
4.1 Implementasi

Implementasi sistem

desain yang ada dalam

menginstal, memulai, serta

diperbaiki(Arlina, 2014)

Pada bab ini akan dilakukan implementasi dan pengujian terhadap 

sistem.Tahapan yang dikerjakan setelah perancangan

diimplementasikan pada bahasa pemograman

diimplementasikan, maka

kekurangan-kekurangan pada aplikasi untuk p

4.1.1 Hasil Implemetasi

Implementasi pada sistem adalah membuat aplikasi persiapan test CEPT 

berbasis Android.Implementasi s

a. Launcher App

Android launcher

kepada pengguna pirant

dan merubah tampilan android sesuai dengan kesukaan pengguna, jadi pengguna 

android bisa untuk menyesuaikan tampilan atau tugas sesuai keingginan.

Gambar4.1 adalah gambar yang pertama kali akan dilihat user ketika ingin 

menggunakan aplikasi tes CEPT. Launcher aplikasi ini berguna untuk 

mengatarkan pengguna kehalaman pembuka.

b. Halaman Pembuka

BAB IV

PEMBAHASAN

sistem adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan

dalam dokumendesain sistem yang disetujui dan

serta menggunakan sistem yang baru atau sistem

2014).

Pada bab ini akan dilakukan implementasi dan pengujian terhadap 

Tahapan yang dikerjakan setelah perancangan dan selanjutnya akan 

sikan pada bahasa pemograman. Setelah program selesai

makaakandilakukan pengujian terhadap sistem dan dili

kekurangan pada aplikasi untuk pengembangan sistem selanjutnya.

Hasil Implemetasi

Implementasi pada sistem adalah membuat aplikasi persiapan test CEPT 

ementasi sistem akan dijelaskan pada Gambar dibawah ini

Android launcher adalah sebagian antarmuka yang memberikan kebebasan 

kepada pengguna piranti Android.Android launcher dibuat untuk meringkas tugas 

dan merubah tampilan android sesuai dengan kesukaan pengguna, jadi pengguna 

android bisa untuk menyesuaikan tampilan atau tugas sesuai keingginan.

Gambar 4. 1Laucher App.

.1 adalah gambar yang pertama kali akan dilihat user ketika ingin 

menggunakan aplikasi tes CEPT. Launcher aplikasi ini berguna untuk 

mengatarkan pengguna kehalaman pembuka.

Halaman Pembuka.
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menyelesaikan

dan menguji,

sistem yang

Pada bab ini akan dilakukan implementasi dan pengujian terhadap 

dan selanjutnya akan 

program selesai

dilakukan pengujian terhadap sistem dan dilihat 

stem selanjutnya.

Implementasi pada sistem adalah membuat aplikasi persiapan test CEPT 

ambar dibawah ini.

adalah sebagian antarmuka yang memberikan kebebasan 

dibuat untuk meringkas tugas 

dan merubah tampilan android sesuai dengan kesukaan pengguna, jadi pengguna 

android bisa untuk menyesuaikan tampilan atau tugas sesuai keingginan.

.1 adalah gambar yang pertama kali akan dilihat user ketika ingin 

menggunakan aplikasi tes CEPT. Launcher aplikasi ini berguna untuk 
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Halaman pembuka atau halaman yang pertama kali akan dilihat oleh user 

ketika menggunakan aplikasi ini. Tampilan halaman pembuka ditunjukkan pada 

Gambar 4.1 gambar halaman pembuka sebagai berikut:

Gambar 4. 2 Gambar halaman pembuka.

Pada halaman pembuka dapat dilihat 2 pilihan menu yaitu menu start dan 

menu about. Menu start yang terlihat pada halaman pembuka berguna untuk 

mengantarkan user ke halaman yang berisi paket soal sedangakan menu about 

akan membawa user menuju halaman yang mempunyai informasi tentang 

aplikasi.

c. Halaman Pemilihan Paket Soal.

Halaman pemilihan paket soal adalah sebuah halaman yang akan terlihat 

ketika pengguna memilih menu start pada halaman awal.halaman pemilihan paket 

soal ditunjukkan digambar 4.2 sebagai berikut:
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Gambar 4. 3Pemilihan paket soal.

Halaman pemilihan paket soal mempunyai 4 menu yaitu grammar,reading, 

listening dan listening B. Ketiga menu tersebut mempunyai paket soal yang 

berbeda-beda sesuai dengan nama menu tersebut. 

d. Halaman Soal Dari Paket Yang Dipilih

1. Grammar

Halaman soal grammar adalah halaman yang terlihat didalam menu 

grammar.Halaman soal grammar yang terdapat pada Gambar5.3 akan dijelaskan 

sebagai berikut:
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Gambar 4. 4 halaman soal grammar.

Halaman soal grammar yang dapat terlihat pada Gambar 4.4 menunjukkan 

dua bagian yaitu bagian pertanyaan dan opsi.Dimana bagian opsi pengguna harus 

memilih jawaban terlebih dahulu sbelum bisa menjawab soal selanjutnya.

2. Cek jawaban Grammar

Gambar 4. 5 Cek jawaban Grammar.
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Gambar 4.5 adalah sebuah tampilan yang akan tampil ketika pengguna 

selesai mengerjakan soal Grammat pada halaman ini pengguna akan mengetahui 

jawaban yang benar serta penjelasan dari soal yang telah pengguna kerjakan.

2. Reading 

Halaman soal reading adalah halaman soal yang mempunyai 3 bagian 

yaitu narasi pertanyaan dan opsi. Halaman soal reading yang akan ditunjukkan 

pada Gambar 4.6.

Gambar 4. 6Halaman Reading.

Gambar 4.6 menunjukkan halaman dari soal reading dimana terdapat 3 

bagian yaitu bagian narasi pertanyaan dan opsi. Pada halaman ini user akan

membaca narasi dan menjawab pertanyaan yang berada dibawah narasi tersebut.
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Gambar 4. 7CekJawaban.

Gambar 4.7 adalah sebuah tampilan yang akan tampil ketika pengguna

selesai mengerjakan soal reading pada halaman ini pengguna akan mengetahui 

jawaban yang benar serta penjelasan dari soal yang telah pengguna kerjakan.

3. Listening

Halaman soal listening adalah halaman dimana soal tidak berbentuk 

tulisan melainkan suara.halaman paket listening yang ditunjukkan pada Gambar 

4.8 akan dijelaskan sebagai berikut:
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Gambar 4. 8Halaman soal Listening.

Pada halaman listening tidak akan terdapat menu next ataupun back.Pada 

halaman ini pengguna tidak perlu menekan menu next untuk melnjutkan 

kepertanyaan berikutnya.Karena dihalaman ini opsi akan berubah otomatis 

menyesuaikan dengan pertanyaan yang terdengar.Pada halamanlistening inihanya 

ada menu start untuk memulai tes listening.

4. Listening Part B

Halaman listening B adalah bentuk lain dari soal listening dimana pada 

paket soal ini, pengguna tidak memilih jawaban sedangkan mengisi jawaban pada 

kolom yang disediakan.Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.9.
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Gambar 4. 9 Paket soal listening.

Pada halaman soal listening yang ditunjukkan pada G ambar 4.9 

adalah halaman yang pengguna lihat ketika memilih menu soal listening b pada 

menu pilih paket soal, pada halaman ini pengguna akan mendengarkan narasi 

untuk menyempurnakan narasi yang masih terdapat bagian kosong yang perlu 

disempurnakan.
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Gambar 4. 10 Cek jawaban listening b.

Gambar 4.10 adalah sebuah tampilan yang akan tampil ketika pengguna 

selesai mengerjakan soal Listening B pada halaman ini pengguna dapat 

membandingkan jawaban yang benar dan salah.

5. Halaman Hasil Nilai Tes

Halaman hasil nilai tes adalah halaman terakhir yang akan dilihat user. 

Halaman yang akan ditunjukkan pada Gambar 4.11.



43

Gambar 4. 11Halaman point

Halaman point adalah halaman yang menunjukkan jumlah benar dan salah 

dari soal yang kita kerjakan, halaman ini halaman terakhir yang akan ditemui 

pengguna setelah menggunakan menu cek jawaban, pada halaman ini terdapat 2 

menu yaitu home dan selesai dimana menu home berguna untuk kembali 

kehalaman awal dan selesai untuk keluar dari aplikasi.

E. Halaman About

Halaman About adalah halaman yang memuat informasi tentang aplikasi 

dan pembuat aplikasi.
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Gambar 4. 12 Halaman About

4.2 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan wawancara terhadapa pihak CILACS, 

kenudian dilanjutkan dengan menyebarkan kuiosoner kepada para peserta yang 

telah mengikuti ujian CEPT dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem ini 

telah sesuai dengan realitanya dan tanggapanan menggenai penggunaan sistem ini.

Android dapat dilihat pada table 4.1.

a. Pengujian Kuisoner

tabel 41 pengujian aplikasi persiapan test CEPT berbasis Android.

Tabel 4. 1Skor likert

PILIHAN SKOR

Sangat setuju 5

Setuju 4

Ragu-ragu 3
Tidak Setuju 2

Sangat tidak setuju 1
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Tabel 4. 2interval presentase nilai

Presentase Keterangan
80% - 100% Sangat baik

60% - 79,99% Baik
40% - 59,99% Cukup
20% - 39,99% Kurang baik
0% -  19,99% Sangat tidak baik

Dari 20 responden(n) didapatkan data sebagai berikut

Skor tertinggi pernyataan=5

Tabel 4. 3Data Skor Kuisoner

No. Pernyataan SS S RR TS STS Skor
1. 10 5 5 0 0 85
2. 17 3 0 0 0 97
3. 6 6 4 4 2 76
4. 14 5 1 0 0 93
5. 6 10 2 2 0 80
6. 3 13 1 3 0 76
Jumlah 507

∑
∑ ∗ ( ) = Hasil * 100

SKOR PENGUJIAN SISTEM =
∑
∑ ∗ =Hasil * 100

SKOR PENGUJIAN SISTEM = ( ∗ )
SKOR PENGUJIAN SISTEM = 0.845 x 100

SKOR PENGUJIAN SISTEM = 84.5 %

Maka dapat disimpulkan dari pengujian kuisoner bahwa sistem dianggap baik.

B. Pengujian Wawancara

Adapun pengujian yang dilakukan dengan wawancara terhadap pihak 
CEPT, dari wawancara tersebut diperoleh data bahwa sistem yang telah dibuat 
sudah cukup baik.
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4.3 Kelebihan Dan Kekurangan Aplikasi

4.3.1 Kelebihan Aplikasi

a. Aplikasi pertama yang mempunyai standarisasi paket soal CEPT.

b. Memberikan penjelasan mengenai jawaban soal.

c. Dapat membantu persiapan para peserta tes CEPT.

4.3.2 Kekurangan Aplikasi

a. Jumlah soal yang dimiliki masih belum cukup banyak.

b. Aplikasi belum dipublikasikan untuk umum.


