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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

Bab ini membahas tentang tahap implementasi dan evaluasi dari 

perancangan aplikasi pembelajaran bahasa Inggris berbantuan computer secara 

keseluruhan. Implementasi meliputi kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan perangkat 

keras, cara instalasi program, penjelasan aplikasi dan perbandingan analisis.  

4.1  Implementasi 

Sesuai dengan siklus hidup pengembangan sistem, tahap selanjutnya setelah 

dilakukan tahap perancangan suatu sistem adalah tahap implementasi sistem. 

Implementasi suatu sistem merupakan wujud dari analisis dan perancangan yang 

telah disusun dan dibuat. Untuk dapat menjalankan implementasi sistem dengan baik, 

diperlukan kesiapan dari kebutuhan – kebutuhan baik kebutuhan perangkat keras 

(hardware) maupun kebutuhan perangkat lunak (software). 

 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Dalam tahap ini dijelaskan mengenai implementasi perangkat lunak yang 

telah di kembangkan. Agar sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka dibutuhkan spesifikasi minimum perangkat lunak dan perangkat keras.  

Adapun persyaratan minimal perangkat keras (hardware) adalah sebagai 

berikut: 
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a. Sebagai pemroses data CPU Pentium IV 1.7 Ghz atau lebih  

b. Sebagai penunjang kecepatan pemrosessan data memory minimal 256 MB 

c. Sebagai media penyimpanan data Harddisk minimal 20 GB 

d. Sebagai pemroses input output VGA Card 8 MB, Keyboard, mouse dan printer 

e. Media tampilan untuk hasil yang maksimal monitor SVGA dengan resolusi 1024 

x 768 atau lebih 

Adapun persyaratan minimal perangkat lunak (software) adalah sebagai 

berikut: 

a. Sistem operasi ini menggunakan Microsoft Windows XP Service Pack 3 

b. Database untuk mengolah data menggunakan Microsoft SQL Server 2005 

c. Untuk membuat laporan menggunakan Crystal Report 

 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Adapun beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan agar tidak terjadi 

gangguan sewaktu program dijalankan. Tahapan yang perlu dilakukan adalah: 

1. Install Sistem Operasi Windows XP SP3 atau Vista 

2. Install .Net Framework 2.0 atau 3.0 

3. Install aplikasi pemograman Microsoft Visual Stdio .Net 2005 

4. Install aplikasi database Microsoft SQL Server 2005 

5. Install semua komponen yang telah disediakan 
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4.2 Evaluasi Sistem 

Tahapan evaluasi sistem terbagi menjadi dua yaitu evaluasi hasil uji coba 

sistem dan analisa hasil uji coba sistem. Evaluasi hasil uji coba dilakukan untuk 

menguji kembali semua tahapan yang sudah dilakukan selama pengujian berlangsung 

dan analisa hasil uji coba sistem bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil-

hasil uji coba yang dilakukan terhadap sistem. Uji coba dilakukan dalam tahapan 

beberapa test case yang telah disiapkan sebelumnya dan dan uji coba validasi 

pengguna terhadap aplikasi.  

4.2.1. Evaluasi Hasil Uji Coba Sistem 

Untuk memastikan bahwa sistem telah dibuat sesuai dengan kebutuhan atau 

tujuan yang diharapkan, maka dilakukan beberapa uji coba. Uji coba meliputi 

pengujian terhadap fitur dasar sistem, uji coba perhitungan dengan menggunakan 

blackbox testing. 

1. Evaluasi Hasil Uji Coba Menu Login 

 

Pada saat  program  mulai dijalankan, menu loginmuncul ketika pertama kali 

aplikasi dijalankan dan saat memilih menu keluar maka aplikasi akan tertutup. Menu 

ini digunakan untuk mengatur user siapa yang menggunakan aplikasi tersebut 

berserta hak akses user tersebut ketika menjalankan aplikasi SIM AL ENGLISH. 

Menu login terlihat pada Gambar 4.1. Data login yang digunakan terlihat pada Tabel 

4.1 berisi class, username, password untuk untuk admin dan guru. 
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Gambar 4.1 Menu Login 

Gambar 4.2 User Account 

ID_User Username Password Status 

1 admin Adm1n admin 

2 Andi siswa 

3 Dayu abcd guru 

 

Tabel 4.1 Uji Coba Halaman Login 

No. Tujuan Input 
Hasil yang 

Diharapkan 

Output 

 Sistem 

1.  

Deskripsi 

username, 

password yang 

valid login 

sebagai admin 

Memasukkan data 

login pada 

username=admin, 

password=adm1n,               

Muncul Menu 

Menu Utama 

untuk Admin 

 

Sukses 

2. 

Deskripsi 

username dan 

password non 

valid untuk 

admin 

Memasukkan data 

login 

username=admin, 

password=123456,             

Muncul pesan 

"Cek Username, 

Password". 

 

Sukses 
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3. 

Deskripsi 

username, 

password yang 

valid login 

sebagai guru 

Memasukkan data 

login pada 

username=Dayu, 

password=abcd  

Muncul Menu 

Menu Utama 

untuk guru 

 

Sukses 

4. 

Deskripsi 

username dan 

password non 

valid untuk 

Operator 

Memasukkan data 

login pada 

username=Zahra, 

password=123456 

Muncul pesan 

"Cek Username, 

Password". 

 

Sukses 

5. 

Deskripsi 

username, 

password yang 

valid login 

sebagai User 

Memasukkan data 

login pada 

username=Andi, 

password=andi 

Muncul Menu 

Menu Utama 

untuk User 

 

 

Sukses 

6. 

Deskripsi 

username dan 

password non 

valid untuk User 

Memasukkan data 

login  

pada 

username=Andi, 

password=123456 

Muncul pesan 

"Cek  

Username, 

Password". 

 

 

Sukses 

Menu login pada gambar 4.1 merupakan menu autentikasi dan autorisasi 

pengguna agar dapat menggunakan sistem. 

Uji coba tabel 4.2 nomor 1 jika berhasil akan menanpilkan halaman utama 

dengan menu utama yang di tunjukkan pada gambar 4.2, yaitu master tutorial, 

categories, user, exercise, test . Dan laporan. beberapa sub menu dari setiap menu 

utama, untuk menu sistem terdapat sub menu maintenance user. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada diagram menu utama login sebagai admin pada gambar 4.3. 
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Gambar 4.2 Menu Maintenance Utama 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Menu Utama Dari Login Sebagai Admin 

Gambar 4.3 merupakan gambar diagram menu yang dapat di akses user 

dengan hak akses sebagai admin. Gambar tersebut hanya memperjelas menu – menu 

yang ada pada sistem inmenuasi AL English.  

Uji coba tabel 4.2 pada nomor 2 jika berhasil akan menampilkan halaman 

menu utama yang di tunjukkan pada gambar 4.4, yaitu menu halaman utama yang 

dapat di akses user yang mempunyai hak akses siswa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram menu utama login sebagai siswa pada gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Menu Utama Dari Login Sebagai Siswa 

Sistem 

Inmenuasi AL 

Maintenance

Tutorial 

Maintenance

Materi 

Maintenance 

User 

Maintenance

Laporan 

Maintenance 

Ujian/Test 
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 Pada menu utama siswa terdapat beberapa menu yaitu menu view 

toturial (melihat tutorial), view subjects (melihat subyek – subyek pembelajaran), 

games (permainan) , exercise (latihan), (test) ujian dan help (pilihan bantuan) . Menu 

utama rancang bangun sistem inmenuasi pembelajaran bahasa Inggris AL dapat 

dilihat di gambar 4.4.  

Pada bagian atas pada menu ini terdapat menu yang merupakan navigasi 

utama pada aplikasi. Didalam menu terdapat beberapa sub menu yang berfungsi 

untuk menampilkan proses-proses yang akan dilakukan. 

1. Menu Keluar terdiri dari dua sub menu yaitu logout digunakan pengguna untuk 

keluar dari hak akses pengguna tetapi tidak keluar dari aplikasi, sedangkan exit 

digunakan untuk keluar dari aplikasi. 

2. Menu Tutorial memiliki 5 pilihan tombol secara defaultyang merepresentasikan 5 

kategori awal yg tersedia. Kategori – kategori video tutorial tersebut adalah warna 

– warna (colors), angka - angka (numbers), buah – buahan (fruits), bunga – bunga 

(flowers) dan benda – benda di ruang kelas (objects in the classroom).  

3. Menu Transaksi terdiri dari tiga sub menu yaitu sub menu pembelian bahan baku 

yang digunakan untuk menampilkan menu pembelian bahan baku, sub menu 

penjualan yang digunakan untuk menampilkan menu penjualan, dan sub menu 

pemesanan yang digunakan untuk menampilkan menu pemesanan. 

4. Menu Laporan terdiri dari tiga sub menu yaitu sub menu laporan pembelian yang 

digunakan untuk melihat laporan setiap pembelian, sub menu laporan penjualan 
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yang digunakan untuk melihat setiap penjualan, dan sub menu laporan stok untuk 

laporan stok per periode.  

 

 

 

 

Gambar 4.5 Diagram Menu Utama Dari Login Sebagai Siswa 

Gambar 4.5 merupakan gambar diagram menu yang dapat diakses user 

dengan hak akses user. Gambar tersebut hanya memperjelas letak menu-menu yang 

ada pada sistem inmenuasi kegiatan seorang user.  

 

2. Evaluasi Hasil Uji Coba Menu Maintenance User 

 

Tabel 4.2 Uji Coba Halaman Maintence User 

No Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

1  

Tambah data 

baru ke tabel 

Users 

Menekan tombol 

Tambah dan 

kemudian 

memasukkan user 

account  sekolah 

kemudian 

menekan tombol 

Simpan. 

Data berhasil di 

simpan ke dalam 

tabel Users 

 

Sukses 

Tutorial Materi Games 

Sistem 

Inmenuasi 

Latihan Ujian Bantuan 
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2  

Ubah data dari 

tabel Users 

Menekan Button 

Ubah, merubah 

data 

User_Account 

yang akan diubah 

pada tabel 

kemudian 

menekan tombol 

Simpan. 

Data berhasil di 

simpan ke dalam 

tabl Users 

 

 

Sukses 

3  

Menghindari 

field password  

kosong pada 

tabel Users 

Memasukkan data 

yang tidak sama 

pada kolom 

password dan 

confirm password 

dan menekan 

tombol Simpan. 

Muncul halaman 

warning, terdapat 

perintah 

memasukkan 

data password 

dan confirm 

password harus 

sama. 

 

 

Sukses 

4  

Menghindari 

field tidak diisi 

pada tabel 

Users 

Memasukkan data 

semua inputan 

pada menu. 

Muncul halaman 

warning, terdapat 

perintah 

 

melengkapi data 

isian yang 

kurang. 

 

Sukses 

5  

Menghapus 

data dari tabel 

Users 

Menekan button 

hapus 

Data berhasil di 

simpan ke dalam 

tabel Users 

 

Sukses 

 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data yang 

dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.3. Proses ubah password yang 

digunakan oleh user untuk mengganti password. User harus memasukkan password   
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lama kemudian memasukkan password  baru setelah itu password  lama 

akan diupdate dengan password  baru. Halaman ini berhubungan langsung dengan 

Tabel 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Menu Maintenance User 

3. Evaluasi Hasil Uji Coba Menu Maintenance Tutorial 

 

Tabel 4.3 Uji Coba Halaman Maintence Tutorial 

 

No Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Output Sistem 

1  

Tambah data 

baru ke tabel 

tutorials 

Menekan tombol 

browse video dan 

tombol done. 

Data berhasil di 

simpan ke dalam 

tabel tutorials 
Sukses 

2  

Ubah data dari 

tabel tutorials 

Menekan Button 

update, merubah 

data tutorial yang 

akan diubah pada 

Data berhasil di 

simpan ke dalam 

tabel tutorials 

 

 



68 

 

tabel kemudian 

menekan tombol 

Simpan. 

Sukses 

3  

Menghindari 

field videos  

kosong pada 

tabel tutorials 

Memasukkan tipe 

file yang tidak 

disupport 

Muncul halaman 

warning, terdapat 

perintah untuk 

memilih tipe file 

yg dianjurkan 

 

Sukses 

4  

Menghapus 

data dari tabel 

tutorials 

Menekan button 

hapus 

Data berhasil di 

simpan ke dalam 

tabel Users 

 

Sukses 

 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data yang 

dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.3. Proses Memasukkan video 

tutorials yang disortir berdasarkan kategori – kategorinya. Admin dapat memasukkan, 

mengubah, dan menghapus video tutorial yang akan mempengaruhi tabel tutorials. 

Gambar 4.7 Menu Maintenance Tutorial 
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4. Evaluasi Hasil Uji Coba Menu Maintenance Materi 

 

Tabel 4.4 Uji Coba Halaman Maintenance Materi 

No Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Output Sistem 

1  

Tambah data 

baru ke tabel 

subjects 

Memilih kategori, 

menekan tombol 

insert, memilih 

file gambar dan 

file suara 

Data berhasil di 

simpan ke dalam 

tabel subjects 

 

Sukses 

2  

Ubah data dari 

tabel subjects 

Menekan Button 

update, merubah 

data subjects yang 

akan diubah pada 

tabel kemudian 

menekan tombol 

Simpan. 

Data berhasil di 

simpan ke dalam 

tabel subjects 

 

Sukses 

3  

Menghindari 

field   kosong 

pada tabel 

subjects 

Memasukkan tipe 

file yang tidak 

disupport atau 

kosong 

Muncul warning, 

terdapat perintah 

untuk memilih 

tipe file yg 

dianjurkan 

 

Sukses 

4  

Menghapus 

data dari tabel 

subjects 

Menekan button 

hapus 

Data berhasil di 

simpan ke dalam 

tabel Users 

 

Sukses 

5  

Menghindari 

penambahan 

kategori yg 

sama 

Menekan tombol 

new categories 

dan menulis 

kategori yg sama 

Muncul 

peringatan 

terdapat perintah 

untuk menulis 

kategori yg 

berbeda 

 

Sukses 
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6  

Menghindari 

memasukkan 

text kosong di 

kolom path 

gambar 

Menekan tombol 

browse image, 

dan langsung 

memencet tombol 

Done 

Muncul 

peringatan file 

belum dipilih 

 

Sukses 

7  

Menghindari 

memasukkan 

text kosong di 

kolom path 

suara 

Menekan tombol 

browse sound  dan 

langsung 

memencet tombol 

Done 

Muncul 

peringatan file 

belum dipilih 

 

Sukses 

 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data yang 

dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.4. Admin dapat memasukkan 

subyek – subyek materi baru juga kategori – kategori baru di menu ini.Desainnya 

dapat dilihat pada gambar 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Menu Maintenance Materi 
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5. Evaluasi Hasil Uji Coba Menu Maintenance Exercise Dan Test 

 

Tabel 4.5 Uji Coba Halaman Maintenance Soal Exercise dan Test 

 

No Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Output Sistem 

1  

Tambah data 

baru ke tabel 

questions 

Memilih kategori, 

menekan tombol 

insert, menulis 

soal, memilih file 

gambar dan file 

suara 

Data berhasil di 

simpan ke dalam 

tabel questions 

 

Sukses 

2  

Ubah data dari 

tabel questions 

Menekan Button 

update, merubah 

data questions 

yang akan diubah 

pada tabel 

kemudian 

menekan tombol 

Simpan. 

Data berhasil di 

simpan ke dalam 

tabel questions 

 

Sukses 

3  

Menghindari 

field   kosong 

pada tabel 

questions 

Mengosongkan 

text soal question  

Muncul warning, 

terdapat perintah 

untuk mengisi 

textbox question 

 

Sukses 

4  

Menghapus 

data dari tabel 

question 

Menekan button 

hapus , lalu 

memilih data yg 

akan dihapus 

Data berhasil 

dihapus dari table 

questions.  

 

Sukses 

5  

Menghindari 

memasukkan 

text kosong di 

kolom path 

Menekan tombol 

browse image, 

dan langsung 

memencet tombol 

Muncul 

peringatan file 

belum dipilih 

 

Sukses 
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gambar Done 

6  

Menghindari 

memasukkan 

text kosong di 

kolom path 

suara 

Menekan tombol 

browse sound  dan 

langsung 

memencet tombol 

Done 

Muncul 

peringatan file 

belum dipilih 

 

Sukses 

 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data yang 

dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.4. Admin dapat memasukkan 

soal – soal ujian dan latihan ke dalam tabel question seperti yg bisa dilihat pada 

gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Menu Maintenance Exercise dan Test 
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6. Evaluasi Hasil Uji Coba Menu Tutorial Siswa 

Tabel 4.6 Uji Coba Halaman Menu Tutorial Siswa 

 

No Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Output Sistem 

7  

Menampilkan 

video tutorial 

fruits (buah – 

buahan) 

Menekan tombol 

fruits, dan 

menekan tombol 

play 

Video fruits 

ditampilkan 

 

Sukses 

8  

Menampilkan 

video tutorial 

numbers 

(angka – 

angka) 

Menekan tombol 

numbers, dan 

menekan tombol 

play 

Video numbers 

ditampilkan 

 

Sukses 

9  

Menampilkan 

video tutorial 

colors(warna – 

warna) 

Menekan tombol 

colors, dan 

menekan tombol 

play 

Video colors 

ditampilkan 

 

Sukses 

10  

Menampilkan 

video tutorial 

flowers(bunga 

– bunga) 

Menekan tombol 

flowers, dan 

menekan tombol 

play 

Video flowers 

ditampilkan 

 

Sukses 

11  

Menampilkan 

video tutorial 

objects (obyek 

– obyek) 

Menekan tombol 

objects, dan 

menekan tombol 

play 

Video objects 

ditampilkan 

 

Sukses 

12  

Menutup menu 

video tutorial 

Menekan tombol 

back  

Keluar dari menu 

video tutorial 

 

Sukses 
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Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses output data yang 

dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.6. Siswa dapat melihat video 

tutorial yang mereka inginkan yang mana tampilannya bisa dilihat pada gambar 4.10. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Menu Tutorial 

 

7. Evaluasi Hasil Uji Coba Menu Study Siswa 

 

Tabel 4.7 Uji Coba Halaman Menu Study Siswa 

 

No Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Output Sistem 

1  

Menampilkan 

materi fruits  

Menekan tombol 

fruits 

Materi fruits 

ditampilkan 

Sukses 

2  

Menampilkan 

materi fruits 

yang berikutnya 

Menekan tombol 

fruits dan tombol 

next  

Materi fruits yang 

berikutnya 

ditampilkan 

 

Sukses 
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3  

Menampilkan 

materi fruits 

yang sebelumnya 

Menekan tombol 

fruits dan tombol 

previous 

Materi fruits yang 

sebelumnya 

ditampilkan 

 

Sukses 

4  

Menampilkan 

materi numbers 

Menekan tombol 

numbers 

Materi numbers 

ditampilkan 

 

Sukses 

5 

Menampilkan 

materi numbers 

yang berikutnya 

Menekan tombol 

numbers dan 

tombol next  

Materi numbers 

yang berikutnya 

ditampilkan 

 

Sukses 

6 

Menampilkan 

materi numbers 

yang sebelumnya 

Menekan tombol 

numbers dan 

tombol previous 

Materi numbers 

yang sebelumnya 

ditampilkan 

 

Sukses 

7 

Menampilkan 

materi colors 

Menekan tombol 

colors 

Materi colors 

ditampilkan 

 

Sukses 

8 

Menampilkan 

materi colors 

yang berikutnya 

Menekan tombol 

colors dan tombol 

next 

Materi colors 

yang berikutnya 

ditampilkan 

 

Sukses 

9 

Menampilkan 

materi colors 

yang sebelumnya 

Menekan tombol 

colors dan tombol 

previous 

Materi colors 

yang sebelumnya 

ditampilkan 

 

Sukses 

10 

Menampilkan 

materi objects 

Menekan tombol 

objects 

Materi objects 

ditampilkan 

 

Sukses 

11 

Menampilkan 

materi objects 

yang berikutnya 

Menekan tombol 

objects dan 

tombol next  

Materi objects 

yang berikutnya 

ditampilkan 

 

Sukses 

12 

Menampilkan 

materi objects 

yang sebelumnya 

Menekan tombol 

objects dan 

tombol previous 

Materi objects 

yang sebelumnya 

ditampilkan 

 

Sukses 

13 

Menampilkan 

materi flowers 

Menekan tombol 

flowers 

Materi flowers 

ditampilkan 

 

Sukses 

14 

Menampilkan 

materi flowers 

yang berikutnya 

Menekan tombol 

flowers dan 

tombol next  

Materi flowers 

yang berikutnya 

ditampilkan 

 

Sukses 
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15 

Menampilkan 

materi flowers 

yang sebelumnya 

Menekan tombol 

flowers dan 

tombol previous 

Materi flowers 

yang sebelumnya 

ditampilkan 

 

Sukses 

 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses output data yang 

dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.7. Siswa dapat melihat materi 

pembelajaran yang mereka inginkan yang mana tampilannya bisa dilihat pada gambar 

4.11. 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Menu Materi Study 

 

8. Evaluasi Hasil Uji Coba Menu Exercise Siswa 

Tabel 4.8 Uji Coba Halaman Menu Exercise Siswa 

 

No Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Output Sistem 

1  

Menampilkan 

menu exercise 

siswa 

Menekan tombol 

exercise dari 

menu utama siswa 

Menu exercise 

siswa ditampilkan 

 

Sukses 
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2  

Menampilkan 

pertanyaan pada 

menu exercise 

Menekan tombol 

exercise dari 

menu utama siswa 

Pertanyaan pada 

menu exercise 

siswa ditampilkan 

 

Sukses 

3  

Menampilkan 

gambar pada 

menu exercise 

Menekan tombol 

exercise dari 

menu utama siswa 

Gambar pada menu 

exercise siswa 

ditampilkan 

 

Sukses 

4  

Menampilkan 

suara pada menu 

exercise 

Menekan tombol 

exercise dari 

menu utama siswa 

Suara pada menu 

exercise siswa 

ditampilkan 

 

Sukses 

5  

Menampilkan 

opsi A pada 

menu exercise 

Menekan tombol 

exercise dari 

menu utama siswa 

Opsi A tampil pada 

menu exercise 

Sukses 

6 

Menampilkan 

opsi B pada 

menu exercise 

Menekan tombol 

exercise dari 

menu utama siswa 

Opsi B tampil pada 

menu exercise 

 

Sukses 

7 

Menampilkan 

opsi C pada 

menu exercise 

Menekan tombol 

exercise dari 

menu utama siswa 

Opsi C tampil pada 

menu exercise 

 

Sukses 

8 

Menampilkan 

opsi D pada 

menu exercise 

Menekan tombol 

exercise dari 

menu utama siswa 

Opsi D tampil pada 

menu exercise 

 

Sukses 

9 

Menghindari 

jawaban kosong 

dari siswa 

Menekan tombol 

next tanpa 

memilih salah satu 

opsi jawaban 

Menampilkan 

peringatan bahwa 

siswa belum 

memilih jawaban 

 

Sukses 

10 

Menampilkan 

pertanyaan 

selanjutnya  

Menekan tombol 

next pada menu 

exercise siswa 

setelah memilih 

salah satu opsi 

jawaban  

Menampilkan 

pertanyaan 

berikutnya  

 

Sukses 

11 

Menampilkan 

jawaban yg 

benar setelah 

siswa menjawab 

salah 

Menekan tombol 

next pada menu 

exercise siswa 

setelah memilih 

salah satu opsi 

jawaban 

Menampilkan 

menu yang 

memberitahu 

jawaban yg benar 

 

Sukses 
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12 

Menampilkan 

suara pada 

pertanyaan 

berikutnya  

Menekan tombol 

next pada menu 

exercise siswa 

setelah memilih 

salah satu opsi 

jawaban 

Menampilkan suara 

pertanyaan 

berikutnya 

 

Sukses 

13 

Menampilkan 

gambar pada 

pertanyaan 

berikutnya  

Menekan tombol 

next pada menu 

exercise siswa 

setelah memilih 

salah satu opsi 

jawaban 

Menampilkan 

gambar pertanyaan 

berikutnya 

 

Sukses 

 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses evaluasi yang 

dilakukan oleh siswadan hasil yang akan ditampilkan seperti terlihat pada Tabel 4.8. 

Siswa dapat menjawab soal – soal latihan pembelajaran yang mereka inginkan yang 

mana tampilannya bisa dilihat pada gambar 4.12. 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Menu Exercise Siswa 
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9. Evaluasi Hasil Uji Coba Menu Test Siswa 

Tabel 4.9 Uji Coba Halaman Menu Test Siswa 

 

No Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Output Sistem 

1  

Menampilkan 

menu test siswa 

Menekan tombol 

test dari menu 

utama siswa 

Menu test siswa 

ditampilkan 

 

Sukses 

2  

Menampilkan 

pertanyaan 

pada menu test 

Menekan tombol 

test dari menu 

utama siswa 

Pertanyaan pada 

menu test siswa 

ditampilkan 

 

Sukses 

3  

Menampilkan 

gambar pada 

menu test 

Menekan tombol 

test dari menu 

utama siswa 

Gambar pada 

menu test siswa 

ditampilkan 

 

Sukses 

4  

Menampilkan 

suara pada 

menu test 

Menekan tombol 

test dari menu 

utama siswa 

Suara pada menu 

test siswa 

ditampilkan 

 

Sukses 

5  

Menampilkan 

opsi A pada 

menu test 

Menekan tombol 

test dari menu 

utama siswa 

Opsi A tampil 

pada menu test 

 

Sukses 

6 

Menampilkan 

opsi B pada 

menu test 

Menekan tombol 

test dari menu 

utama siswa 

Opsi B tampil 

pada menu test 

 

Sukses 

7 

Menampilkan 

opsi C pada 

menu test 

Menekan tombol 

test dari menu 

utama siswa 

Opsi C tampil 

pada menu test 

 

Sukses 
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8 

Menampilkan 

opsi D pada 

menu test 

Menekan tombol 

test dari menu 

utama siswa 

Opsi D tampil 

pada menu test 

 

Sukses 

9 

Menghindari 

jawaban 

kosong dari 

siswa 

Menekan tombol 

next tanpa 

memilih salah 

satu opsi jawaban 

Menampilkan 

peringatan bahwa 

siswa belum 

memilih jawaban 

 

Sukses 

10 

Menampilkan 

pertanyaan 

selanjutnya  

Menekan tombol 

next pada menu 

test siswa setelah 

memilih salah 

satu opsi jawaban  

Menampilkan 

pertanyaan 

berikutnya  

 

Sukses 

11 

Menampilkan 

pertanyaan 

sebelumnya 

Menekan tombol 

previous pada 

menu test siswa  

Menampilkan 

pertanyaan 

sebelumnya 

 

Sukses 

12 

Menampilkan 

suara pada 

pertanyaan 

berikutnya  

Menekan tombol 

next pada menu 

exercise siswa 

setelah memilih 

salah satu opsi 

jawaban 

Menampilkan 

suara pertanyaan 

berikutnya 

 

Sukses 

13 

Menampilkan 

gambar pada 

pertanyaan 

berikutnya  

Menekan tombol 

next pada menu 

exercise siswa 

setelah memilih 

salah satu opsi 

jawaban 

Menampilkan 

gambar 

pertanyaan 

berikutnya 

 

Sukses 

14 

Menampilkan 

suara pada 

pertanyaan 

sebelumnya 

Menekan tombol 

previous pada 

menu exercise 

siswa setelah 

memilih salah 

satu opsi jawaban 

Menampilkan 

suara pertanyaan 

sebelumnya 

 

Sukses 
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15 

Menampilkan 

gambar pada 

pertanyaan 

sebelumnya  

Menekan tombol 

previous pada 

menu exercise 

siswa setelah 

memilih salah 

satu opsi jawaban 

Menampilkan 

gambar 

pertanyaan 

sebelumnya 

 

Sukses 

 

 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses evaluasi yang 

dilakukan oleh siswadan hasil yang akan ditampilkan seperti terlihat pada Tabel 4.9. 

Siswa dapat menjawab soal – soal ujian pembelajaran yang mereka inginkan yang 

mana tampilannya bisa dilihat pada gambar 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Menu Test Siswa (Audio) 
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Gambar 4.14 Menu Test siswa (Visual) 

4.3 Evaluasi  

 Setelah menyelesaikan proses perancangan dan pembangunan aplikasi, maka 

selanjutnya dilakukan proses uji coba aplikasi yaitu : 

a.   Uji coba implementasi guna mengetahui mengetahui saran, kritik, komentar, 

koreksi dari calon end-user dan pakar sebelum aplikasi ini diterapkan kepada end-

user. Adapun subyek coba dalam uji coba implementasi ini adalah uji coba ahli isi 

(pakar bahasa Inggris), uji coba ahli desain, uij coba perorangan (calon end user).  

b.  Uji coba efektif guna mengetahui tingkat efektif dari aplikasi yang telah 

dibuat. Adapun yang menjadi subyek coba dalam uji coba efektif adalah 2 kelompok 

sampel yaitu kelompok yang mempelajari bahasa Inggris secara konvensional dan 

kelompok yang mempelajari bahasa Inggris melalui aplikasi.  
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4.3.1 Uji Coba Ahli Isi (Pakar Bahasa Inggris) 

 Uji coba ahli isi melibatkan seorang ahli bahasa Inggris yang berkompeten. 

Uji coba dilakukan oleh seorang Guru  yang berpengalaman belajar dan mengajar 

bahasa Inggris di SD Insan Mandiri Amlapura, Bpk Vincent. Data hasil uji coba 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Coba Ahli Isi 

no Pertanyaan 

Penilaian 

Tidak setuju �� Setuju 

1 2 3 4 

1 
Pemilihan topik - topik materi ini cukup untuk memahami 

bahasa Inggris dasar      v 

 
2 

Materi - materi yang dikelompokkan dalam beberapa kategori 

membantu dalam memahami bahasa Inggris dasar      

 

v 

3 
Materi dalam menu "Tutorial" membantu dalam memahami 

bahasa Inggris Dasar      v 

 
4 

Penggunaan gambar dan suara sudah sesuai dengan materi 

yang disampaikan     v 

 5 Isi dan materi sudah teroganisir dengan baik      

 

v 

6 Penggunaan istilah - istilah sudah cukup jelas dan tepat      v 

 
7 Uraian kalimat pada masing - masing soal dapat dipahami  

    

 

v 

8 Penilaian anda terhadap bobot soal yang disajikan  
    

 

v 

9 Soal yang disajikan sesuai dengan materi yang diberikan   

  

v 

 
10 navigasi aplikasi ini mudah  

  

v 

 
11 Keseluruhan huruf yang digunakan sudah sesuai   

 

v 

  
12 Soal - soal yang disajikan sesuai dengan materi dalam aplikasi      

 

v 
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Dari tahap uji coba ini diperoleh saran – saran sebagai berikut : 

a.  Tipe soal kurang bervariasi, mohon ditambahkan tipe soal yang lain. 

b.  Warna kurang ceria.  

Berdasarkan data hasil uji coba dan saran – saran ahli isi diatas, maka telah 

dilakukan revisi. 

 

4.3.2 Uji Coba Ahli Desain 

 Uji coba ahli desain melibatkan salah seorang dosen di Stikom Surabaya, 

Bpk. Romeo, S.T . Data hasil uji coba selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.11 Hasil Uji Coba Ahli Desain 

no Pertanyaan 

Penilaian 

Tidak setuju �� Setuju 

1 2 3 4 

1 Desain tata letak dalam aplikasi ini terlihat menarik  
    v 

 
2 

Implementasi desain tata letak yang digunakan dalam 

aplikasi ini sudah konsisten      v 

  
3 

Penilaian anda terhadap kombinasi warna yang digunakan 

dalam aplikasi ini       v 

 
4 

Huruf yang digunakan dalam aplikasi ini secara umum 

sudah sesuai       v 

 
5 

Gambar latar belakang yang digunakan dalam aplikasi ini 

dapat menarik minat belajar      

 

v 

6 
Pendapat anda tentang kemudahan navigasi pada aplikasi 

ini      v 

 
7 Aplikasi pembelajaran ini  menarik secara keseluruhan   

    v 

 
8 

Fitur – fitur dalam aplikasi ini dapat menambah minat dan 

memotivasi pengguna untuk belajar       

 

v 
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9 
Penggunaan gambar dan suara pada aplikasi ini sudah 

sesuai dengan isi materi pembelajaran       v 

  

 

Dari tahap uji coba ini diperoleh saran – saran sebagai berikut: 

 

a.  Navigasi admin kurang bisa dimengerti. 

 Berdasarkan data hasil uji coba dan saran – saran ahli isi diatas maka telah 

dilakukan revisi.  

 

4.3.3 Uji Coba Perorangan 

 Uji coba perorangan melibatkan 8 orang  calon end-user yang dipilih secara 

acak. Berikut ini adalah hasil uji coba perorangan yang dihitung menggunakan skala 

likert: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Coba Perorangan 

no Pertanyaan 

Penilaian 

Tidak setuju �� Setuju 

1 2 3 4 

1 
Desain tampilan pada aplikasi menarik 

perhatian  untuk melakukan pembelajaran   
10% 50% 13% 

2 
Menu-menu dalam aplikasi dapat menambah 

minat dan motivasi untuk  belajar    
55% 26% 

3 

Gambar – gambar dalam aplikasi menarik 

perhatian anda untuk mengkaji pembelajaran 

ini  
  

70% 6% 

4 
Materi yang disajikan pada aplikasi mudah 

dipahami   
13% 5% 66% 

5 Suara pada aplikasi jelas  
  

5% 98% 

6  Materi yang disajikan cukup lengkap   
  

 100% 
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7 
Penggunaan istilah – istilah bahasa Inggris 

mudah dipahami    
20% 45% 

8 
Materi yang disampaikan secara keseluruhan 

menarik     
75%  

9 
Uraian kalimat soal – soal yang disajikan 

mudah dimengerti    
16% 50% 

10 
Bagaimana penilaian anda terhadap soal yang 

disajikan ?   
75%  

11 
Soal – soal  membantu pemahaman anda 

terhadap materi yang disajikan     
75%  

12 Soal disajikan secara umum menarik   
  

60% 20% 

13 
Pembahasan singkat dari tiap soal mudah 

dipahami   
10% 50% 13% 

14 
Soal yang disajikan sesuai dengan materi 

yang diberikan     
 

100

% 

15 Penilaian anda terhadap navigasi aplikasi ini   
  

60% 20% 

16 
Keseluruhan apakah huruf yang digunakan 

sudah sesuai     
70% 6% 

17 Aplikasi pembelajaran ini menarik   
  

60% 20% 

18 
Aplikasi pembelajaran ini memudahkan anda 

dalam mempelajari bahasa Inggris dasar    
 

100

% 

19 

Fitur – fitur dalam aplikasi ini dapat 

menambah minat dan memotivasi pengguna 

untuk belajar   
  

 
100

% 

 

 

Berikut ini adalah summatedratings dari hasil uji coba perorangan (calon end 

user) untuk tiap pertanyaan:   

a. Pertanyaan no.1 memperoleh summatedratings  sebesar 73 %. 

( 3 responden bernilai 2, 10 responden bernilai 3, 2 responden bernilai 4) 
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b. Pertanyaan no.2 memperoleh summatedratings sebesar 81,66 %. 

 (11 responden bernilai 3, 4responden bernilai 4) 

c. Pertanyaan no.3  memperoleh summatedratings sebesar  76,66% 

 ( 14 responden bernilai 3, 1 responden bernilai 4) 

d. Pertanyaan no.4  memperoleh summatedratings sebesar  84,99%. 

 ( 4 responden bernilai 2, 1  responden bernilai 3, 10  responden bernilai 4) 

e. Pertanyaan no.5  memperoleh summatedratings sebesar 98,33 % 

 ( 1 responden bernilai 3, 14responden bernilai 4) 

f. Pertanyaan no.6  memperoleh summatedratings sebesar  75%. 

 ( 15 responden bernilai 3  ) 

g. Pertanyaan no.7  memperoleh summatedratings sebesar 65% 

 ( 6  responden bernilai 3, 9 responden bernilai 4) 

h. Pertanyaan no.8  memperoleh summatedratings sebesar    75% 

 ( 15 responden bernilai 3 ) 

i. Pertanyaan no.9  memperoleh summatedratings sebesar  66,66% 

 ( 5  responden bernilai 3, 10 responden bernilai 4) 

j. Pertanyaan no.10  memperoleh summatedratings sebesar    75% 

 ( 15 responden bernilai 3 ) 

k. Pertanyaan no.11  memperoleh summatedratings sebesar     75% 

 ( 15 responden bernilai 3 ) 

l. Pertanyaan no.12  memperoleh summatedratings sebesar    80% 

 ( 12 responden bernilai 3, 3 responden bernilai 4) 

m. Pertanyaan no.13  memperoleh summatedratings sebesar      73 % 

 ( 3 responden bernilai 2, 10 responden bernilai 3, 2 responden bernilai 4) 
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n. Pertanyaan no.14  memperoleh summatedratings sebesar     100% 

 ( 15 responden bernilai 4) 

o. Pertanyaan no.15  memperoleh summatedratings sebesar    80 % 

 ( 12 responden bernilai 3, 3 responden bernilai 4) 

p. Pertanyaan no.16  memperoleh summatedratings sebesar    76,66% 

 ( 14 responden bernilai 3, 1 responden bernilai 4) 

q. Pertanyaan no.17  memperoleh summatedratings sebesar    80% 

 ( 12 responden bernilai 3, 3 responden bernilai 4) 

r. Pertanyaan no.18  memperoleh summatedratings sebesar     100% 

 ( 15 responden bernilai 4) 

s. Pertanyaan no.19  memperoleh summatedratings sebesar    100% 

 ( 15 responden bernilai 4) 

 

 Adapun perhitungan diatas menggunakan rumus pada gambar 2.1. Berikut ini 

merupakan contoh perhitungan untuk perhitungan angket no.1: 

 

Angka maksimal = ∑ responden x bobot maksimal pilihan 

 

Angka maksimal = 15 x 4  = 60 

Angka minimal = ∑ responden x bobot minimal pilihan 

Angka minimal = 15 x 1 = 15 

Summated ratings= (bobot tiap pilihan x ∑ jawaban) x 100% 

                        Angka maksimal 

 

    2 x 3 x 100 = 10 % 

           60 
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berdasarkan data hasil uji coba dan saran – saran dari calon end-user diatas 

bahwa tidak perlu dilakukan revisi. 

 


