
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengujian Program

Pada tahap ini dijelaskan tentang pengujian aplikasi yang digunakan pada

aplikasi Tanya Jawab Soal Fisika SMP Kelas 1. Pengujian dilakukan agar dapat

diketahui kekurangan-kekurangan dari sistem untuk kemudian diperbaiki sehingga

kesalahan dari sistem dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Pengujian

sistem ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat.

4.2. Analisis Kerja Sistem

Sebelum program diterapkan. program harus memalui proses analisis

untuk mengetahui apakah program telah sesuai dengan konsep pengembangan

metode pembelajaran yang lebih mudah dan menarik dengan sarana perangkat

lunak yang merupakan tujuan dari penelitian.

Program aplikasi ini memiliki beberapa karakteristik yang sesuai dengan

konsep keguanaan media pembelajaran serta konsep CAI (Computer Aided

Instruction) yang menjadi landasan dalam penelitian. Karakteristik yang telah

dimiliki oleh aplikasi ini adalah :

1. memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan

kemampuan msing-masing.

2. aplikasi ini berbasis komputer sehingga dapat digunakan sebagai

alternative metode pembelajaran.

3. memperjelas penyampaian materi pembelajaran agar tidak terlalu

verbalisitis.

4. memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan kemampuan mereka

masing-masing.

5. mengatasi keterbatasan daya indra siswa yang terbatas pada saat hanya

mendapatkan penjelasan dari guru yang lebih bersifat abstrak. Dengan
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adanya animasi maka siswa akan lebih mudah memhami karena

mendapatkan gambaran materi yang lebih jelas.

6 pembelajaran dapat lebih menarik dan menjadi lebih interaktif yang dapat

menimbulkan gairah belajar.

7. kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan karena pengguna dituntut untuk

berperan secara langsung sehingga dalam kegiatan pembelajaran akan

lebih fokus.

4.2.1. Pengujian dan Analisis

Pada bagain ini penulis melakukan pengujian implementasi sistem dengan

cara membagikan angket kepada responden, ujicoba dilakukan terhadap 20 siswa

SMP kelas 1 sebagai sampel. Hal ini untuk mengetahui apakah sistem telah dapat

mencapai tujuan penelitian.

Aplikasi diujikan kepada responden kemudian responden akan

memberikan tanggapan yang berupa penilaian mengenai aplikasi yang baru

diujikan kedalam angket yang diberikan oleh peneliti. Contoh angket yang

diberikan dapat dilihat pada Lampiran IV. Berikut adalah kesimpulan yang dapat

diambil dari hasil penyebaran angket kepada 20 responden :

1. Tampilan aplikasi tersebut menarik.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan pertama yang

mengacu pada tampilan aplikasi, sebanyak 2 responden (10%) menyatakan

sangat setuju, 11 responden (55%) menyatakan setuju, 7 responden (35%)

menyatakan cukup setuju, tidak terdapat responden (0%) yang menyatakan

tidak setuju dan tidak terdapat responden (0%) yang menyatakan sangat

tidak setuju. Dari hasil jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa

tampilan dari Aplikasi Tanya Jawab Soal Fisika SMP Kelas 1 ini menarik.

2. Aplikasi tersebut mudah ketika digunakan.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan kedua yang mengacu

pada kemudahan aplikasi, sebanyak I responden (5%) menyatakan sangat

setuju, 5 responden (25%) menyatakan setuju, 9 responden (45%)

menyatakan cukup setuju, 4 responden (20%) menyatakan tidak setuju dan
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1 responden (5%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil

jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa Aplikasi Tanya Jawab

Soal Fisika SMP Kelas 1 ini mudah ketika digunakan.

3. Materi ringkasan yang diberikan sesuai dengan kurikulum sekolah.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan ketiga yang mengacu

pada kesesuaian materi, sebanyak 2 responden (10%) menyatakan sangat

setuju, 3 responden (15%) menyatakan setuju, 14 responden (15%)

menyatakan cukup setuju, 1 responden (5%) menyatakan tidak setuju dan

tidak ada responden (0%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil

jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa materi ringkasan dari

Aplikasi Tanya Jawab Soal Fisika SMP Kelas 1 ini cukup sesuai dengan

kurikulum sekolah.

4. Animasi dan gambar pada materi memudahkan saya ketika belajar.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan keempat yang

mengacu pada pemakaian animasi dan gambar, tidak terdapat responden

(0%) yang menyatakan sangat setuju, 4 responden (20%) menyatakan

setuju, 8 responden (40%) menyatakan cukup setuju, 6 responden (30%)

menyatakan tidak setuju dan 2 responden (10%) menyatakan sangat tidak

setuju. Dari hasil jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa

pemakaian animasi dan gambar dari Aplikasi Tanya Jawab Soal Fisika

SMP Kelas 1 ini cukup memudahkan siswa ketika belajar.

5. Latihan soal yang diberikan memudahkan saya ketika belajar.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan kelima yang

mengacu pada pengukuran tingkat kejenuhan siswa, tidak terdapat

responden (0%) yang menyatakan sangat setuju, 6 responden (30%)

menyatakan setuju, 8 responden (40%) menyatakan cukup setuju, 4

responden (20%) menyatakan tidak setuju dan 2 responden (10%)

menyatakan sangat tidak setuju Dari hasil jawaban responden tersebut

menunjukkan bahwa siswa merasa tidak cukup jenuh ketika menggunakan

Aplikasi Tanya Jawab Soal Fisika SMP Kelas 1.



6. Simulasi ujian memudahkan saya dalam menghadapi ujian sesungguhnya.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan keenam yang

mengacu pada kemudahan dalam menghadapi ujian, tidak terdapat

responden (0%) yang menyatakan sangat setuju, 1 responden (5%)

menyatakan setuju, 6 responden (30%) menyatakan cukup setuju, 10

responden (50%) menyatakan tidak setuju dan 3 responden (15%)

menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil jawaban responden tersebut

menunjukkan bahwa Aplikasi Tanya Jawab Soal Fisika SMP Kelas 1 tidak

memudahkan siswa dalam menghadapi ujian sesungguhnya.

7. Saya tidak merasa cepat jenuh ketika menggunakan aplikasi tersebut.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan ketujuh yang

mengacu pada pengukuran tingkat kejenuhan siswa, tidak terdapat

responden (0%) yang menyatakan sangat setuju. 6 responden (30%)

menyatakan setuju, 8 responden (40%) menyatakan cukup setuju, 4

responden (20%) menyatakan tidak setuju dan 2 responden (10%)

menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil jawaban responden tersebut

menunjukkan bahwa siswa merasa cukup tidak cepat jenuh ketika

menggunakan Aplikasi Tanya Jawab Soal Fisika SMP Kelas 1.


