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BAB IV 

IMPLEMENTASI, HASIL, DAN ANALISIS 

 

4.1 Implementasi 

 4.1.1 Implementasi User Interface 

    Untuk implementasi user interface dibuat 

menggunakan Visual Studio Code. 

a. Menu Utama 

 

Gambar 4.1 Menu Utama 
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  Pada gambar 4.1 merupakan tampilan dari 

menu utama. Tampilan ini muncul pertama 

ketika user membuka aplikasi. Dalam menu 

utama terdapat beberapa button yang dapat 

dipilih oleh user seperti search bar, button 

akademik, button non-akademik, button kelas 

favorit, dan navigation bar yang berada pada 

bagian bawah layar. 
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b. Menu Akademik 

 

Gambar 4.2 Menu Akademik 

 

 Pada gambar 4.1 merupakan tampilan dari 

menu akademik. Tampilan ini muncul ketika 

user menekan button akademik atau 

navigation bar pada menu utama. Pada 

tampilan ini tersedia button yang dapat 

menghantarkan user untuk memilih kelas atau 

materi pembelajaran yang diinginkan. 
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c. Menu Non-Akademik 

 

Gambar 4.3 Menu Non-Akademik 

 

 Pada gambar 4.2 menampilkan menu non-

akademik dimana fungsi dan isi dari tampilan 

sama dengan menu akademik. Tampilan 

berisi button materi atau kelas yang dapat 

dipilih sesuai dengan keinginan dari user. 
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d. Menu Materi 

 

Gambar 4.4 Menu Materi 

 

 Pada gambar 4.3 merupakan tampilan dari 

menu materi. Tampilan ini akan muncul saat 

user menekan button kelas atau materi. 

Dalam menu materi, user dapat melakukan 

pemutaran video dan membaca keterangan 

deskripsi yang tersedia di container box. 
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e. Menu Game Quiz 

 

Gambar 4.5 Menu Game Quiz 

 

 Gambar 4.3 merupakan bagian awal dari 

tampilan menu game quiz. Tampilan ini 

muncul ketika user menekan button 

navigation bar permainan. User dapat melihat 

adanya text view dan button Ayo Mulai, untuk 

menuju ke tampilan berikutnya. 
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f. Menu Pertanyaan 

 

Gambar 4.6 Menu Pertanyaan 

 

 Gambar 4.4 merupakan tampilan dari 

menu pertanyaan lebih tepatnya bagian 

menampilkan soal dan pilihan jawaban, 

tampilan ini akan muncul ketika user 

menekan button ayo mulai pada tampilan 

menu game quiz. 
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g. Menu Score 

 

Gambar 4.7 Menu Score 

 

 Gambar 4.5 merupakan bagian dari menu 

game quiz untuk menampilkan score. Pada 

tampilan score ini berisi mengenai score yang 

diperoleh dari mengerjakan pertanyaan-

pertanyaan serta adanya button kembali ke 

menu utama. 
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4.2 Hasil Pengujian 

  Setelah aplikasi selesai dikembangkan, langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengujian. Metode pengujian 

yang digunakan dalam penelitian adalah metode black box, 

karena metode ini cukup efektif untuk mengetahui apakah 

fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi yang dikembangkan 

sudah berjalan dengan normal atau belum. 

 

Tabel 4.1 Tabel Hasil Pengujian 

 

No Poin 

Pengujian 

Kondisi Hasil Uji Status 

1 Memilih 

Menu 

Ketika di menu 

utama user 

memilih kolom 

pencarian 

Menampilkan 

halaman 

materi kelas 

yang di cari 

Valid 

  Ketika di menu 

utama user 

menekan button 

akademik 

Menampilkan 

halaman 

menu 

akademik 

Valid 

  Ketika di menu 

utama user 

menekan button 

non-akademik 

 

Menampilkan 

halaman 

menu non-

akademik 

Valid 



 

29 
 

  Ketika di menu 

utama user 

menekan button 

kelas favorit 

yang tersedia 

Menampilkan 

halaman 

menu materi 

Valid 

  Ketika di menu 

utama user 

menekan button 

navigation bar 

akademik 

Menampilkan 

halaman 

menu 

akademik 

Valid 

  Ketika di menu 

utama user 

menekan button 

navigation bar 

non-akademik 

Menampilkan 

halaman 

menu non-

akademik 

Valid 

  Ketika di menu 

utama user 

menekan button 

navigation bar 

permainan 

Menampilkan 

halaman 

menu game 

quiz 

Valid 

2 Akademik User menekan 

button 

matematika 

Menampilkan 

halaman 

materi 

matematika 

 

Valid 
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  User menekan 

button sejarah 

Menampilkan 

halaman 

materi 

sejarah 

Valid 

  User menekan 

button biologi 

Menampilkan 

halaman 

materi 

biologi 

Valid 

 Non-

Akademik 

User menekan 

button guitar 

Menampilkan 

halaman 

materi guitar 

Valid 

  User menekan 

button drum 

Menampilkan 

halaman 

materi drum 

Valid 

  User menekan 

button dance 

Menampilkan 

halaman 

materi dance 

Valid 

 Game Quiz User menekan 

button ayo 

mulai 

Menampilkan 

halaman 

pertanyaan 

dan pilihan 

jawaban 

Valid 

  User memilih 

jawaban yang 

benar 

Skor akan 

bertambah 10 

poin 

Valid 
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  User memilih 

jawaban yang 

salah 

Skor tidak 

akan 

bertambah 

Valid 

 

4.3 Analisis 

  Aplikasi pembelajaran E-Learning Gratis berbasis android 

sudah berhasil dibuat dan beroperasi dengan baik sesuai 

dengan rancangan yang sudah dibuat, tetapi masih ada 

kekurangan di dalam aplikasi pembelajaran berbasis 

android yang dapat dikembangkan lagi kedepannya seperti, 

pada menu materi akademik, menu materi non- akademik, 

serta menu game quiz yang memiliki bank soal yang 

terbatas. Ada juga kelebihan dari aplikasi, E-Learning 

Gratis ini seperti, aplikasi yang mudah digunakan, aplikasi 

yang digunakan dalam mode offline, tampilan user interface 

yang menarik, serta ukuran aplikasi yang ringan. 

  


