstal aplikasi ini di smartphone pada saat 

pengembangan, dapat menggunakan cara debugging 

aplikasi, caranya adalah mengaktifkan mode USB 

debugging pada smartphone di menu opsi pengembang, 

kemudian jalankan debugging di visual studio code dengan  

cara tekan F5, dan tunggu hingga proses selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 23 Logo aplikasi 
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2. Tampilan Splash Screen 

Splash Screen adalah tampilan yang akan muncul ketika 

pertama kali menjalankan aplikasi, tampilannya sebagai 

berikut : 

 

 

 

Gambar 4. 24 Tampilan Splah Screen 
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3. Tampilan Home 

 

Tampilan Home diatas adalah tampilan ketika aplikasi 

dijalankan dan telah melewati splash screen, maka akan 

tampil 2 menu utama untuk membuat pengumuman dan 

mencari informasi. 

 

 

 

 

Gambar 4. 25 tampilan Home 
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4. Tampilan Login menu Penemuan Barang 

Sebelum dapat membuat pengumuman, maka diharuskan 

login terlebih dahulu menggunakan username dan password 

atau dengan google account. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 26 Login penemuan barang 
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5. Tampilan SignUp atau Daftar 

 

Jika belum mempunyai akun, dapat mendaftarkan dengan 

mengisi form yang ada untuk mendaftarkan username dan 

password anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 27 Tampilan Signup atau Daftar 
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6. Tampilan Pengumuman setelah Login 

 

Setelah login akan tampil pengumuman yang pernah kita 

buat dan tombol untuk membuat pengumuman baru. 

 

 

Gambar 4. 28 Tampilan setelah login 
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7. Tampilan Form buat pengumuman 

Jika ingin membuat pengumuman, maka diharuskan 

melengkapi form yang ada. 

 

 

 

 

Gambar 4. 29 Form buat pengumuman 
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8. Tampilan Menu cari Informasi 

Jika memilih menu cari Informasi, maka akan tampil list 

pengumuman yang telah dibuat oleh orang orang yang 

menemukan barang dan membuat pengumuman terkait 

barang itu.  

 

 

 

Gambar 4. 30 Menu Cari Informasi. 
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9. Tampilan untuk login sebelum Klaim 

Setelah mengklik Klaim, maka anda harus login dahulu, 

jika belum mempunyai username dan password, dapat 

mengklik daftar disini. 

 

 

 

Gambar 4. 31 Login sebelum Klaim 
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10. Tampilan Setelah login 

 

Setelah dapat login, maka anda bisa mengklaim dan 

melihat detail dari informasi barang yang ada. 

 

 

Gambar 4. 32 Setelah login 
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11. Tampilan Klaim 

 

Untuk mengklaim barang, dapat dengan menjawab 

pertanyaan yang ada dengan menghubungi nomer yang 

tertera disana. 

 

Gambar 4. 33 Tampilan Klaim Barang 
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4.2. Metode Pengujian 

4.2.1. Black Box Testing 

Pada tahapan pengujian aplikasi ini nantinya, akan menggunakan 

metode Black Box testing yang akan di lakukan pada seluruh 

tampilan yang ada di aplikasi ,apakah berjalan dengan semestinya 

sesuai tabel testing yang ada ataukah belum. 

4.2.2. Pengujian Kompatibilitas 

Pengujian ini ialah pengujian yang digunakan untuk mengecek 

apakah aplikasi yang dibuat dapat berjalan pada perangkat keras 

(Hardware) dan jaringan yang berbeda. Pengujian ini berguna untuk 

menentukan pengembangan aplikasi setelahnya. 

4.3. Evaluasi dan Hasil Validasi 

4.3.1. Evaluasi Aplikasi 

Dari hasil pengujian aplikasi yaitu pengujian fitur, tampilan pada 

aplikasi dengan metode Black Box Testing dari semua tahapan 

pengujian aplikasi, diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan 

sesuai dengan harapan.  Dan diharapkan pengujian Black Box testing 

ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan hasinya Valid. 

4.3.2. Validasi Kelayakan Aplikasi 

A. Validasi Ahli 

a. Ahli Materi 

Untuk validasi Ahli materi yang dilakukan terhadap Bapak 

Yudi selaku perwakilan dari SKPT, maka didapat hasil dan 

saran yang nantinya dapat di benahi, untuk hasilnya sebagai 

berikut : 

 

 

 

 



71 
 

 
 

Tabel 4. 2 Hasil Validasi Materi 

NO Indikator Nilai 

1 Informasi jelas 2 

2 Mudah untuk digunakan 3 

3 Tampilan menarik 3 

4 Menu sesuai kebutuhan 3 

Total 11 

 

b. Ahli Media 

Pada tahapan validasi ahli media yang dilakukan oleh saudara 

Muhammad Husen, S.Kom , setelah mendapat hasil dari ahli 

media, lalu yang perlu dilakukan selanjutnya ialah 

mengumpulkan saran dan pendapat untuk selanjutnya 

melakukan revisi bila ada, untuk hasil penilaiannya sebagai 

berikut : 

 

Tabel : Hasil penilaian Ahli Media 

Tabel Indikator Nilai 

A. Aspek Tampilan 

1. Tampilan sesuai dengan kebutuhan 3 

2. Tampilan mudah untuk digunakan 3 

3. Kombinasi warna sesuai dan menarik 3 

4. Text yang ada dapat dibaca dengan mudah 3 

5. Icon dan text sudah sesuai dengan fungsinya 3 

6. Jenis font sudah sesuai dan menarik 3 

B. Aspek Fungsi 

7. Fungsi login berjalan dengan baik 3 

8. Fungsi daftar anggota berjalan dengan baik 3 

9. Fungsi hapus pengumuman berjalan dengan 

baik 

3 
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10. Upload pengumuman berjalan dengan baik 3 

C. Aspek Performa 

12. Kecepatan dalam mengupload pengumuman 3 

13. Kecepatan dalam meload data pengumuman 3 

14. Kecepatan dalam login dan mendaftar 3 

15. Kecepatan dalam mengambil foto barang 3 

Jumlah 45 

 

 

Tabel 4. 3 Validasi Ahli 

NO Ahli Instrument Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Total 

(f) 

Presentase Kriteria Ket 

1 Media 15 45 45 100% Sangat 

Layak 

Tambahan,lebih 

dimenarikkan 

lagi 

tampilannya 

 

Tabel 4. 4 Klasifikasi Presentase 

NO Presentasi Kriteris 

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 

a. Responded Masyarakat/Pengguna 

Untuk penilaian dari masyarakat atau pengguna, dilakukan 

dengan menyebarkan angket kepada 50 orang responden, han 

untuk hasilnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 5 Hasil pengujian Responden 

Responden ke- SS S KS TS STS 

1 28 9 0 0 0 

2 20 15 0 0 0 

3 32 9 0 0 0 

4 8 24 0 0 0 

5 36 3 0 0 0 

6 12 15 4 0 0 

7 16 18 0 0 0 

8 4 27 0 0 0 

9 32 8 0 0 0 

10 12 18 2 0 0 

11 24 12 0 0 0 

12 36 3 0 0 0 

13 32 9 0 0 0 

14 36 3 0 0 0 

15 32 8 0 0 0 

16 12 18 0 0 0 

17 20 15 0 0 0 

18 36 3 0 0 0 

19 24 8 0 0 0 

20 28 9 0 0 0 

21 12 15 0 0 0 

22 24 8 0 0 0 
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23 39 0 0 0 0 

24 18 12 0 0 0 

25 32 8 0 0 0 

26 28 9 0 0 0 

27 20 15 0 0 0 

28 32 9 0 0 0 

29 8 24 0 0 0 

30 36 3 0 0 0 

31 12 15 0 0 0 

32 32 8 0 0 0 

33 12 18 0 0 0 

34 20 15 0 0 0 

35 36 3 0 0 0 

36 24 8 0 0 0 

37 28 9 0 0 0 

38 12 15 0 0 0 

39 24 8 0 0 0 

40 28 9 0 0 0 

41 12 15 0 0 0 

42 24 8 0 0 0 

43 39 0 0 0 0 

44 18 12 0 0 0 

45 32 8 0 0 0 

46 12 15 0 0 0 

47 24 8 0 0 0 

48 12 15 0 0 0 

49 24 8 0 0 0 

50 39 0 0 0 0 

JUMLAH 1733 
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Tabel 4. 6 Klasifikasi Presentase 

NO Presentasi Kriteris 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 

 

Tabel 4. 7 Hasil Penilaian Responden 

NO Responden Instrumen Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Ahli 

(f) 

Persentase Kriteria Ket 

1 Pengguna/Masyarakat 50 2000 1733 86,65 % Sangat 

Layak 

- 

 

Berdasarkan hasil penilaian dari responden secara keseluruhan, aplikasi ini 

mendapat skor 1733 dari 15 instrumen atau pertanyaan yang ada, dan mendapat 

responden sebanyak 50 orang , lalu untuk hasilnya ialah 86,65 % dan dapat 

dikategorikan sangat layak. 


