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ABSTRAK 

Surabaya mengaji merupakan komunitas yang bergerak di bidang dakwah 

islam di kota Surabaya. Salah satu sarana dakwah dari komunitas ini yaitu melalui 

website www.surabayamengaji.com yang dirilis pada bulan Maret 2018. Akan 

tetapi setelah dilakukan wawancara kepada pengunjung dan pengelola website 

terdapat beberapa permasalahan pada tampilan website Surabaya Mengaji. Dari 

hasil wawancara tersebut menandakan bahwa masih ada beberapa tampilan website 

yang perlu diperbaiki.   

Guna memperbaiki permasalahan tampilan pada website Surabaya Mengaji 

solusi yang diberikan adalah dengan mengevaluasi dan mengembangkan desain 

user interface pada website Surabaya Mengaji menggunakan metode Design Sprint. 

Selain itu juga menggunakan modifikasi dari metode User Experience 

Questionnaire (UEQ) untuk mengevaluasi keberhasilan dari website. Setelah 

dilakukan analisis, didapatkan hasil bahwa masih ada beberapa tampilan website 

yang perlu dilakukan perbaikan.  

Hasil penelitian ini adalah rancangan user interface yang dibuat berdasarkan 

langkah-langkah yang ada pada metode Design Sprint. Hasil evaluasi menggunakan 

modifikasi UEQ menyimpulkan bahwa nilai rata-rata keseluruhan mengalami 

peningkatan dari 2.96 menjadi 3.34. Sedangkan hasil evaluasi menggunakan UEQ 

menunjukkan bahwa nilai keenam variabel UEQ mengalami peningkatan serta 

mendapatkan kriteria “excellent” yang berarti bahwa rancangan user interface yang 

dibuat dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada website.  

Kata Kunci: Surabaya Mengaji, User Interface, Design Sprint, User Experience 

Questionnaire 

http://www.surabayamengaji.com/
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Surabaya Mengaji merupakan komunitas yang bergerak dibidang dakwah 

islam yang ada di kota Surabaya. Komunitas ini didirikan pada tahun 2017 oleh 

sejumlah pemuda yang sering mengikuti majelis ilmu di kota Surabaya. Pada 

awalnya komunitas ini hanya sebuah forum komunikasi antar pemuda yang 

memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menuntut ilmu di majelis ilmu. Seiring 

berkembangnya waktu, Surabaya Mengaji berubah menjadi komunitas yang 

bergerak dibidang media dakwah islam. Sasaran dakwah dari Surabaya Mengaji ini 

adalah masyarakat Surabaya yang masih awam tentang agama islam mulai dari 

remaja sampai dewasa dengan usia mulai dari 18-40 tahun.  

Kegiatan yang dilakukan oleh Surabaya Mengaji diantaranya mengadakan 

kajian rutin, membuat poster dakwah, mengadakan program sosial dan juga 

program kegiatan ramadhan. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, Surabaya 

Mengaji berdakwah melalui media sosial seperti whatsapp, instagram, facebook, 

dan youtube. Salah satu media dakwah yang dikembangkan dan butuh perhatian 

khusus adalah website www.surabayamengaji.com. Website ini dibuat langsung 

oleh tim developer dari komunitas Surabaya Mengaji.  

Website ini menjadi sarana media dakwah yang berisi tentang poster 

dakwah, wallpaper dakwah, informasi kajian, artikel, dan rekaman kajian. Secara 

umum pengguna dari website ini adalah masyarakat Surabaya dan sekitarnya yang 

rutin mengikuti kajian di Surabaya. Website dirilis pada bulan Maret 2018, namun 
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rata-rata pengunjung dari website ini mencapai 1080 pengunjung per bulannya versi 

www.statshow.com.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola website Surabaya Mengaji, 

didapatkan hasil bahwa website belum pernah dilakukan evaluasi mengenai user 

interface dan juga masih perlu ditambahkan fitur baru. Berdasarkan evaluasi awal 

yang dilakukan dengan melibatkan 92 orang responden diperoleh hasil bahwa ada 

beberapa indikator yang memiliki nilai mean rendah. Dari hasil tersebut diambil 

10% dari keseluruhan indikator yang memiliki mean terendah yang akan menjadi 

prioritas perbaikan utama. Didapatkan tujuh prioritas perbaikan utama yang 

berkaitan dengan beberapa permasalahan antara lain tidak adanya fitur untuk 

program donasi, terlalu banyak scroll pada halaman audio dan video kajian, 

pemilihan warna font yang kurang baik, tidak adanya filter pencarian, komposisi 

warna pada website yang kurang nyaman dan penataan tulisan pada artikel kajian 

yang kurang rapi.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, maka dalam penelitian ini 

dilakukan pengukuran dan perancangan dengan menggunakan metode Design 

Sprint sebagai acuan dalam merancang desain user interface dan menggunakan dua 

jenis kuesioner yaitu User Experience Questionnaire (UEQ) dan modifikasi UEQ. 

Adapun modifikasi UEQ dilakukan dengan cara menyusun detail dari 26 item 

menjadi beberapa pernyataan dengan maksud untuk lebih spesifik dalam menggali 

informasi yang berkaitan dengan user interface website. Metode design sprint 

merupakan metode yang memfokuskan pada desain user interface. Secara spesifik, 

metode ini mengidentifikasi tujuan dan perilaku pengguna kemudian hasil dari 

identifikasi tersebut digunakan untuk merancang user interface. Hasil akhir dari 
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penelitian ini berupa rancangan user interface website yang sesuai dengan 

kebutuhan, perilaku dan tujuan pengguna. Dengan menggunakan metode ini 

diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi user interface yang tepat untuk 

website Surabaya Mengaji. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana mengevaluasi dan membuat perbaikan rancangan user interface 

pada website Surabaya Mengaji menggunakan metode Design Sprint ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Periode pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus 2018 sampai dengan 

September 2018. 

2. Penelitian ini hanya mencakup user interface pada website Surabaya Mengaji. 

3. Responden dari penelitian ini adalah pengunjung website Surabaya Mengaji. 

4. Angket disebar dengan menggunakan kuesioner. 

5. Pertanyaan / pernyataan kuesioner diadopsi dari metode User Experience 

Questionnaire (UEQ).   

6. Hasil akhir penelitian ini adalah perancangan user interface berupa prototype 

dan Dokumentasi User Interface. 

 

1.4 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menghasilkan sebuah 

rekomendasi berupa rancangan user interface yang dibuat menggunakan metode 

Design Sprint. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas 

Surabaya Mengaji yaitu: 

1. Mengetahui tingkat kesuksesan dari website Surabaya Mengaji 

2. Sebagai rekomendasi perancangan user interface untuk mengembangkan 

website Surabaya Mengaji. 

3. Meningkatkan kualitas website dari sisi user interface.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan 

laporan tugas akhir. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi gambaran umum tentang komunitas Surabaya 

Mengaji, penelitian terdahulu berkaitan dengan metode yang 

digunakan untuk memperkaya teori yang digunakan dan teori–teori 

yang digunakan sebagai pendukung penyelesaian tugas akhir. Teori 

pendukung meliputi teori website, user interface, terminologi warna, 

background colour, font, contrast ratio, user experience, User 

Experience Questionnaire (UEQ), teknik sampling, purposive 

sampling, SPSS, validitas dan reliabilitas, dan Design Sprint. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini  berisi tentang  metode yang digunakan dalam 

menyelesaikan tugas akhir. Metode penelitian diadopsi dari metode 

Design Sprint yang terdiri dari lima tahapan yaitu understand, 

diverge, decide, prototype dan validate.  

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan penulis yaitu tentang hasil implementasi berdasarkan 

langkah-langkah metode yang dipilih. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan beserta saran yang dapat digunakan untuk perbaikan yang 

dilakukan pada penelitian selanjutnya.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Surabaya Mengaji 

Surabaya Mengaji merupakan komunitas yang bergerak di bidang dakwah 

islam di kota Surabaya. Komunitas ini didirikan pada tahun 2017 tepatnya di bulan 

Maret oleh sejumlah pemuda yang sering mengikuti majelis ta’lim di kota 

Surabaya. Pada awalnya komunitas ini hanya sebuah forum komunikasi antar 

pemuda yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menuntut ilmu di majelis 

ilmu. Seiring berkembangnya waktu, Surabaya Mengaji berubah menjadi 

komunitas yang bergerak dibidang media dakwah islam. Sasaran dakwah dari 

Surabaya Mengaji ini adalah masyarakat Surabaya yang masih awam tentang 

agama islam mulai dari remaja sampai dewasa dengan usia mulai dari 18-40 tahun.  

Surabaya Mengaji mengadakan kegiatan yang terbagi menjadi dua yaitu 

kegiatan offline dan online. Kegiatan offline yaitu dengan mengadakan kajian rutin 

di kota Surabaya. Pada saat ini Surabaya Mengaji memiliki 15 kajian rutin per bulan 

dengan membahas 8 kitab yang berbeda. Selain itu juga memiliki Program Tahsin 

dengan 65 peserta yang terdiri dari 2 tempat kajian (halaqah) di Surabaya Timur 

dan Surabaya Barat. Adapun kegiatan online yaitu dengan menyebarkan poster 

kajian, informasi kajian, wallpaper dakwah, audio kajian, dan video kajian. Sosial 

media yang dimanfaatkan antara lain: 

1. Media Instagram: Memiliki 62.600 pengikut 

2. Media Facebook: Mencapai 6.246 halaman disukai. 

3. Media Telegram: Memiliki 4.755 anggota. 
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4. Media Whatsapp: Memiliki 59 grup whatsapp yang terdiri dari 30 

grup laki-laki dan 29 grup perempuan dengan rata-rata anggota grup 

mencapai 14.043 anggota.  

5. Media Youtube: 16.689 pengikut yang terdiri dari ratusan video 

ceramah kajian dan ceramah singkat dengan ratusan judul yang 

diunggah tiap hari. 

6. Website www.surabayamengaji.com sebagai media informasi dan 

media dakwah. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan metode Design Sprint dan alat bantu pengumpulan data User 

Experience Questionnaire (UEQ): 

1. Penelitian yang berjudul “Evaluasi dan Perbaikan Menggunakan User 

Experience Questionnaire (UEQ) dan Focus Group Discussion (FGD) pada 

Situs Web FILKOM Apps Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas 

Brawijaya” yang dilakukan oleh Shafira Viski, dkk  (2018). Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui level user experience dan menggali presepsi 

pengguna terhadap FILKOM Apps pada desain lama dan desain perbaikannya. 

Pada penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pada desain baru terjadi 

peningkatan rata-rata tiap skala UEQ yaitu Attractiveness, Perspicuity, 

Efficiency, Dependability, Stimulation, dan Novelty. Pada level user experience 

desain baru FILKOM Apss juga mengalami peningkatan yang pada awalnya 

berada pada kategori bad (buruk) berubah menjadi excellent (sangat baik) yaitu 

pada skala Attractiveness, Perspicuity dan Efficiency. Sedangkan peningkatan 
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dari bad (buruk) menjadi good (baik) yaitu pada skala Dependability, 

Stimulation, dan Novelty. 

2. Penelitian yang berjudul “Aplikasi Media Pembelajaran Berbasis Serious 

Games (Games Education) untuk Belajar Menulis” yang dilakukan oleh Nunuk 

Wahyuningtyas, dkk  (2017). Penelitian ini menggunakan User Experience 

Questionnaire (UEQ) sebagai alat ukur yang didalamnya terdapat 26 poin 

pertanyaan kemudian dikelompokkan menjadi 6 poin yaitu daya tarik, 

kejelasan, efisien, ketepatan, stimulasi dan kebaharuan.  Hasil dari penelitian 

ini adalah aplikasi media pembelajaran berbasis serious games untuk media 

belajar menulis sesuai untuk digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. 

Hal tersebut dibuktikan dengan nilai yang dihasilkan pada perhitungan User 

Experience Questionnaire (UEQ) diperoleh nilai daya Tarik dari aplikasi 

diperoleh nilai mean 1,91 (excellent), kejelasan konten dengan nilai mean 1,93 

(excellent), efisien dengan nilai mean 1,78 (excellent), ketepatan dengan nilai 

mean 1,68 (excellent), stimulasi dengan nilai mean 1,56 (good) dan kebaharuan 

dengan nilai mean 1,06 (good). 

3. Penelitian yang berjudul “Evaluasi User Experiences Produk iDigital Museum 

dengan Menggunakan UEQ” yang dilakukan oleh Anang Sularsa, dkk  (2015). 

Penelitian ini menggunakan UEQ untuk mengevaluasi aplikasi interaktif 

Bandung berupa kuesioner dengan 26 pertanyaan impresi atas produk yang 

diberikan kepada pengunjung. Setelah dilakukan evaluasi maka diperoleh hasil 

bahwa Aplikasi interaktif Bandung Purba cenderung memiliki impresi positif 

pada skala attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, 

dan novelty dalam pengujian UEQ. 
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4. Penelitian yang berjudul “Analisis dan Perancangan User Interface/User 

Experience dengan metode Google Design Sprint dan A/B Testing pada Website 

Startup Qtaaruf” yang dilakukan oleh Aditya Anugrah (2018). Penelitian ini 

menggunakan metode Google Design Sprint untuk menjadi acuan dalam 

merancang dan mengevaluasi desain user interface yang dibuat. Kesimpulan 

dari penelitian ini ada beberapa point yang menjadi perhatian dalam merancang 

user interface suatu website diantaranya: warna, font, icon, layout, user 

experience, feature, dan lain-lain. 

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya jika dibandingkan dengan 

penelitian ini adalah:  

1. Penelitian ini menggunakan metode Design Sprint untuk menjadi acuan dalam 

mengevaluasi dan merancang website Surabaya Mengaji. Sehingga langkah-

langkah yang dilakukan pada penelitian ini sesuai dengan metode Design 

Sprint. 

2. Penelitian ini menggunakan kuesioner dari User Experience Questionnaire 

(UEQ) dengan memodifikasi pertanyaan yang dijadikan kuesioner. Tetapi tetap 

memperhatikan aspek yang ada pada metode UEQ yaitu attractiveness, 

perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, dan novelty. 

3. Pertanyaan diadopsi dari 26 item yang ada di metode UEQ dengan mem-

breakdown di tiap item menjadi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

user interface dan user experience.. 

2.3 Website 

Menurut Kristianto (2013) website adalah kumpulan dari halaman-halaman 

situs, yang biasanya dirangkum dalam sebuah domain yang berada di internet. 
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Halaman website adalah dokumen yang ditulis dalam bahasa Hyper Text Markup 

Language (HTML), yang dapat diakses melalui protokol HTTP sebagai 

penghubung informasi dari server untuk ditampilkan kepada pengunjung website 

melalui web browser.  

Menurut Sidik (2017) Website merupakan suatu layanan sajian informasi 

yang menggunakan konsep hyperlink, yang memudahkan pengguna untuk 

mendapatkan informasi, dengan cukup mengklik suatu link berupa teks atau 

gambar. Informasi yang disajikan website menggunakan konsep multimedia yaitu 

informasi yang disajikan dengan menggunakan banyak media berupa teks, gambar, 

animasi dan suara. 

Kualitas website yang ditampilkan tergantung pada beberapa kriteria-

kriteria. Suatu website dikatakan berkualitas apabila sudah terdapat beberapa aspek. 

Adapun aspek penilaian website yang dinilai oleh penggunanya adalah: 

1. Ketergunaannya 

Website harus memiliki beberapa aspek untuk mencapai tingkat usability 

yang ideal, diantaranya: mudah dipelajari, efisien dalam penggunaan, tingkat 

kesalahan rendah, mudah untuk diingat, 

2. Navigasi 

Sistem navigasi yang baik merupakan aspek penting bagi kemudahan 

pengguna dalam menggunakan website. Dengan demikian pengguna dapat 

menemukan apa yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah 

3. Desain Visual 
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Desain visual yang menarik akan membuat pengguna menjadi lebih tertarik 

untuk menggunakan dan menjelajahi website melalui layout, warna, tipografi, dan 

bentuk. 

4. Lama Respon 

Lama waktu yang dibutuhkan oleh website dalam memproses permintaan 

pengguna mulai dari awal proses sampai akhir. 

5. Konten 

Konten yang baik akan menarik, relevan, dan cocok untuk target pengguna 

website. Sebaik apapun desain pada website, apabila tidak ada konten yang 

bermanfaat maka website tersebut kurang berarti. 

6. Accessibility 

Website dapat digunakan oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja dan 

orang tua. 

 

2.4 User Interface 

User interface adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan program. 

User interface juga dapat diartikan sebagai semua aspek dari interaksi pengguna 

dan komputer yang biasa disebut dengan istilah Human Computer Interaction 

(HCI). 

Menurut Lynch dan Horton (2008) desain user interface terdiri dari 

metafora interaksi, gambar dan konsep yang digunakan untuk menyampaikan 

fungsi dan makna di layar komputer yang mencakup karakteristik visual yang 

terperinci dari setiap komponen desain antarmuka dan urutan fungsional interaksi 

pengguna yang menghasilkan tampilan dari halaman web. 
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Adapun fungsi dari user interface adalah sebagai penghubung atau 

penerjemah informasi antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga program 

dapat digunakan. Bentuk lain dari user interface dari sisi software adalah Graphical 

User Interface (GUI) atau Command Line Interface (CLI). Dengan demikian user 

interface diartikan sebagai mekanisme inter-relasi dari perangkat keras (hardware) 

dan lunak (software) sehingga membentuk pengalaman berkomputer.  

Santoso, Nurrohmah, Fadhilah, & H. Goodridge (2017) menjelaskan bahwa 

ada delapan aturan emas (The Eight Golden Rules) yang memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap user interface, antara lain: 

1. Konsistensi 

2. Memungkinkan pengguna untuk sering menggunakan pintasan 

3. Umpan balik yang informatif 

4. Desain dialog  

5. Menawarkan penanganan kesalahan yang sederhana 

6. Memungkinkan untuk membalikkan aksi 

7. Mendukung internal locus of Control 

8. Beban memori yang minimal. 

 

2.5 Terminologi Warna 

Menurut Lynch & Horton (2008) warna adalah respon mata dan otak 

manusia terhadap berbagai panjang gelombang cahaya. Warna yang diterima oleh 

mata dari sebuah objek ditentukan oleh warna sinar yang dipantulkan oleh objek 

tersebut. Manusia dengan pengelihatan normal dapat merasakan panjang 

gelombang cahaya dari 400 nm (ultraviolet) hingga 700 nm (inframerah).  



13 

 

 

 

Layar komputer menggunakan sistem warna yang menggabungkan warna 

dasar merah, hijau, dan biru yang biasa disebut dengan RGB. Ketiga warna dasar 

tersebut jika dikombinasikan akan menghasilkan lebih dari 16 juta warna. Adapun 

karakteristik warna yang digunakan dalam layar komputer biasa dikenal sebagai 

HSB (Hue, Saturation dan Brightness). Adapun definisi dari HSB adalah sebagai 

berikut:  

a. Hue    

Merupakan gelombang warna yang memiliki panjang spektrum cahaya 

tampak seperti pada warna kuning, oranye dan merah. 

b. Saturation 

Saturation menggambarkan intensitas warna mulai dari warna yang 

tergolong pada high-chroma sampai dengan low-chroma. Saturasi berguna untuk 

memberi kesan depth pada layar. 

c. Brightness 

Merupakan intensitas cahaya gelap atau terang antara warna hitam atau 

putih yang ditampilkan. 

d. Color harmonies 

Merupakan empat formula klasik dalam keseragaman warna untuk 

menggabungkan warna dalam desain 

2.6 Background Colour 

Pemilihan warna dalam sebuah desain khususnya website merupakan 

elemen penting yang harus diperhatikan. Warna juga memegang peranan penting 

dari website karena warna akan menciptakan citra dan membentuk presepsi 

pengunjung website.  
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Menurut Lynch & Horton (2008) pemilihan warna website yang tepat akan 

meningkatkan kejelasan dan keterbacaan konten yang ditampilkan pada halaman 

website. Faktor utama yang mempengaruhi keterbacaan konten adalah kontras 

antara teks dan latar belakang. Jenis kontras rendah akan mengurangi kemampuan 

pembaca untuk membedakan antara warna latar belakang dan tulisan yang akan 

menyebabkan sulit untuk membedakan bentuk huruf. Tulisan yang sulit terbaca 

akan melelahkan bagi pengunjung website termasuk bagi pengunjung yang buta 

warna, hal tersebut akan menyulitkan pengunjung untuk membaca tulisan yang ada 

pada website. Warna pada background website adalah salah satu elemen yang 

penting dalam mendesain sebuah website. Menurut Tidwell (2010) ada beberapa 

karakteristik yang harus diperhatikan dalam membuat background, antara lain: 

1. Soft focus   

Menghindari terlalu banyak detail kecil atau garis yang mengganggu 

keterbacaan konten berupa teks atau ikon kecil. 

2. Color gradients 

Membuat gradasi warna yang solid dan terlihat sederhana sehingga 

menghasilkan perpaduan warna yang sempurna. 

3. Depth cues  

Perpaduan detail fuzzy dan gradasi warna vertikal akan menghasilkan 

sebuah efek depth yang menjadikan background website terlihat lebih menarik. 

4. No strong focal points 

Objek atau warna yang ada pada background tidak boleh lebih dominan dari 

konten utama pada website. Maka dari itu komposisi antara objek dan warna pada 

background harus seimbang. 



15 

 

 

 

2.7 Font 

Font merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi 

tampilan sebuah website. Selain pemilihan warna, font dapat menciptakan 

harmonisasi dan keindahan sebuah website. Pemilihan font yang tepat akan 

mempengaruhi minat baca pengunjung website. Dalam bahasa teknis pemilihan 

jenis font pada website disebut typography. Menurut Wang & Katila (2004) font 

adalah sekumpulan karakter yang diatur dalam satu gaya dan satu variasi. 

Typography merupakan kumpulan font yang memiliki tipe gaya yang sama dengan 

memvariasikan weights, width, dan postures. 

Menurut Lynch & Horton (2008) typography adalah interaksi bentuk huruf 

yang menggabungkan antara kemampuan verbal dan visual pembaca sehingga 

dapat memahami bentuk dan menyerap konten dari halaman. Sehingga typography 

merupakan bentuk komunikasi verbal dan visual. Ada beberapa aspek yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan font pada website, diantaranya adalah konsistensi, 

keterbacaan font, alignment, panjang font, warna font, ukuran font, jenis font, 

penekanan font, tampilan font dengan grafis, dan lain-lain. 

2.8 Contrast Ratio 

Menurut Caldwell, Cooper, Reid, & Vanderheiden (2008) dalam buku 

pedomannya yang berjudul “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0” 

contrast ratio adalah ukuran dari perbedaan dalam persepsi "pencahayaan" atau 

kecerahan antara dua warna. Perbedaan kecerahan ini dinyatakan sebagai rasio 

mulai dari 1:1 sampai 21:1. Sebagai contoh yaitu teks putih dengan warna 

background putih memiliki rasio 1:1. Contoh lainnya teks hitam dengan 

background putih memiliki rasio 21:1. Untuk menguji rasio kontras pada suatu teks 
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dan background dapat melalui tools yang disediakan oleh website WebAIM 

(webaim.org/resources/contrastchecker). 

2.9 User Experience 

Berdasarkan definisi dari (ISO 9241-210) user experience adalah persepsi dan 

tanggapan seseorang yang dihasilkan dari penggunaan suatu produk, sistem atau 

layanan.  User experience mencakup semua emosi, keyakinan, preferensi, presepsi, 

respon fisik dan psikologis, perilaku dan pencapaian yang terjadi sebelum, selama 

dan setelah digunakan. Secara garis besar user experience adalah konsekuensi dari 

pengalaman, sikap, keterampilan, kebiasaan, dan kepribadian yang dihasilkan dari 

pengalaman dalam menggunakan produk. User experience menilai seberapa 

kepuasan dan kenyamanan seseorang terhadap sebuah produk, sistem, atau layanan. 

2.10 User Experience Quistionnare (UEQ) 

User Experience Questionnaire (UEQ) merupakan suatu alat bantu 

pengolahan data survei terkait pengalaman pengguna yang mudah diaplikasikan, 

terpercaya dan valid, yang dapat digunakan untuk melengkapi data dari metode 

evaluasi lain dengan penilaian kualitas subjektif. 

UEQ memungkinkan penilaian yang cepat atas pengalaman pengguna 

produk interaktif. Skala kuesioner dirancang untuk menangani impresi pengalaman 

pengguna yang komprehensif  (Schrepp, Hinderks, & Jorg, 2017). Format 

kuesioner mendukung respon user untuk mengungkapkan perasaan, kesan, dan 

sikap yang muncul ketika memakai suatu produk. Sikap terhadap pengukuran 

pengalaman pengguna lebih positif daripada yang diidentifikasi dalam wawancara, 

dan terdapat pandangan yang bernuansa pada detail pengukurannya. 
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Rauschenberger, Schrepp, Cota, Olschner, & Thomaschewski (2013) 

menjelaskan bahwa UEQ memiliki tujuan yaitu untuk membandingkan level user 

experience antara dua produk, menguji user experience suatu produk, dan 

menentukan area perbaikan. Pada umumnya UEQ memiliki 26 item (atribut) yang 

dibagi menjadi enam aspek yaitu attractiveness, efficiency, perspicuity, 

dependability, stimulation dan novelty. Adapun pengelompokan 26 item menjadi 

enam aspek dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Aspek User Experience Questionnaire 

Adapun penjelasan dan penjabaran dari keenam aspek tersebut adalah 

sebagai berikut:  
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a. Attractiveness 

Adalah ketertarikan pengguna terhadap produk secara keseluruhan. Item 

ukuran: annoying/enjoyable, good/bad, unlikable/pleasing, unpleasant/pleasant, 

attractive/ unattractive, friendly/unfriendly 

b. Perspicuity 

Adalah kemudahan pengguna dalam memahami penggunaan produk dan 

membiasakannya. Item ukuran: not understandable/ understandable, easy to 

learn/difficult to learn, complicated/ easy, clear/confusing 

c. Efficiency 

Adalah penggunaan produk yang mudah, cepat, efisien. Item ukuran: 

fast/slow, inefficient/efficient, impractical/practical, organized/cluttered. 

d. Dependability 

Adalah kendali interaksi terhadap perasaan pengguna. Item ukuran: 

unpredictable/predictable, obstructive/ supportive, secure not secure, meets 

expectations/does not meet expectations. 

e. Stimulation 

Merupakan ukuran seberapa besar produk dapat memotivasi pengguna 

untuk lebih ingin memakai produk. Item ukuran: valuable/inferior, boring/exiting, 

not interesting/interesting, motivating/demotivating. 

f. Novelty 

Adalah seberapa inovatif, dan kreatif suatu website dari sisi desain. Item 

ukuran : creative/dull, inventive/ conventional, usual leading edge, 

conservative/innovative. 
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User Experience Questionnaire (UEQ) telah digunakan oleh beberapa 

peneliti dari beberapa negara untuk mengukur produk yang dihasilkan. Kuesioner 

ini memiliki lebih dari 20 bahasa yang sudah diterjemahkan. Kuesioner UEQ juga 

tersedia dalam Bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan oleh Harry B. Santoso 

(2016) dan sudah dilakukan beberapa penelitian terkait dengan UEQ versi Bahasa 

Indonesia. UEQ dalam Bahasa Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Kuesioner User Experience Questionnaire 
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2.11 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik yang digunakan untuk mengambil 

sampel dari populasi (Guritno, 2011). Teknik sampling merupakan proses pilihan 

dari sejumlah elemen dari populasi yang menjadi subyek penelitian. Adapun untuk 

menghitung jumlah kebutuhan sampel digunakan teori slovin dengan rumus sebagai 

berikut (1): 

𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒2………………………………………………………………………..(1) 

Keterangan   :   

n  : jumlah sampel  

N : Jumlah populasi 

e : Kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi akibat ketidak telitian. 

(1%.5%,10%) 

 

2.12 Purposive Sampling 

Menurut Sugiyono (2017) purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan dalam arti bahwa pengambilan informasi pada sampel 

yang memiliki kriteria tertentu. Menurut Sarwoko (2007) purposive sampling yaitu 

teknik sampling untuk menggali informasi yang diperoleh dari orang-orang yang 

menjadi sasaran khusus penelitian, karena hanya orang-orang tersebut yang 

dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan atau 

memang hanya orang-orang tersebut yang dianggap memiliki kriteria-kriteria yang 

ditetapkan. 
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2.13 SPSS 

SPSS adalah sebuah software untuk mengolah data dengan metode statistik 

tertentu yang digunakan untuk memecahkan masalah riset atau bisnis. SPSS 

merupakan perangkat lunak yang mudah untuk digunakan karena memiliki 

tampilan yang mudah dipahami, selain itu SPSS juga didukung oleh OLAP (Online 

Analytical Processing) yang memudahkan dalam pemecahan pengolahan dan akses 

data dari berbagai jenis perangkat lunak lain, seperti Microsoft Excel, WPS 

Spreadsheet, atau Notepad. 

2.14 Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah tingkat kepastian dan keandalan alat ukur yang digunakan 

untuk menilai seberapa baik suatu instrumen terhadap konsep yang diharapkan. 

Menurut Sugiyono (2017) instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid dan dapat digunakan untuk 

mengukur. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-

pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang karena dianggap tidak relevan. 

Adapun uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang 

terdapat pada kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali. Reliabilitas instrumen 

menjadi ciri-ciri tingkat konsistensi yang berarti instrumen kuesioner yang tidak 

reliabel maka tidak dapat konsisten untuk pengukuran. Instrumen yang reliabel 

berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2017). 

2.15 Design Sprint 

Design Sprint merupakan metode perancangan konsep produk yang 

dikembangkan oleh Jake Knapp. Menurut Jake Knapp (2016)  Design Sprint  adalah 
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metode yang digunakan untuk membangun build product concept dan prototype. 

Pada umumnya metode ini digunakan untuk membangun konsep produk dalam 2-

5 hari dengan beberapa anggota tim. Anggota tim tersebut dituntut untuk 

mengeluarkan semua ide, inspirasi, kreativitas, masalah-masalah yang ada, solusi 

yang akan dibuat dalam bentuk prototype. Hasil dari prototype akan di cross check 

kepada pengguna produk atau sesuai dengan kebutuhan target user yang ditentukan. 

Menurut Banfield (2015) Design Sprint adalah metode untuk membangun 

konsep produk yang berfokus untuk mendapatkan validasi yang diperlukan untuk 

memaksimalkan peluang dengan membuat rancangan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. Metode ini memiliki 5 tahapan utama yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Tahapan Design Sprint 

Adapun penjelasan dari setiap tahap pada metode Design Sprint adalah 

sebagai berikut:  

2.15.1 Tahap 1 : Understand 

Pada tahap pertama hal yang dilakukan adalah menggali informasi pada 

setiap komponen masalah secara menyeluruh agar dapat memahami permasalahan. 

Seluruh komponen tersebut termasuk proses bisnis, stakeholder, kebutuhan 
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pengguna dan teknologi. Ada beberapa teknik yang dilakukan pada tahap 

understand untuk menggali informasi tersebut diantaranya adalah: 

1. Interview, melakukan wawancara secara intensif kepada pengguna untuk lebih 

memahami konteks dan permasalahan dari pengguna secara terperinci. 

2. Focus group with user, memahami kebutuhan dan masalah dari pengguna 

dalam setiap user journey. 

3. Focus group with customer service, mencari tahu tentang kritik dan saran 

pengguna melalui customer service.  

4. Survey, melakukan survey kepada beberapa pengguna untuk mencari 

permasalahan yang ada baik dari sisi teknologi, kebutuhan dan masalah tiap 

individu pengguna.  

5. Analysis, melakukan analisis masalah yang ada dari semua tools untuk 

memahami masalah secara kualitatif ataupun kuantitatif. 

2.15.2 Tahap 2 : Diverge 

Setelah memahami permasalahan pada tahap pertama, selanjutnya adalah 

mendefinisikan strategi awal dan solusi yang akan dibuat. Pada tahap ini tim secara 

individual dituntut untuk memberikan ide tentang solusi dalam bentuk sketsa. Ada 

beberapa langkah pada tahap diverge ini yang disebut “The Four-Step Sketch” 

seperti pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 The Four-Step Sketch 
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Adapun macam-macam teknik yang digunakan pada “The Four-Step 

Sketch” adalah sebagai berikut:  

1. Notes 

Hal yang perlu dilakukan pada langkah pertama ini adalah dengan mencatat 

permasalahan dan ide termasuk memfokuskan terhadap solusi yang ditawarkan. 

Menulis tujuan jangka panjang pada lembar catatan atau papan tulis yang bertujuan 

untuk lebih fokus terhadap solusi dan membatasi terhadap apa yang ingin ditulis. 

Beri kesempatan kepada tim untuk review tentang apa yang mereka tulis dan setelah 

itu lingkari catatan yang penting.  

2. Ideas 

Setelah menuliskan catatan-catatan pada tahap sebelumnya, sekarang 

adalah memvisualisasikan ide atau gagasan dengan mengisi dan menggambar 

objek-objek seperti judul, diagram, tabel atau apapun yang menggambarkan ide 

yang ada. Langkah ini membutuhkan waktu dua puluh menit untuk menghasilkan 

ide dan tiga menit untuk review hasil dan melingkari ide-ide yang dianggap 

menonjol.  

3. Crazy 8s 

Pada tahap ini akan dibagikan selembar kertas ukuran letter atau A4 

kemudian melipat kertas menjadi delapan bagian yang akan digunakan untuk 

menuliskan atau menggambar ide-ide dari tiap anggota tim. Teknik ini dikerjakan 

secara individu agar anggota tim lebih fokus untuk berfikir dan berkreasi. Selain itu 

juga diharapkan tiap anggota tim dapat menyampaikan ide mereka dengan menulis 

atau menggambar, sehingga tidak ada ide yang tidak tersampaikan karena tiap 
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anggota tim dituntut untuk berkreasi dengan idenya masing-masing. Adapun contoh 

penerapan dari teknik Crazy 8s dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 2.5 Penerapan Teknik Crazy 8s 

4. Solution Sketch 

Solution sketch digunakan untuk memperluas dan menjabarkan ide dari 

masing-masing anggota tim. Tiap individu akan menjabarkan ide yang dipilih 

kepada semua anggota tim. Sehingga anggota tim dapat menilai dan memberi 

pendapat tentang ide tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan ide yang benar-

benar akan menjadi solusi dari permasalahan. Solution sketch digambarkan dalam 

bentuk tiga bingkai atau dengan konsep untuk membantu menggambarkan alur dan 

cara kerja. Ketiga bingkai tersebut diberi judul yang jelas agar mudah 

mengingatnya. 

2.15.3 Tahap 3 : Decide 

Pada tahap ini akan dilakukan pemilihan untuk menentukan ide mana yang 

akan menjadi solusi dari permasalahan. Memusatkan dan menyatukan semua ide 

menjadi satu ide utama dengan teknik tertentu untuk menghasilkan sebuah ide yang 
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terbaik. Adapun teknik yang digunakan adalah “The Sticky Decision” yang 

memiliki teknik sebagai berikut : 

1. Art museum: meletakkan sketsa ide di dinding dengan selotip. 

2. Heat map: Melihat semua ide dengan teliti dan memberi stiker atau titik untuk 

menandai bagian yang menarik. 

3. Speed critique: Mendiskusikan hal-hal penting dari setiap ide yang ada, dan 

gunakan sticky notes untuk menulis ide-ide menarik. 

4. Straw poll: Setiap orang akan memilih satu ide dengan menggunakan sticker 

atau sticky note. 

5. Supervote: Membuat keputusan akhir ide yang terpilih dengan melihat 

banyaknya vote atau sticker yang ditempel pada ide tersebut. 

Setelah memilih satu gagasan atau ide selanjutnya adalah membuat 

storyboard dari ide tersebut. Storyboard merupakan visualisasi dari ide yang akan 

dibuat, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang ide solusi yang 

selanjutnya akan dibuat dalam bentuk prototype. 

2.15.4 Tahap 4 : Prototype 

Pada Tahap ini akan dibuat rancangan nyata dari produk dalam bentuk 

prototype dari rancangan pada tahap sebelumnya. Prototype akan membuat 

simulasi bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk yang dibuat sehingga 

memungkinkan untuk memvalidasi kepada calon pengguna. Terdapat empat aspek 

yang perlu diperhatikan dalam menyusun prototype. 

1. Pick the right tools: Menentukan tools terbaik yang digunakan untuk 

menyusun prototype 
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2. Divide and conquer: Menentukan komponen seperti warna, layar, alur, 

penempatan dan lain sebagainya. Komponen tersebut akan disatukan 

menjadi alur yang baik sehingga komponen di tiap halaman akan seragam.  

3. Stitch it together: Menggabungkan komponen yang sudah dibuat  menjadi 

satu alur. Memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil dengan mengecek 

komponen dan perhatikan konsistensi di tiap halaman. 

4. Do a trial run: Melakukan pengecekan dengan anggota tim pada prototype 

yang sudah dibuat untuk memastikan kesesuaian dengan apa yang 

diharapkan.  

2.15.5 Tahap 5 : Validate 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari metode Design Sprint yang akan 

melakukan validasi kepada pengguna produk menggunakan beberapa teknik. 

Tujuan dari dilakukannya validasi adalah untuk memastikan bahwa prototype yang 

dibuat apakah sudah sesuai dengan tujuan dari dibuatnya produk tersebut. Selain 

itu juga menguji apakah pengguna dapat berinteraksi dengan baik dengan prototype 

yang sudah dibuat.  

Ada beberapa teknik yang biasa digunakan pada tahap validate yaitu dengan 

small data dan interview. Small data yaitu dengan mengenalkan prototype kepada 

pengguna agar mencoba berinteraksi dengan prototype tersebut. Setelah itu akan 

diajukan pertanyaan yang berhubungan dengan hasil prototype. Tujuannya untuk 

mengukur tingkat kesuksesan dari prototype tersebut di beberapa aspek. Teknik 

interview yaitu melakukan wawancara dengan pengguna dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan prototype yang sudah dibuat. 

Kesan pertama pengguna terhadap prototype harus diperhatikan dalam melakukan 
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validate seperti alur, layout, tombol, warna, font, user experience, kejelasan dan 

dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar 

dalam pengerjaan dapat dilakukan dengan sistematis. Pada penelitian ini ada 

beberapa tahapan yang diadopsi dari metode Design Sprint yaitu understand, 

diverge, decide, prototype, validate, dokumentasi UI dan laporan tugas akhir. 

Tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Metode Penelitian  
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3.1 Understand 

Pada tahap understand ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu 

melakukan studi literatur, wawancara dan observasi serta mengevaluasi website 

yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk lebih spesifik mengetahui karakteristik 

website dan permasalahan yang ada pada website. Adapun output dari langkah ini 

adalah metode yang digunakan, permasalahan, analisis hasil kuesioner, analisis 

deskriptif dan benchmark. 

3.1.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mencari teori-teori pendukung yang 

digunakan pada penelitian. Metode utama yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode Design Sprint yang terdiri dari 5 langkah utama. Adapun metode 

evaluasi yang digunakan adalah User Experience Quistionnare (UEQ). 

 

3.1.2 Observasi dan Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan secara 

langsung yang bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun tujuan 

dari wawancara adalah untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan 

penelitian ini yaitu data tentang komunitas Surabaya Mengaji dan website Surabaya 

Mengaji. Wawancara dilakukan pada pihak-pihak terkait yaitu pengelola dan tim 

teknologi informasi dari komunitas Surabaya Mengaji serta pengunjung website.  

Observasi dengan melakukan pengamatan dan peninjauan langsung pada 

objek yang diteliti. Adapun objek yang diteliti pada penelitian ini adalah website 

komunitas Surabaya Mengaji. Website ini dibuat langsung oleh tim developer dari 

Surabaya Mengaji dengan maksud sebagai sarana dakwah dan penyampaian 

informasi. Selain itu tujuan dari dibuatnya website ini adalah untuk memberi 
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informasi tentang kegiatan Surabaya Mengaji dan sebagai basis konten yang dibuat 

oleh komunitas Surabaya Mengaji.  

Berikut adalah tampilan kondisi awal website Surabaya Mengaji sebelum 

dilakukan pengembangan desain. 

a. Halaman Beranda 

Halaman beranda merupakan tampilan awal dari website Surabaya Mengaji 

yang berisi konten-konten yang ada di dalam website Surabaya Mengaji. Pada saat 

membuka halaman beranda akan disajikan menu-menu utama yang ada pada 

website dan tulisan “Media Dakwah Sunnah” , “Surabaya Mengaji” dan motto 

“Menegakan agama Allah Ta'ala dengan Tauhid, Al-Qur'an, dan as-Sunnah”. 

Warna yang ditampilkan website ini cenderung gelap dengan perpaduan font yang 

berwarna putih dan kuning. Pada bagian tengah terdapat konten lainnya seperti 

“Rekaman Video” dan “Kajian Tematik Pekan Ini” yang menampilkan gambar 

yang bergerak setiap beberapa detik. Selain itu juga ada konten “Jadwal Kajian Hari 

Ini” yang berisi tabel informasi kajian. Pada bagian kanan website terdapat 

informasi sosial media lain dari Surabaya Mengaji, selain itu juga terdapat konten 

“Donasi Surabaya Mengaji” dan “Taa’wun Dakwah” dimana hanya menampilkan 

poster atau gambar saja. Pada bagian bawah terdapat konten “Poster Dakwah”, 

“Wallpaper Dakwah” dan “Artikel Islam” yang dapat diklik untuk melihat detail 

dari konten tersebut. Adapun pada bagian footer berisi informasi kontak dan sosial 

media dari komunitas Surabaya Mengaji mulai dari email, whatsapp, facebook, 

instagram, youtube dan telegram.  
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Gambar 3.2 Halaman Beranda 1 
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Gambar 3.3 Halaman Beranda 2 
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b. Halaman Poster Dakwah 

Halaman pada gambar 3.4 berisi konten poster dakwah yang tertata rapi 

dengan rasio gambar 1:1 dengan gambar yang dapat diklik untuk melihat detail dari 

gambar tersebut.  

 

Gambar 3.4 Halaman Poster Dakwah 

Pada saat di klik akan menampilkan halaman yang berisi poster dakwah 

yang dipilih dengan ukuran yang lebih besar dan artikel dari poster dakwah tersebut 

yang terdapat pada gambar 3.5.  
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Gambar 3.5 Halaman Detail Poster Dakwah 

Adapun gambar yang ditampilkan memiliki ukuran yang terlalu besar 

sehingga tidak sesuai dengan resolusi layer pada saat menampilkan website. Tulisan 

artikel pada halaman detail poster kajian memiliki tata letak yang kurang baik 

karena jarak antar paragraf yang terlalu jauh, selain itu juga tulisan arab yang 

kurang besar sehingga tidak dapat terbaca dengan jelas. Selain itu juga warna font 

yang digunakan kurang terang dan terlihat kontras dengan background hitam 

sehingga kenyamanan pengguna pada saat membaca menjadi terganggu. 
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c. Halaman Wallpaper Dakwah 

Halaman Wallpaper Dakwah yang terdapat pada gambar 3.6 berisi 

kumpulan wallpaper yang dibagi menjadi beberapa halaman dengan maksimal 

jumlah gambar tiap halamannya sebanyak 9 gambar.   

 

Gambar 3.6 Halaman Wallpaper Dakwah 
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Untuk melihat detail dan memperbesar gambar tersebut pengguna dapat 

mengklik gambar yang dipilih.  

 

Gambar 3.7 Halaman Detail Wallpaper Dakwah 

Pada gambar 3.7 merupakan tampilan halaman detail wallpaper dakwah 

dengan gambar yang memiliki rasio 18:9 dengan ukuran yang terlalu besar sehingga 

gambar menjadi tidak sesuai dengan ukuran layar. Pengguna harus men-scroll 
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halaman untuk melihat keseluruhan isi dari gambar tersebut. Pada bagian bawah 

gambar terdapat tombol untuk men-download wallpaper yang dipilih. 

d. Halaman Jadwal Kajian Gabungan 

Pada gambar 3.8 merupakan tampilan dari halaman jadwal kajian gabungan 

yang menampilkan informasi jadwal kajian. Tetapi judul yang ditampilkan oleh 

halaman ini yaitu “Info Kajian Rutin” sedangkan pada menu tertulis “Jadwal Kajian 

Gabungan” sehingga antara menu yang dipilih dan judul yang ditampilkan tidak 

sesuai. Informasi jadwal kajian gabungan ditampilkan pada tabel yang terbagi 

menjadi beberapa kolom yaitu waktu, tanggal, tema, kitab rujukan, pemateri, 

tempat, keterangan dan tombol lihat detail. Pengguna juga dapat memilih jadwal 

berdasarkan hari tetapi tidak terdapat kolom untuk memilih tanggal. 

 

Gambar 3.8 Halaman Jadwal Kajian Gabungan 
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Informasi Kajian tersebut juga dapat dilihat detailnya dengan mengklik 

tombol “lihat detail” pada bagian sebelah kanan.  

 

Gambar 3.9 Halaman Detail Jadwal Kajian 

Pada gambar 3.9 merupakan tampilan dari halaman detail kajian yang berisi 

informasi lebih detail dari kajian yang dipilih. Pada bagian sebelah kiri terdapat 

gambar dari kajian tersebut, sedangkan sebelah kanan terdapat detail dari kajian 

tersebut yaitu tanggal, pemateri, lokasi, maps, waktu, jenis peserta, link live 

streaming, kitab rujukan dan keterangan. Tetapi tulisan pada halaman tersebut 

memiliki warna font yang kurang terang dan tata letak yang kurang rapi.   
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e. Halaman Jadwal Kajian Esok 

Tampilan yang ada pada halaman ini hampir sama dengan yang ada pada 

halaman jadwal kajian gabungan tetapi jadwal yang ditampilkan hanya untuk besok 

hari saja seperti pada gambar 3.10.  

 

Gambar 3.10 Halaman Jadwal Kajian Esok 

Pada halaman ini tidak ada filter berdasarkan hari atau tanggal, karena 

hanya menampilkan informasi kajian untuk hari selanjutnya. Adapun konten-

konten yang ada hampir sama dengan halaman jadwal kajian gabungan termasuk 

pada halaman detail kajian yang ditunjukkan pada gambar 3.10. 
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f. Halaman Artikel Islam 

Pada halaman ini berisi artikel islam yang menampilkan gambar dan judul 

di setiap bahasannya seperti pada gambar 3.11.  

 

Gambar 3.11 Halaman Artikel Islam 

Pada setiap judul memiliki gambar tersendiri sesuai dengan bahasan, tetapi 

ada beberapa artikel yang tidak ada gambarnya sehingga hanya menampilkan logo 

Surabaya Mengaji. Pada artikel islam ini memiliki beberapa kategori seperti 

aqidah, tauhid, adab, akhlak, al-qur’an, tafsir, fiqh ibadah, pendidikan, keluarga, 

penyucian jiwa, muslimah, manhaj, shirah, nahwu sharaf,  motivasi, resume kajian 

dan lain-lain. Kategori tersebut dapat dipilih pada sub-menu artikel yang ada di 

menu navigasi.  
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Untuk melihat atau membaca artikel tersebut, pengguna dapat menekan 

gambar atau judul pada halaman artikel, setelah itu akan terbuka halaman detail 

artikel islam seperti pada gambar 3.12.  

 

Gambar 3.12 Halaman Artikel Islam 

Pada halaman ini akan terdapat gambar dari bahasan judul yang memiliki 

rasio 1:1 dengan resolusi yang besar sehingga memenuhi tampilan layar. Tata letak 

penulisan pada halaman ini kurang baik karena jarak antar paragraf yang terlalu 

jauh dan tidak konsisten. Ukuran font dan warna font memiliki pemilihan yang 

kurang baik, warna font yang terlihat kurang terang menyebabkan pengguna tidak 
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nyaman ketika membaca karena perpaduan warna antara background hitam dan 

tulisan berwarna putih. Adapun pada penulisan arab pada artikel memiliki ukuran 

yang kurang besar sehingga tidak bisa terbaca dengan jelas. Selain itu juga ada 

simbol-simbol tertentu yang tidak bisa terbaca sehingga hanya menampilkan simbol 

“?”. 

g. Halaman Audio Kajian 

Halaman audio kajian berisi kumpulan rekaman kajian berupa audio seperti 

pada gambar 3.13.  

 

Gambar 3.13 Halaman Audio Kajian 

Halaman ini menampilkan rekaman audio kajian berdasarkan judul, pada 

tiap judulnya juga terdapat gambar. Tetapi ada beberapa gambar yang tidak ada 
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sehingga hanya menampilkan gambar logo Surabaya Mengaji. Ukuran di tiap 

rekaman pada halaman ini juga kurang tertata rapi karena jika ada beberapa judul 

yang panjang maka ukuran menjadi tidak konsisten.  

Untuk melihat detail dari rekaman audio kajian, pengguna juga dapat 

mengklik gambar atau judul yang dipilih. Tampilan detail rekaman audio kajian 

dapat dilihat pada gambar 3.14.  

 

Gambar 3.14 Detail Halaman Audio Kajian 

Pada halaman ini menampilkan gambar, judul dan penjelasan yang memiliki 

font yang sama seperti halaman artikel kajian. Penulisan pada halaman ini kurang 
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rapi karena memiliki jarak spasi antar paragraf yang terlalu jauh. Pada halaman ini 

juga terdapat tombol untuk men-download audio kajian, tetapi tidak bisa langsung 

men-download file melainkan harus direct ke situs lain. 

h. Halaman Video Kajian 

Halaman video kajian berisi kumpulan rekaman kajian berupa video seperti 

pada gambar 3.15.  

 

Gambar 3.15 Halaman Video Kajian 

Tampilan pada halaman ini hampir sama dengan halaman video kajian. 

Video kajian terdiri dari beberapa halaman, pada satu halaman hanya menampilkan 
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9 judul video kajian. Adapun jika ingin melihat atau menonton video pengguna 

dapat memilih dengan mengklik gambar atau judul. Halaman detail video kajian 

dapat dilihat pada gambar 3.16.  

 

Gambar 3.16 Halaman Detail Video Kajian 

Tampilan pada halaman ini hampir sama dengan tampilan pada halaman 

detail audio kajian. Pada halaman ini juga terdapat tombol untuk menonton video 
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yang akan direct langsung ke situs Youtube, sedangkan untuk pilihan download 

video kajian tidak ada. 

i. Sitemap Font-End dan Back-End 

Untuk lebih memperjelas alur dan menu apa saja yang ada pada website 

Surabaya Mengaji digunakan sitemaps atau peta situs yang terdiri dari front-end 

dan back-end.   

 

Gambar 3.17 Sitemap back-end 
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Gambar 3.18 Sitemap front-end 

4
8
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Ada beberapa menu utama yang ada pada website Surabaya Mengaji yaitu 

Poster Dakwah, Wallpaper Dakwah, Info Kajian Gabungan, Info Kajian Esok, 

Artikel Islam, Rekaman Audio dan Rekaman Video. Pada tiap-tiap menu tersebut 

terdapat detail yang berisi informasi secara detail terkait dengan menu yang dipilih 

tersebut.  

Sitemap font-end dapat dilihat pada gambar 3.17. Sedangkan pada sitemap 

back-end diperlukan login terlebih dahulu untuk membuka halaman utama website 

back-end karena tidak semua orang bisa mengakses halaman tersebut. Pengguna 

pada bagian back-end ini adalah bagian Koordinator Teknologi dan Informasi dari 

Surabaya Mengaji yang bertugas untuk melakukan input dan update konten  yang 

ada pada website. Adapun sitemap dari back end website Surabaya Mengaji dapat 

dilihat pada gambar 3.18. 

Dari hasil wawancara dan observasi dapat diketahui permasalahan yang ada 

pada website Surabaya Mengaji adalah pemilihan warna background dan font pada 

website yang menyebabkan pengguna tidak nyaman pada saat melihat atau 

membaca tulisan. Permasalahan lainnya yaitu tata penulisan paragraf yang ada pada 

website ini memiliki spasi paragraf yang terlalu jauh sehingga menyebabkan tata 

penulisan menjadi kurang baik. Adapun pada ukuran gambar juga terlalu besar yang 

tidak sesuai dengan ukuran layer sehingga menyebabkan pengguna harus men-

scroll untuk melihat keseluruhan gambar.  

3.1.3 Evaluasi Website yang Sudah Ada 

Pada langkah ini yang dilakukan adalah mengevaluasi website Surabaya 

Mengaji dengan melakukan beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut dimulai 

dari menentukan populasi dan sampel, menyusun kuesioner, menyebarkan 
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kuesioner, uji validitas dan reliabilitas, analisis deksriptif dan benchmark. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

A. Menentukan Populasi dan Sampel 

Untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian maka 

dilakukan perhitungan sampel. Adapun populasi ditentukan berdasarkan rata-rata 

pengunjung website tiap bulannya sebanyak 1080 pengunjung (Sumber: 

www.statshow.com). 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

=  
1080

1 + (1080. (0.1)2)
=  

1080

1 + (10.8)
 

=  
1080

11.8
= 91.5 = 92 

Jadi sampel yang diperoleh sebanyak 92 orang dari populasi pengunjung 

website sebanyak 1080. Jumlah sampel tersebut menjadi responden dalam mengisi 

kuesioner yang disebarkan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling yang mana ditentukan kriteria responden atau dalam arti orang-orang 

yang dianggap memenuhi kriteria untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. 

B. Menyusun Kuesioner 

Pada langkah ini kuesioner disusun berdasarkan metode evaluasi yaitu 

dengan User Experience Quistionnare (UEQ) dan menggunakan sedikit modifikasi 

dari metode User Experience Quistionnare (UEQ). Kuesioner yang digunakan 

terdiri dari dua jenis yaitu kuesioner UEQ dalam Bahasa Indonesia dan kuesioner 

modifikasi UEQ dengan mem-breakdown 26 item/indikator menjadi beberapa 

pertanyaan dengan maksud untuk lebih spesifik dalam menggali informasi yang 
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berkaitan dengan user interface website. Adapun bentuk kuesioner dari metode 

UEQ adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.19 Kuesioner UEQ 

Sedangkan hasil modifikasi kuesioner dari metode UEQ dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.1 Modifikasi metode User Experience Quistionnare (UEQ). 

No. Pernyataan/Pertanyaan 

1 Menyenangkan 

X1.1 Tampilan pada website ini meningkatkan suasana hati (mood) saya 
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No. Pernyataan/Pertanyaan 

X1.2 Saya suka dengan kesan pertama saat membuka website 

2 Dapat Dipahami 

X2.1 Saya dapat memahami alur navigasi dengan mudah. 

X2.2 Tulisan yang digunakan dapat terbaca dengan mudah dan jelas. 

X2.3 Judul pada tiap halaman menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 

3 Kreatif 

X3.1 Komposisi warna antara background dan tulisan sangat menarik. 

X3.2 Halaman beranda memiliki tata letak yang baik. 

X3.3 Tata letak pada halaman “Rekaman Kajian” sangat menarik 

4 Mudah dipelajari 

X4.1 Saya dapat mempelajari website dengan mudah. 

X4.2 Saya memahami konten informasi yang disajikan dengan mudah 

X4.3 Saya dapat dengan mudah melihat “Detail Kajian”. 

5 Bermanfaat 

X5.1 Saya merasa terbantu dengan adanya website ini 

X5.2 
Website memiliki icon-icon menarik yang bermanfaat bagi saya dalam 

memahami konten 

6 Mengasyikkan 

X6.1 Saya suka dengan efek menu navigasi pada website. 

X6.2 Saya suka dengan efek pop-up pada website. 

7 Menarik 

X7.1 Perpaduan warna background dan konten terlihat menarik 

X7.2 Pemilihan warna pada judul di tiap halaman terlihat menarik 

8 Dapat Diprediksi 

X8.1 
Saya dapat langsung mendownload rekaman kajian dengan mengklik 

tombol download 

X8.2 
Saya dapat langsung menonton video pada saat mengklik judul pada 

rekaman video 

9 Cepat  

X9.1 
Website ini memiliki navigasi yang mudah sehingga saya bisa 

memperoleh informasi dengan cepat 
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No. Pernyataan/Pertanyaan 

X9.2 Saya dapat memperoleh detail informasi kajian dengan cepat 

X9.3 
Saya dapat dengan mudah mendownload konten yang ada seperti 

“Design Dakwah” atau “Rekaman Kajian” 

10 Berdaya Cipta 

X10.1 Penempatan konten pada website seperti pada umumnya 

X10.2 Gambar di tiap judul pada “Audio Kajian” memiliki ciri khas tersendiri 

X10.3 
Pada halaman “Rekaman Audio” terdapat icon yang berbeda dengan 

website pada umumnya 

11 Mendukung 

X11.1 
Secara keseluruhan website ini mendukung saya untuk mempelajari 

ilmu agama 

X11.2 
Tampilan footer yang berisi kontak dan sosial media mendukung saya 

untuk lebih mudah menghubungi pihak Surabaya Mengaji 

12 Baik 

X12.1 Secara keseluruhan website ini menampilkan konten yang cukup baik 

X12.2 Penggunaan kalimat pada “Artikel Kajian” sudah cukup baik 

13 Sederhana 

X13.1 Alur navigasi memiliki alur yang sederhana dan mudah dipahami 

X13.2 Jenis font pada website sudah konsisten 

14 Menggembirakan 

X14.1 Saya suka dengan tampilan keseluruhan website ini 

X14.2 Saya suka dengan penempatan layout pada website ini 

15 Terdepan 

X15.1 Desain website memiliki ciri khas tersendiri 

X15.2 
Pada halaman “Rekaman Video” terdapat icon yang berbeda dengan 

website pada umumnya 

16 Nyaman 

X16.1 
Warna background yang digunakan cukup baik sehingga tidak 

membuat mata lelah 

X16.2 
Warna font yang digunakan cukup baik sehingga tulisan dapat terlihat 

dengan jelas 

X16.3 
Komposisi warna pada website membuat saya nyaman untuk berlama-

lama di halaman website 

X16.4 Perpaduan warna pada website kontras 
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No. Pernyataan/Pertanyaan 

X16.5 Saya dapat dengan nyaman membaca artikel kajian 

17 Aman 

X17.1 
Terdapat form inputan pendaftaran untuk program donasi Surabaya 

Mengaji 

X17.2 
Setelah mengisi form, website menampilkan pemberitahuan yang 

meyakinkan pengguna bahwa data yang diinputkan aman 

X17.3 Website ini menjamin keamanan data pengguna 

18 Memotivasi 

X18.1 Website ini terdapat kata-kata motivasi yang menarik 

X18.2 
Tata penulisan pada “Artikel Kajian” memotivasi saya untuk terus 

membaca artikel-artikel kajian yang lain 

19 Memenuhi Ekspetasi 

X19.1 
Website ini merespon semua tindakan yang saya lakukan sesuai dengan 

harapan saya 

X19.2 Halaman yang ditampilkan sesuai dengan menu yang dipilih 

20 Efisien 

X20.1 Saya tidak perlu men-scroll halaman untuk melihat konten 

X20.2 Ukuran gambar pada halaman utama sudah sesuai 

X20.3 Ukuran tiap konten pada halaman utama sudah sesuai 

X20.4 
Resolusi gambar pada bagian “Kajian Tematik Pekan Ini” di halaman 

sudah sesuai 

X20.5 
Resolusi gambar pada halaman “Poster Dakwah” dan “Wallpaper 

Dakwah” sudah sesuai dengan layar 

X20.6 Ukuran judul pada halaman “Rekaman Kajian” sudah sesuai 

21 Jelas 

X21.1 Tulisan pada halaman “Info Jadwal Kajian” dapat terlihat dengan jelas 

X21.2 Saya dapat dengan mudah membaca artikel kajian 

X21.3 
Saya dapat dengan mudah menemukan tombol (back-next) pada 

gambar bergerak di konten “Kajian Tematik Pekan Ini” 

22 Praktis 

X22.1 Saya tidak perlu mengklik tombol terlalu banyak untuk melihat konten 

X22.2 Saya dapat dengan mudah mencari info kajian yang saya butuhkan 

X22.3 
Terdapat kolom pencarian untuk mencari info kajian, artikel, dan 

rekaman kajian  
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No. Pernyataan/Pertanyaan 

X22.4 
Kolom pencarian terdapat filter berupa kategori pencarian (misal: 

kategori info kajian, artikel, dan rekaman kajian) 

23 Terorganisasi 

X23.1 Tata letak pada website sudah tertata rapi 

X23.2 Penulisan paragraf pada “Artikel Kajian” sudah terlihat rapi 

24 Atraktif 

X24.1 Desain antarmuka (interface) terlihat atraktif/menarik 

X24.2 Saya tertarik dengan efek tombol yang digunakan pada website 

X24.3 
Saya dapat dengan mudah memindah gambar “Rekaman Video” di 

halaman utama 

25 Ramah Pengguna 

X25.1 
Saya dapat dengan mudah menemukan tombol-tombol pada semua 

halaman website 

X25.2 Terdapat keterangan pada setiap tombol 

X25.3 Saya merasa familiar (tidak asing) dengan bahasa yang digunakan 

26 Inovatif 

X26.1 
Pada halaman “Detail Kajian” terdapat icon yang berbeda dengan 

website pada umumnya 

X26.2 
Pada “Detail Kajian” terdapat icon yang berguna untuk memahami 

maksud dari tulisan 

 

C. Menyebarkan Kuesioner 

Langkah selanjutnya adalah menyebarkan kuesioner kepada responden 

yaitu pengunjung website Surabaya Mengaji. Penyebaran kuesioner dilakukan 

secara offline dengan secara langsung mendatangi responden. Sebelum penyebaran 

kuesioner, responden diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

disebarnya kuesioner. 
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D. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setelah diperoleh hasil kuesioner maka langkah selanjutnya adalah menguji 

validitas dan reliabilitas. Untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas digunakan 

software SPSS 24. 

E. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan hasil karakteristik 

responden yaitu mengenai jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Pada 

langkah ini juga dilakukan pengolahan dan perhitungan jawaban dari responden 

kuesioner yang sudah disebar. 

F. Benchmark 

Hasil pengolahan data dipetakan dalam bentuk tabel atau diagram yang 

disebut benchmark. Tujuan dari benchmark ini adalah untuk mengetahui perbaikan 

dari website yang dievaluasi dan membandingkan antara produk yang ada saat ini 

dan produk rekomendasi yang dirancang. 

3.2 Diverge 

Pada tahap diverge dilakukan brainstorming dengan membuat ide-ide solusi 

dari permasalahan yang muncul di tahap understand. Pada tahap ini digunakan 

teknik Crazy 8s untuk menuliskan ide yang dirasa bisa mengatasi permasalahan. 

Adapun langkah-langkah dari tahap ini yaitu: 

1. Menyiapkan selembar kertas (A4 atau letter). 

2. Melipat menjadi 8 bagian. 

3. Menentukan permasalahan yang muncul pada tahap understand. 

4. Menuliskan solusi yang dirasa bisa mengatasi permasalahan dalam bentuk 

tulisan. 
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5. Menggambar sketsa sebanyak 8 alternatif. 

3.3 Decide 

Setelah membuat sketsa dengan menggunakan Crazy 8s maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan sketsa yang dirasa bisa menyelesaikan 

permasalahan dan dapat diimplementasikan. Untuk memilih salah satu dari ide yang 

dianggap baik maka digunakan teknik “Supervote” yaitu dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1. Memberikan hak suara untuk memilih sketsa bagi tiap orang. 

2. Memperlihatkan sketsa yang sudah dibuat. 

3. Menjelaskan maksud dan isi dari sketsa tersebut. 

4. Beri waktu beberapa menit untuk mengamati desain sketsa. 

5. Setiap orang dapat memilih 1 sketsa pada tiap ide permasalahan dan 

memberikan kritik, saran maupun pendapat masing-masing. 

6. Sketsa yang paling banyak dipilih digunakan pada tahap pembuatan storyboard 

dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang diterima. 

3.4 Prototype 

Pada tahap ini dibuat rancangan nyata dari produk dalam bentuk prototype 

dari storyboard yang sudah dibuat sebelumnya. Prototype mensimulasikan 

bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk yang dibuat sehingga 

memungkinkan untuk memvalidasi kepada calon pengguna. Adapun tools yang 

digunakan dalam membuat prototype adalah Photoshop untuk mengedit foto 

menjadi berkualitas, Inkscape untuk mengedit objek, Adobe XD untuk membuat 

prototype. 
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3.5 Validate 

Setelah membuat prototype di tahap sebelumnya maka perlu dilakukan 

validasi atau menguji prototype kepada pengguna. Pada tahap menggunakan teknik 

small data yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner yang digunakan pada 

tahap understand kepada beberapa pengguna yang dipilih untuk mengetahui tingkat 

kesuksesan dan kesesuaian user interface yang sudah dirancang. Tujuannya adalah 

untuk mengukur apakah desain baru yang dirancang sudah sesuai dengan persepsi 

dan tujuan pengguna. Hasil kuesioner diolah dengan menggunakan SPSS yang 

menghasilkan nilai benchmark. Hasil analisis pada tahap ini akan dibandingkan 

dengan hasil analisis pada tahap understand. 
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BAB IV  

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Understand 

Pada tahap understand ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu 

melakukan studi literatur, wawancara dan observasi serta mengevaluasi website 

yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk lebih spesifik mengetahui karakteristik 

website dan permasalahan yang ada pada website. 

4.1.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mencari teori-teori pendukung yang 

digunakan pada penelitian. Metode utama yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode Design Sprint serta metode evaluasi yang digunakan adalah User 

Experience Quistionnare (UEQ).  

4.1.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dan permasalahan yang 

ada pada website. Hasil wawancara degan pihak Surabaya Mengaji dapat dilihat 

pada tabel berikut.  

Tabel 4.1 Hasil Wawancara 

Pertanyaan Jawaban 

Tujuan dibuatnya 

website 

Untuk lebih memperluas sarana dakwah bagi 

Surabaya Mengaji 

Sasaran atau segmentasi 

dari Surabaya Mengaji 

Sasarannya adalah umat islam secara umum dan 

secara khusus dari kalangan remaja dan dewasa di usia 

18-40 tahun. 
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Berapa rata-rata 

pengunjung website tiap 

bulannya 

Rata-rata pengunjung website mencapai 1000 orang 

tiap bulannya. 

Apakah Surabaya 

Mengaji pernah 

melakukan evaluasi 

terkait dengan user 

interface? 

Untuk evaluasi dan survey secara langsung masih 

belum dilakukan karena pada saat ini jika ada 

masukan atau keluhan pada website hanya dilakukan 

melalui pesan pribadi. 

Apakah perlu dilakukan 

perbaikan website dari 

sisi user interface untuk 

kedepannya? 

Website Surabaya Mengaji perlu dilakukan perbaikan 

karena masih ada beberapa kekurangan terutama dari 

sisi desain dan fitur yang perlu ditambahkan.  

 

4.1.3 Evaluasi Website 

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui lebih spesifik karakteristik dan 

permasalahan pada website dengan menggunakan data-data dan pengujian statistik 

yang sudah dilakukan. 

A. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen 

yang digunakan pada penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan tools 

SPSS untuk mempermudah perhitungan. Instrumen dikatakan valid jika instrument 

tersebut menunjukkan korelasi (Rhitung) lebih besar dari Rtabel dengan α 0,05. 

Pada penelitian ini untuk mengetahui Rtabel dengan perhitungan sebagai berikut: 
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Rtabel = (df, α) 

= ( N (jumlah sampel) – 2 , α) 

= ( 92 – 2 , α) 

= ( 90 , 0,05) 

= 0.2050 

Jadi hasil Rtabel dengan α 0,05 dan df 90 adalah sebesar 0.2050. Adapun 

hasil uji validitas data yang sudah diolah dengan menggunakan SPSS ditunjukkan 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas 

Index 

Pernyataan/Pertanyaan 

Nilai Kolerasi 

(Rhitung) 

Rtabel Keterangan 

Menyenangkan 

X1.1 0.439 0.2050 Valid 

X1.2 0.535 0.2050 Valid 

Dapat dipahami 

X2.1 0.488 0.2050 Valid 

X2.2 0.637 0.2050 Valid 

X2.3 0.557 0.2050 Valid 

Kreatif 

X3.1 0.708 0.2050 Valid 

X3.2 0.427 0.2050 Valid 

X3.3 0.571 0.2050 Valid 

Mudah dipelajari 

X4.1 0.471 0.2050 Valid 

X4.2 0.629 0.2050 Valid 

X4.3 0.475 0.2050 Valid 

Bermanfaat 

X5.1 0.324 0.2050 Valid 

X5.2 0.773 0.2050 Valid 

Mengasyikkan 

X6.1 0.532 0.2050 Valid 

X6.2 0.597 0.2050 Valid 

Menarik 

X7.1 0.758 0.2050 Valid 
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Index 

Pernyataan/Pertanyaan 

Nilai Kolerasi 

(Rhitung) 

Rtabel Keterangan 

X7.2 0.690 0.2050 Valid 

Dapat diprediksi 

X8.1 0.735 0.2050 Valid 

X8.2 0.741 0.2050 Valid 

Cepat 

X9.1 0.609 0.2050 Valid 

X9.2 0.679 0.2050 Valid 

X9.3 0.764 0.2050 Valid 

Berdaya Cipta 

X10.1 0.369 0.2050 Valid 

X10.2 0.638 0.2050 Valid 

X10.3 0.625 0.2050 Valid 

Mendukung 

X11.1 0.377 0.2050 Valid 

X11.2 0.529 0.2050 Valid 

Baik 

X12.1 0.461 0.2050 Valid 

X12.2 0.723 0.2050 Valid 

Sederhana 

X13.1 0.591 0.2050 Valid 

X13.2 0.702 0.2050 Valid 

Menggembirakan 

X14.1 0.559 0.2050 Valid 

X14.2 0.649 0.2050 Valid 

Terdepan 

X15.1 0.700 0.2050 Valid 

X15.2 0.682 0.2050 Valid 

Nyaman 

X16.1 0.621 0.2050 Valid 

X16.2 0.760 0.2050 Valid 

X16.3 0.706 0.2050 Valid 

X16.4 0.328 0.2050 Valid 

X16.5 0.750 0.2050 Valid 

Aman 

X17.1 0.670 0.2050 Valid 

X17.2 0.619 0.2050 Valid 

X17.3 0.510 0.2050 Valid 

Memotivasi 

X18.1 0.427 0.2050 Valid 
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Index 

Pernyataan/Pertanyaan 

Nilai Kolerasi 

(Rhitung) 

Rtabel Keterangan 

X18.2 0.750 0.2050 Valid 

Memenuhi ekspetasi 

X19.1 0.473 0.2050 Valid 

X19.2 0.330 0.2050 Valid 

Efisien 

X20.1 0.682 0.2050 Valid 

X20.2 0.731 0.2050 Valid 

X20.3 0.755 0.2050 Valid 

X20.4 0.329 0.2050 Valid 

X20.5 0.720 0.2050 Valid 

X20.6 0.792 0.2050 Valid 

Jelas 

X21.1 0.631 0.2050 Valid 

X21.2 0.748 0.2050 Valid 

X21.3 0.775 0.2050 Valid 

Praktis 

X22.1 0.786 0.2050 Valid 

X22.2 0.596 0.2050 Valid 

X22.3 0.552 0.2050 Valid 

X22.4 0.733 0.2050 Valid 

Terorganisasi 

X23.1 0.698 0.2050 Valid 

X23.2 0.729 0.2050 Valid 

Atraktif 

X24.1 0.683 0.2050 Valid 

X24.2 0.745 0.2050 Valid 

X24.3 0.560 0.2050 Valid 

Ramah pengguna 

X25.1 0.632 0.2050 Valid 

X25.2 0.664 0.2050 Valid 

X25.3 0.588 0.2050 Valid 

Inovatif 

X26.1 0.686 0.2050 Valid 

X26.2 0.748 0.2050 Valid 

 



64 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil bahwa semua pertanyaan 

mendapatkan nilai Rhitung lebih dari nilai Rtabel dengan α 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa semua pertanyaan pada penelitian ini telah valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban 

oleh responden. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 

SPSS pada perhitungan reliability statistics. Kuesioner dapat dikatakan reliabel 

apabila memiliki nilai Chronbach’s Alpha ≥ 0,7 atau mendekati 1. Berikut adalah 

hasil uji reliabilitas kuesioner pada penelitian ini : 

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.978 70 

 

Dari tabel diatas diperoleh hasil bahwa keseluruhan pertanyaan memiliki 

nilai chronbach’s alpha lebih dari 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua 

pertanyaan sudah reliabel. 

B. Analisis Deskriptif 

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Karakteristik responden yang mengisi kuesioner berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Kategori Jumlah Persentase 

1. Surabaya 54 58.7% 

2.  Sidoarjo 10 10.9% 

3. Gresik 5 5.4% 
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4. Kediri 3 3.3% 

5. Jombang 2 2.2% 

6. Jember 2 2.2% 

7. Pamekasan 2 2.2% 

8. Semarang 2 2.2% 

9. Kebumen 2 2.2% 

10.  Lamongan 1 1.1% 

11. Tuban 1 1.1% 

12. Sumenep 1 1.1% 

13. Bangkalan 1 1.1% 

14. Ngawi 1 1.1% 

15. Magetan 1 1.1% 

16. Banyuwangi 1 1.1% 

17. Lumajang 1 1.1% 

18. Banjarmasin 1 1.1% 

19. Palu 1 1.1% 

Jumlah 92 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden berasal dari 19 

kota yang berbeda. Responden terbanyak berasal dari kota Surabaya yang dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.1 Diagram Responden Berdasarkan Kota 

2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 
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Karakteristik responden yang mengisi kuesioner berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Kategori Jumlah Persentase 

1. Laki-Laki 70 76% 

2.  Perempuan 22 24% 

Jumlah 92 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin laki-laki-laki sebanyak 70 orang atau 76% dari jumlah keseluruhan 

responden dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 22 orang atau 

24% dari jumlah keseluruhan responden yang dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 

 

Gambar 4.2 Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

3. Karakteristik responden berdasarkan usia 

Karakteristik responden yang mengisi kuesioner berdasarkan usia dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Usia 

No Kategori Jumlah Persentase 

1. <=17 tahun 6 7% 

2.  18-25 tahun 59 64% 

3. >25 tahun 27 29% 

Jumlah 92 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia 

lebih dari atau sama dengan 17 tahun sebanyak 6 orang atau 7% dari jumlah 

keseluruhan responden dan responden yang memiliki usia 18 sampai 25 tahun 

sebanyak 59 orang atau 64% dari jumlah keseluruhan responden. Adapun 

responden yang berusia lebih dari 25 tahun sebanyak 27 orang atau 29% dari jumlah 

keseluruhan responden yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.3 Diagram Responden Berdasarkan Usia 

4. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

Karakteristik responden yang mengisi kuesioner berdasarkan pendidikan 

terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Kategori Jumlah Persentase 

1. SMP 5 5% 

2.  SMA 64 70% 

3. Sarjana 22 24% 

4. Pasca Sarjana 1 1% 

Jumlah 92 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia 

lebih dari atau sama dengan 17 tahun sebanyak 6 orang atau 7% dari jumlah 

keseluruhan responden dan responden yang memiliki usia 18 sampai 25 tahun 

sebanyak 59 orang atau 64% dari jumlah keseluruhan responden. Adapun 

responden yang berusia lebih dari 25 tahun sebanyak 27 orang atau 29% dari jumlah 

keseluruhan responden yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.4 Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

5. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

Karakteristik responden yang mengisi kuesioner berdasarkan pekerjaan 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.8 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Kategori Jumlah Persentase 

1. Pelajar 8 9% 

2.  Mahasiswa 52 57% 

3. Wiraswasta 3 3% 

4. Tenaga 

Kependidikan 

1 1% 

5. Pegawai Swasta 24 26% 

6. Lain-lain 4 4% 

Jumlah 92 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 

pekerjaan sebagai pelajar sebanyak 8 orang atau 7%, mahasiswa sebanyak 52 orang 

atau 57%, wiraswasta sebanyak 3 orang atau 3%, tenaga kependidikan sebanyak 1 

orang atau 1%, pegawai swasta sebanyak 24 orang atau 26% dan lain-lain sebanyak 

4 orang atau 4% dari jumlah keseluruhan responden. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.5 Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan 

6. Karakteristik responden berdasarkan intensitas kunjungan website 

Karakteristik responden yang mengisi kuesioner berdasarkan pendidikan 

terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.9 Responden Berdasarkan Intensitas Kunjungan Website 

No Kategori Jumlah Persentase 

1. Jarang 50 54% 

2.  Kadang-kadang 18 20% 

3. Sering 24 26% 

Jumlah 92 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diperoleh hasil bahwa yang jarang 

membuka website sebanyak 50 orang atau 54% dari jumlah keseluruhan responden, 

sedangkan responden yang memilih kadang-kadang atau setidaknya mengunjungi 

website sebanyak 1 kali seminggu diperoleh sebanyak 18 orang atau 20% dari 

jumlah keseluruhan responden. Sedangkan responden yang sering membuka 

website diperoleh hasil sebanyak 24 orang atau 26% dari jumlah keseluruhan 

responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.6 Diagram Responden Berdasarkan Intensitas Kunjungan Website 

C. Bencmark 

Untuk mengetahui permasalahan yang ada pada website berdasarkan data 

kuesioner yang telah diperoleh maka akan dibuat benchmark dengan menggunakan 
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tabulasi hasil kuesioner dari modifikasi metode UEQ dan menggunakan alat ukur 

dari metode User Experience Questionnaire (UEQ). 

1. Tabulasi hasil kuesioner 

Selanjutnya dilakukan tabulasi dari hasil kuesioner yang sudah didapatkan. 

Tabulasi hasil kuesioner ini digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi, 

jumlah (sum) dan rata-rata (mean) pada data kuesioner dengan dilakukan 

perhitungan menggunakan SPSS. Setelah itu akan dilakukan pemetaan skala 

prioritas perbaikan yang harus dilakukan. Tabulasi hasil kuesioner dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.10 Tabulasi Hasil Kuesioner 

ID Indikator 

Skala 

SUM Mean 1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

Menyenangkan 

X1.1 Tampilan pada website 

ini meningkatkan 

suasana hati (mood) saya. 

4 7 51 30 291 3.16 

X1.2 Saya suka dengan kesan 

pertama saat membuka 

website. 

3 15 43 31 286 

 

3.11 

Dapat Dipahami 

X2.1 Saya dapat memahami 

alur navigasi dengan 

mudah. 

2 6 56 28 294 

 

3.20 

X2.2 Tulisan yang digunakan 

dapat terbaca dengan 

mudah dan jelas. 

4 23 35 30 275 

 

2.99 

X2.3 Judul pada tiap halaman 

menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami. 

2 6 47 37 303 

 

3.29 

Kreatif 

X3.1 Komposisi warna antara 

background dan tulisan 

sangat menarik. 

9 24 32 27 261 2.84 



72 

 

 

 

ID Indikator 

Skala 

SUM Mean 1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

X3.2 Halaman beranda 

memiliki tata letak yang 

baik. 

3 7 55 27 290 3.15 

X3.3 Tata letak pada halaman 

“Rekaman Kajian” 

sangat menarik 

4 14 52 22 276 

 

3.00 

Mudah Dipelajari 

X4.1 Saya dapat mempelajari 

website dengan mudah. 

1 7 49 35 302 3.28 

X4.2 Saya memahami konten 

informasi yang disajikan 

dengan mudah 

2 7 55 28 293 3.18 

X4.3 Saya dapat dengan 

mudah melihat “Detail 

Kajian”. 

7 11 47 27 278 3.02 

Bermanfaat 

X5.1 Saya merasa terbantu 

dengan adanya website 

ini. 

2 1 38 51 322 3.50 

X5.2 Website memiliki icon-

icon menarik yang 

bermanfaat bagi saya 

dalam memahami 

konten. 

3 27 41 21 264 2.87 

Mengasyikkan 

X6.1 Saya suka dengan efek 

menu navigasi pada 

website. 

1 8 58 25 291 3.16 

X6.2 Saya suka dengan efek 

pop-up pada website. 

3 16 54 19 273 2.97 

Menarik 

X7.1 Perpaduan warna 

background dan konten 

terlihat menarik. 

7 24 34 27 265 2.88 

X7.2 Pemilihan warna pada 

judul di tiap halaman 

terlihat menarik. 

3 23 49 17 264 2.87 

Dapat Diprediksi 
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ID Indikator 

Skala 

SUM Mean 1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

X8.1 Saya dapat langsung 

mendownload rekaman 

kajian dengan mengklik 

tombol download. 

13 26 30 23 247 2.68 

X8.2 Saya dapat langsung 

menonton video pada 

saat mengklik judul pada 

rekaman video. 

11 26 33 22 250 2.72 

Cepat 

X9.1 Website ini memiliki 

navigasi yang mudah 

sehingga saya bisa 

memperoleh informasi 

dengan cepat. 

1 5 60 26 295 3.21 

X9.2 Saya dapat memperoleh 

detail informasi kajian 

dengan cepat. 

1 14 48 29 289 3.14 

X9.3 Saya dapat dengan 

mudah mendownload 

konten yang ada seperti 

“Design Dakwah” atau 

“Rekaman Kajian” 

5 25 37 25 266 2.89 

Berdaya Cipta 

X10.1 Penempatan konten pada 

website seperti pada 

umumnya. 

1 5 64 22 291 3.16 

X10.2 Gambar di tiap judul 

pada “Audio Kajian” 

memiliki ciri khas 

tersendiri. 

7 22 42 21 261 2.84 

X10.3 Pada halaman “Rekaman 

Audio” terdapat icon 

yang berbeda dengan 

website pada umumnya. 

11 23 40 18 249 2.71 

Mendukung 

X11.1 Secara keseluruhan 

website ini mendukung 

1 2 26 63 335 3.64 
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ID Indikator 

Skala 

SUM Mean 1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

saya untuk mempelajari 

ilmu agama. 

X11.2 Tampilan footer yang 

berisi kontak dan sosial 

media mendukung saya 

untuk lebih mudah 

menghubungi pihak 

Surabaya Mengaji. 

0 7 52 33 302 3.28 

Baik 

X12.1 Secara keseluruhan 

website ini menampilkan 

konten yang cukup baik. 

1 2 44 45 317 3.45 

X12.2 Penggunaan kalimat pada 

“Artikel Kajian” sudah 

cukup baik. 

8 22 36 26 264 2.87 

Sederhana 

X13.1 Alur navigasi memiliki 

alur yang sederhana dan 

mudah dipahami. 

3 8 57 24 286 3.11 

X13.2 Jenis font pada website 

sudah konsisten. 

2 22 43 25 275 2.99 

Menggembirakan 

X14.1 Saya suka dengan 

tampilan keseluruhan 

website ini. 

2 10 49 31 293 3.18 

X14.2 Saya suka dengan 

penempatan layout pada 

website ini. 

2 11 52 27 288 3.13 

Terdepan 

X15.1 Desain website memiliki 

ciri khas tersendiri. 

4 14 47 27 281 3.05 

X15.2 Pada halaman “Rekaman 

Video” terdapat icon 

yang berbeda dengan 

website pada umumnya. 

9 27 36 20 251 2.73 

Nyaman 

X16.1 Warna background yang 

digunakan cukup baik 

11 25 36 20 249 2.71 
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ID Indikator 

Skala 

SUM Mean 1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

sehingga tidak membuat 

mata Lelah. 

X16.2 Warna font yang 

digunakan cukup baik 

sehingga tulisan dapat 

terlihat dengan jelas. 

17 27 35 13 228 2.48 

X16.3 Komposisi warna pada 

website membuat saya 

nyaman untuk berlama-

lama di halaman website. 

11 27 38 16 243 2.64 

X16.4 Perpaduan warna pada 

website kontras. 

3 19 44 26 277 3.01 

X16.5 Saya dapat dengan 

nyaman membaca artikel 

kajian. 

9 29 37 17 246 2.67 

Aman 

X17.1 Terdapat form inputan 

pendaftaran untuk 

program donasi Surabaya 

Mengaji. 

26 24 31 11 211 2.29 

X17.2 Setelah mengisi form, 

website menampilkan 

pemberitahuan yang 

meyakinkan pengguna 

bahwa data yang 

diinputkan aman. 

19 21 38 14 231 2.51 

X17.3 Website ini menjamin 

keamanan data 

pengguna. 

10 16 47 19 259 2.82 

Memotivasi 

X18.1 Website ini terdapat kata-

kata motivasi yang 

menarik. 

1 2 44 45 317 3.45 

X18.2 Tata penulisan pada 

“Artikel Kajian” 

memotivasi saya untuk 

terus membaca artikel-

artikel kajian yang lain. 

4 22 39 27 273 2.97 



76 

 

 

 

ID Indikator 

Skala 

SUM Mean 1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

Memenuhi Ekspetasi 

X19.1 Website ini merespon 

semua tindakan yang 

saya lakukan sesuai 

dengan harapan saya. 

1 21 46 24 277 3.01 

X19.2 Halaman yang 

ditampilkan sesuai 

dengan menu yang 

dipilih. 

1 5 48 38 307 3.34 

Efisien 

X20.1 Saya tidak perlu men-

scroll halaman untuk 

melihat konten. 

18 39 22 13 214 2.33 

X20.2 Ukuran gambar pada 

halaman utama sudah 

sesuai. 

5 22 42 23 267 2.90 

X20.3 Ukuran tiap konten pada 

halaman utama sudah 

sesuai. 

4 20 48 20 268 2.91 

X20.4 Resolusi gambar pada 

bagian “Kajian Tematik 

Pekan Ini” di halaman 

sudah sesuai. 

10 23 39 20 253 2.75 

X20.5 Resolusi gambar pada 

halaman “Poster 

Dakwah” dan 

“Wallpaper Dakwah” 

sudah sesuai dengan 

layar. 

8 18 36 30 272 2.96 

X20.6 Ukuran judul pada 

halaman “Rekaman 

Kajian” sudah sesuai. 

2 19 52 19 272 2.96 

Jelas 

X21.1 Tulisan pada halaman 

“Info Jadwal Kajian” 

dapat terlihat dengan 

jelas. 

2 21 48 21 272 2.96 
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ID Indikator 

Skala 

SUM Mean 1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

X21.2 Saya dapat dengan 

mudah membaca artikel 

kajian. 

6 19 46 21 266 2.89 

X21.3 Saya dapat dengan 

mudah menemukan 

tombol (back-next) pada 

gambar bergerak di 

konten “Kajian Tematik 

Pekan Ini”. 

6 23 41 22 263 2.86 

Praktis 

X22.1 Saya tidak perlu 

mengklik tombol terlalu 

banyak untuk melihat 

konten. 

3 30 44 15 255 2.77 

X22.2 Saya dapat dengan 

mudah mencari info 

kajian yang saya 

butuhkan. 

2 14 50 26 284 3.09 

X22.3 Terdapat kolom 

pencarian untuk mencari 

info kajian, artikel, dan 

rekaman kajian. 

3 11 59 19 278 3.02 

X22.4 Kolom pencarian 

terdapat filter berupa 

kategori pencarian 

(misal: kategori info 

kajian, artikel, dan 

rekaman kajian). 

24 16 33 19 231 2.51 

Terorganisasi 

X23.1 Tata letak pada website 

sudah tertata rapi. 

2 12 62 16 276 3.00 

X23.2 Penulisan paragraf pada 

“Artikel Kajian” sudah 

terlihat rapi. 

11 17 47 17 254 2.76 

Atraktif 

X24.1 Desain antarmuka 

(interface) terlihat 

atraktif/menarik. 

2 14 61 15 273 2.97 



78 

 

 

 

ID Indikator 

Skala 

SUM Mean 1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

X24.2 Saya tertarik dengan efek 

tombol yang digunakan 

pada website. 

1 28 45 18 264 2.87 

X24.3 Saya dapat dengan 

mudah memindah 

gambar “Rekaman 

Video” di halaman 

utama. 

2 24 47 19 267 2.90 

Ramah Pengguna 

X25.1 Saya dapat dengan 

mudah menemukan 

tombol-tombol pada 

semua halaman website. 

2 17 55 20 273 2.97 

X25.2 Terdapat keterangan 

pada setiap tombol. 

1 17 54 20 277 3.01 

X25.3 Saya merasa familiar 

(tidak asing) dengan 

bahasa yang digunakan. 

1 3 61 27 298 3.24 

Inovatif 

X26.1 Pada halaman “Detail 

Kajian” terdapat icon 

yang berbeda dengan 

website pada umumnya. 

4 28 38 22 262 2.85 

X26.2 Pada “Detail Kajian” 

terdapat icon yang 

berguna untuk 

memahami maksud dari 

tulisan. 

4 27 40 21 262 2.85 

 

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa indikator yang memiliki nilai mean 

rendah dalam arti memiliki potensi utama untuk diperbaiki. Dari tabel diatas 

diambil 10% dari keseluruhan indikator yang memiliki mean terendah yang 

menjadi prioritas perbaikan utama. Didapatkan tujuh indikator yang memiliki nilai 

mean terendah yang selanjutnya akan dipetakan ke dalam tabel prioritas perbaikan 
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kemudian digunakan sebagai acuan untuk membuat solusi perbaikan pada tahap 

selanjutnya. Berikut adalah tabel permasalahan yang telah dipetakan. 

Tabel 4.11 Tabel Permasalahan 

No. ID Mean Permasalahan 

1. X17.1 2.29 Tidak adanya form pendaftaran untuk program 

donasi Surabaya Mengaji. 

2. X20.1 2.33 Pengguna merasa terlalu banyak scroll halaman 

untuk melihat konten seperti audio kajian dan 

video kajian.  

3. X16.2 2.48 Pengguna merasa bahwa pemilihan warna font 

kurang baik sehingga tulisan pada website kurang 

terlihat jelas. 

4. X17.2 2.51 Tidak adanya tampilan pemberitahuan yang 

meyakinkan pengguna bahwa data yang 

diinputkan aman pada saat setelah mengisi form. 

5. X22.4 2.51 Pengguna merasa bahwa tidak adanya filter berupa 

kategori pencarian. 

6. X16.3 2.64 Komposisi warna pada website membuat 

pengguna tidak nyaman untuk berlama-lama di 

halaman website. 

7 X16.5 2.67 Pengguna merasa kurang nyaman pada saat 

membaca artikel kajian dikarenakan penataan 

tulisan pada artikel kajian yang kurang rapi. 

‘ 

Dari tabel diatas, terdapat tujuh permasalahan yang muncul yaitu pada 

indikator X17.1, X20.1, X16.2, X17.2, X22.4, X16.3 dan X16.5. Indikator tersebut 

menjadi prioritas utama sehingga akan dilakukan perbaikan pada tahap selanjutnya. 

Sedangkan pada indikator yang tidak termasuk dalam tabel permasalahan tetapi 

memiliki potensi untuk diperbaiki juga akan dilakukan perbaikan pada desain 

prototype yang dibuat. 

2. Benchmark UEQ Data Analysis Tool 

Untuk menghitung kuesioner UEQ diperlukan alat hitung yaitu dengan 

menggunakan UEQ Data Analysis Tool Version 4. Validitas dari benchmark yang 
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diperoleh dari kuesioner UEQ telah diuji dalam beberapa penelitian dengan 11 

percobaan dengan jumlah total 144 responden dan 722 peserta yang mengisi secara 

online (Santoso, dkk., 2016). 

Adapun tujuan dari benchmark untuk mengukur keberhasilan desain 

website saat ini dan desain website yang akan dibuat pada tahap prototype. Berikut 

adalah hasil benchmark desain website saat ini yang dihitung dengan menggunakan 

UEQ Data Analysis Tool Version 4. Berikut adalah hasil benchmark dari hasil 

kuesioner yang sudah didapatkan. 

Tabel 4.12 UEQ Benchmark 

Scale Mean Comparison 

Daya tarik 1.59 Good 

Kejelasan 1.33 Above Average 

Efisiensi 1.23 Above Average 

Ketepatan 1.42 Above Average 

Stimulasi 1.65 Excellent 

Kebaruan 0.86 Above Average 

 

Dari tabel diatas dapat diperoleh haisl bahwa skala “Daya Tarik” sudah baik 

dengan kriteria “Good”, sedangkan skala “Stimulasi” mendapatkan kriteria 

“Excellent”. Sedangkan skala “Kejelasan”, “Efisiensi”, “Ketepatan” dan 

“Kebaruan” mendapatkan nilai diatas rata-rata atau “Above Average” yang berarti 

masih harus dikembangkan lagi untuk mendapatkan kriteria yang lebih baik. Secara 

garis besar dari hasil diatas desain yang ada masih bisa dikembangkan lagi untuk 

mendapatkan hasil rata-rata yang lebih baik lagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 4.7 Diagram UEQ Benchmark 

4.2 Diverge 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sketsa berdasarkan permasalahan yang 

muncul di tahap sebelumnya. Pada tahap ini digunakan teknik Crazy 8s untuk 

menggambarkan ide sketsa yang bisa mengatasi permasalahan. Berikut adalah tabel 

solusi yang akan dibuat menggunakan teknik Crazy 8s.  

Tabel 4.13 Tabel Solusi 

No. ID Solusi Keterangan 

1. X17.1 Membuat form pendaftaran untuk program donasi 

Surabaya Mengaji. 

Fitur Baru 

2. X20.1 Menyederhanakan tampilan pada halaman audio 

kajian dan video kajian. 

Redesign 

3. X16.2 Memperbaiki warna font menjadi lebih kontras 

dengan background 

Redesign 

4. X17.2 Membuat notifikasi untuk meyakinkan pengguna 

bahwa data yang diinputkan aman. 

Fitur Baru 

5. X22.4 Memberi tambahan filter pada kolom pencarian. Fitur Baru 

6. X16.3 Menyesuaikan warna pada halaman yang perlu. Redesign 

7. X16.5 Memperbaiki warna font dan tatanan penulisan 

pada artikel kajian. 

Redesign 
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Dari tabel diatas diperoleh hasil bahwa ada tujuh solusi yang akan dibuat 

dengan menggunakan teknik Crazy 8s. Adapun sketsa yang dibuat pada tahap ini 

berkaitan dengan beberapa bagian website yaitu program donasi, halaman audio & 

video kajian, kontras font, notifikasi input data, filter pencarian, kombinasi warna 

dan artikel kajian. Berikut adalah hasil sketsa yang terdiri dari 8 ide solusi di dengan 

menggunakan teknik Crazy 8s. 

4.2.1 Program Donasi 

Berdasarkan hasil evaluasi website yang sudah ada maka ditemukan 

permasalahan pada indikator X17.1 bahwa tidak adanya form pendaftaran untuk 

program donasi yang ada pada website Surabaya Mengaji. Maka solusi yang akan 

ditawarkan adalah dengan membuat form pendaftaran untuk program donasi 

Surabaya Mengaji. Solusi dibuat dengan menggunakan teknik Crazy 8s sehingga 

pada bagian program donasi diperoleh 8 alternatif sketsa yang berbeda, dapat dilihat 

pada gambar 4.8 berikut. 

 

Gambar 4.8 Hasil Sketsa Program Donasi 
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A. Ide Pertama Pendaftaran Donasi 

Tampilan ide pertama form pendaftaran donasi dapat dilihat pada gambar 

4.9. Pada tampilan ini terdapat form pendaftaran yang terdiri dari form-form yang 

diperlukan. Pada bagian atas terdapat tulisan yaitu “Ta’awun Dakwah” yang 

sekaligus menjadi judul dari halaman ini. Di bagian bawah judul terdapat dopdown 

yang berisi pilihan program donasi dari Surabaya Mengaji, dimana pengunjung 

diharuskan memilih salah satu. Pada bagian selanjutnya ada kolom untuk jumlah 

uang, pengunjung dapat mengisi nominal uang yang ingin didonasikan.  

 

Gambar 4.9 Ide Pertama Program Donasi 

Di bagian bawahnya terdapat form yang harus diisi berkaitan dengan data 

diri pengunjung mulai dari nama lengkap, alamat, kota, nomor handphone, nomor 

whatsapp dan email. Di bagian bawah juga terdapat kolom check box yang berisi 
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pernyataan bahwa menyetujui syarat dan ketentuan. Selain itu juga terdapat kolom 

check box untuk pernyataan jika pengunjung tidak ingin datanya dipublikasikan. 

Pada bagian bawah terdapat tombol dengan tulisan “Donasi Sekarang” untuk 

menuju ke halaman selanjutnya dari pendaftaran donasi. 

B. Ide Kedua Pendaftaran Donasi 

Tampilan ide kedua pendaftaran donasi terdiri dari 2 bagian yaitu area atas 

dan bawah yang dapat dilihat pada gambar 4.10. Bagian atas terdapat tulisan 

“Ta’awun Dakwah” yang menjadi judul dari halaman.  

 

Gambar 4.10 Ide Kedua Program Donasi 

Pada bagian pertama terdapat informasi mengenai program donasi yang 

dipilih diantaranya terdapat gambar yang berkaitan dengan program donasi, judul 

program donasi, progress donasi yang menginformasikan berapa jumlah uang yang 

Bagian 1 

Bagian 2 
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sudah terkumpul dan terdapat kolom untuk mengisi nominal yang ingin 

didonasikan. Sedangkan pada bagian kedua terdapat form-form yang berkaitan 

dengan data diri yaitu nama lengkap, alamat, nomor handphone, email dan check 

box yang terdapat tulisan bahwa menyetujui syarat dan ketentuan.  

C. Ide Ketiga Pendaftaran Donasi 

Tampilan ide ketiga pendaftaran donasi terdiri dari 3 bagian yaitu bagian 

gambar, detail dan form yang dapat dilihat pada gambar 4.11. Pada bagian pertama 

terdapat gambar yang berkaitan dengan program donasi yang memiliki rasio 1 : 1 

(square). Sedangkan pada bagian kedua terdapat detail dari program donasi 

diantarnya judul, penjelasan singkat mengenai program donasi tersebut dan jumlah 

uang yang sudah terkumpul yang ditampilkan dalam bentuk diagram.  

 

Gambar 4.11 Ide Ketiga Program Donasi 

Bagian 1 Bagian 2 

Bagian 3 
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Pada bagian ketiga terdapat form-form yaitu jumlah nominal donasi, nama 

lengkap, alamat, nomor handphone, email dan kolom check box yang berisi 

pernyataan. Sedangkan pada bagian bawah terdapat tombol dengan tulisan “Donasi 

Sekarang”.  

D. Ide Keempat Pendaftaran Donasi 

Pada tampilan ide keempat terdiri dari beberapa bagian yaitu judul, steps 

dan konten donasi yang dapat dilihat pada gambar 4.12. Pada bagian atas terdapat 

judul dengan tulisan “Ta’awun Dakawah” yang menjadi judul dari halaman donasi. 

Sedangkan pada bagian steps terdapat tulisan “Donasi lebih mudah” dengan ikon 

steps yang terdiri dari 3 langkah.  

 

Gambar 4.12 Ide Keempat Program Donasi 

Judul 

Steps 

Konten Donasi 
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Pada bagian konten donasi berisi judul program donasi dengan gambar 

dibawahnya, pada bagian kanan terdapat progress bar yang menunjukkan jumlah 

nominal yang sudah terkumpul. Di dalam konten donasi juga terdapat kolom untuk 

mengisi nominal uang yang ingin didonasikan dan juga tombol untuk menuju 

langkah selanjutnya yaitu melengkapi data-data yang diperlukan.  

E. Ide Kelima Pendaftaran Donasi 

Pada tampilan ide kelima ini terdiri dari beberapa bagian yang dapat dilihat 

pada gambar 4.13. Pada bagian atas terdapat judul di bagian atas dengan tulisan 

“Ta’wun Dakwah”. Pada bagian bawah terdapat kolom yang terdiri dari 3 tab yaitu 

pilih program donasi, data diri dan pembayaran.  

 

Gambar 4.13 Ide Kelima Program Donasi 
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Pada saat memilih data donasi pengunjung dapat melihat beberapa program 

donasi beserta gambarnya yang dapat dipilih dengan mengklik tombol “Pilih” yang 

ada pada tiap-tiap program donasi. 

F. Ide Keenam Pendaftaran Donasi 

Pada tampilan keenam ide pendaftaran donasi terdapat beberapa bagian 

utama yaitu judul, steps dan pilihan program donasi yang dapat dilihat pada gambar 

4.14. Pada bagian judul terletak di atas dengan tulisan “Ta’awun Dakwah”. Pada 

bagian bawah judul terdapat steps berupa icon yang menjelaskan secara visual 

mengenai langkah-langkah donasi.  

 

Gambar 4.14 Ide Keenam Program Donasi 

Bagian steps terdiri dari 3 langkah yaitu memilih program donasi, mengisi 

data diri dan petunjuk pembayaran. Pada bagian pilihan program donasi terdapat 
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informasi program donasi dari Surabaya Mengaji yang berbentuk kotak. Di dalam 

kotak tersebut berisi gambar program donasi terkait, progress bar yang 

menunjukkan berapa jumlah donasi yang sudah terkumpul dan tombol untuk 

memilih program donasi tersebut. 

G. Ide Ketujuh Pendaftaran Donasi 

Pada tampilan ketujuh pendaftaran donasi dapat dilihat pada gambar 4.15. 

Pada sketsa yang dibuat terdapat judul pada bagian atas dengan tulisan “Ta’awun 

Dakwah” dengan penjelasan singkat di bagian bawahnya. Pada bagian bawahnya 

terdapat kotak pilihan program donasi yang di dalamnya terdapat gambar yang 

memiliki rasio 1:1.  

 

Gambar 4.15 Ide Ketujuh Program Donasi 
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Pada bagian kanan gambar terdapat judul dengan penjelasan singkat 

mengenai program donasi tersebut, juga terdapat progress bar yang menjelaskan 

jumlah donasi yang sudah terkumpul. Pada bagian bawahnya terdapat kolom untuk 

mengisi nominal uang yang akan didonasikan dan juga terdapat tombol untuk 

melanjutkan ke langkah berikutnya yaitu mengisi data diri dan melakukan 

pembayaran.  

H. Ide Kedelapan Pendaftaran Donasi 

Pada tampilan ide kedelapan pendaftaran donasi terbagi menjadi 4 bagian 

yaitu judul, steps, program donasi dan jumlah donasi yang dapat dilihat pada 

gambar 4.16.  

 

Gambar 4.16 Ide Ketujuh Program Donasi 
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Pada bagian judul terdapat di bagian atas dengan tulisan “Ta’awun 

Dakwah”. Pada bagian bawah judul terdapat bagian steps berupa icon yang 

menjelaskan secara visual mengenai langkah-langkah donasi. Bagian steps terdiri 

dari 3 langkah yaitu memilih program donasi, mengisi data diri dan petunjuk 

pembayaran. Pada bagian program donasi terdapat dropdown yang berisi beberapa 

program donasi yang dapat dipilih. Sedangkan pada bagian jumlah donasi terdapat 

beberapa tombol pilihan yang dapat dipilih salah satu, tombol tersebut berisi tulisan 

nominal mulai dari 50.000, 100.000, 500.000 dan 1.000.000. Pengunjung juga 

dapat mengklik pilihan “Nominal Lainnya”, selanjutnya pengunjung dapat mengisi 

nominal yang diinginkan pada form yang ada pada bagian bawah. Pada bagian 

bawah terdapat tulisan yang menunjukkan nominal yang akan didonasikan dan juga 

tombol “Donasi” yang akan membuka halaman pengisian data diri dan akan 

menampilkan informasi pembayaran.  

4.2.2 Halaman Video Kajian 

Berdasarkan hasil evaluasi website yang sudah ada maka ditemukan 

permasalahan pada indikator X20.1 bahwa pengguna merasa teralu banyak 

melakukan scrolling halaman saat ingin melihat konten audio kajian dan video 

kajian. Maka solusi yang akan ditawarkan adalah dengan menyederhanakan 

tampilan pada halaman audio kajian dan video kajian.  

Pada halaman audio kajian dan video kajian memiliki karakteristik 

penempatan layout yang hampir sama sehingga hasil sketsa yang dibuat sudah 

mewakili kedua halaman tersebut. Halaman yang menjadi perbaikan adalah 

halaman pada saat pengguna ingin melihat detail dari audio atau video kajian yang 

di dalamnya terdapat konten audio/video, deskripsi dan lain-lain. Solusi dibuat 
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dengan menggunakan teknik Crazy 8s yang akan menghasilkan 8 alternatif sketsa 

berbeda, dapat dilihat pada gambar 4.17 berikut. 

 

Gambar 4.17 Hasil Sketsa Halaman Audio dan Video Kajian 

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa semua alternatif solusi dibuat 

dengan memperhatikan konten-konten yang ada pada halaman video kajian pada 

website Surabaya Mengaji saat ini. Tetapi ada beberapa penyesuaian yaitu pada 

website Surabaya Mengaji saat ini  jika ingin melihat audio atau video maka 

pengguna harus mengklik tombol di bawah deskripsi lalu pengguna akan dialihkan 

ke website lain seperti AppBox untuk pemutaran audio dan YouTube untuk 

pemutaran video. Sedangkan pada desain sketsa yang dibuat pemutaran bisa 

langsung diputar pada halaman audio dan video. Selain itu juga ada penambahan 

icon pada beberapa sketsa seperti yang ada pada gambar diatas dengan tujuan untuk 

memudahkan pengguna dalam memahami maksud dari tulisan dan memberi kesan 

agar tidak terlalu banyak tulisan. 
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A. Ide Pertama Halaman Video Kajian 

Pada ide pertama dihasilkan sketsa berupa gambaran halaman video kajian 

yang dapat dilihat pada gambar 4.18. Pada sketsa ini terdapat judul pada bagian 

atas, sedangkan untuk konten utama berada di halaman tengah berisi gambar yang 

dimana pengguna dapat langsung memainkan video pada halaman tersebut. Adapun 

ukuran drai konten video menyesuaikan ukuran layouting pada website Surabaya 

Mengaji. Pada bagian bawah terdapat judul dan tag kategori yang terdapat dalam 

kotak persegi. Untuk penjelasan singkat seperti pemateri, buku yang digunakan, 

tanggal kajian, lokasi kajian dan lain-lain mengenai video kajian terdapat di bagian 

bawahnya berupa teks paragraf. 

 

Gambar 4.18 Ide Pertama Halaman Video Kajian 
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B. Ide Kedua Halaman Video Kajian 

Ide kedua sketsa halaman video kajian dapat dilihat pada gambar 4.19. Pada 

ide kedua ini memiliki tampilan yang sedikit berbeda dengan ide pertama yaitu pada 

judul video. Judul pada ide kedua ini terdapat di bagian atas dan juga ada tag 

kategori di bagian bawahnya. Pada bagian kanan judul terdapat icon mata dan angka 

yang menjelaskan jumlah view pada konten yang dibuka. Sedangkan pada bagian 

bawahnya terdapat konten utama yaitu video kajian yang dapat dimainkan / diputar. 

Untuk penjelasan singkat seperti pemateri, buku yang digunakan, tanggal kajian, 

lokasi kajian dan lain-lain mengenai video kajian terdapat di bagian bawahnya 

berupa teks paragraf. 

 

Gambar 4.19 Ide Kedua Halaman Video Kajian 
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C. Ide Ketiga Halaman Video Kajian 

Pada ide ketiga halaman video kajian dapat dilihat pada gambar 4.20. 

Penempatan judul pada ide ketiga ini berada di bagian atas sedangkan untuk 

pemutaran video terdapat di bagian bawah judul tetapi dengan ukuran yang sedikit 

kecil dibandingkan dengan ide pertama atau ide kedua. Untuk penjelasan singkat 

seperti pemateri, buku yang digunakan, tanggal kajian, lokasi kajian dan lain-lain 

mengenai video kajian terdapat di bagian kanan yang dilengkapi dengan icon dan 

tulisan agar memudahkan pengguna dalam memahami maksud dari tulisan. 

Sedangkan pada bagian bawah video terdapat tag kategori berupa kotak persegi 

panjang yang di dalamnya terdapat tulisan.  

 

Gambar 4.20 Ide Ketiga Halaman Video Kajian 
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D. Ide Keempat Halaman Video Kajian 

Ide keempat tampilan video kajian dapat dilihat pada gambar 4.21. Pada 

tampilan ide keempat memiliki penempatan judul pada bagian atas. Sedangkan di 

bawahnya terdapat video yang dapat diputar / dimainkan tetapi dengan ukuran yang 

sedikit kecil dibandingkan ide pertama dan kedua. Pada bagian kanan terdapat 

rekomendasi video terbaru yang diunggah dilengkapi dengan gambar dan judul 

sehingga pengguna dapat memilih video lainnya tanpa harus kembali ke halaman 

sebelumnya. Untuk penjelasan singkat seperti pemateri, buku yang digunakan, 

tanggal kajian, lokasi kajian dan lain-lain mengenai video kajian terdapat di bagian 

bawahnya berupa teks paragraf. 

 

Gambar 4.21 Ide Keempat Halaman Video Kajian 
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E. Ide Kelima Halaman Audio dan Video Kajian 

Pada ide kelima halaman video kajian dapat dilihat pada gambar 4.22. Judul 

pada tampilan ide kelima ini berada di bagian kiri atas, di bawahnya terdapat tag 

kategori berbentuk persegi panjang. Pada bagian bawah judul dan tag kategori 

terdapat penjelasan singkat mengenai video disertai dengan icon yang menjelaskan 

maksud dari tulisan. Sedangkan untuk penempatan pemutaran video kajian terapat 

pada bagian kanan halaman dengan ukuran yang menyesuaikan lebar halaman. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk pemutaran video bisa langsung 

melalui halaman ini tanpa harus berpindah ke website lain.  

 

Gambar 4.22 Ide Kelima Halaman Video Kajian 
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F. Ide Keenam Halaman Video Kajian 

Tampilan sketsa ide keenam halaman video kajian dapat dilihat pada 

gambar 4.23. Penempatan video kajian berada pada bagian atas dengan ukuran yang 

menyesuaikan. Sedangkan pada bagian samping video terdapat penjelasan dengan 

dilengkapi icon yang menarik. Penempatan judul pada ide keenam ini berada pada 

bagian bawah video. 

 

Gambar 4.23 Ide Keenam Halaman Video Kajian 

G. Ide Ketujuh Halaman Video Kajian 

Ide ketujuh halaman video kajian dapat dilihat pada gambar 4.24. Pada ide 

ketujuh ini memiliki tampilan yang sedikit berbeda dengan ide keenam yaitu pada 

penempatan judul dari konten. Penempatan judul berada di bagian kanan yang di 

bawahnya juga terdapat deskripsi singkat yang dilengkapi dengan icon. Sedangkan 
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penempatan video kajian berada pada bagian kiri dengan ukuran yang 

menyesuaikan halaman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk 

pemutaran video bisa langsung melalui halaman ini tanpa harus berpindah ke 

website lain. 

 

Gambar 4.24 Ide Ketujuh Halaman Video Kajian 

H. Ide Kedelapan Halaman Audio dan Video Kajian 

Tampilan sketsa ide kedelapan ini dapat dilihat pada gambar 4.25. Pada 

bagian atas terdapat judul dengan penjelasan singkat yang diserati icon pada bagian 

bawahnya. Sedangkan untuk bagian bawahnya terdapat video kajian yang dapat 

diputar / dimainkan dengan ukuran yang menyesuaikan halaman. Seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya untuk pemutaran video bisa langsung melalui 

halaman ini tanpa harus berpindah ke website lain. 
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Gambar 4.25 Ide Keempat Halaman Video Kajian 

4.2.3 Kontras Font 

Berdasarkan hasil evaluasi website yang sudah ada maka ditemukan 

permasalahan pada indikator X16.2 pengguna merasa bahwa pemilihan warna font 

kurang baik sehingga tulisan pada website kurang terlihat jelas. Maka solusi yang 

akan ditawarkan adalah dengan memperbaiki warna font menjadi lebih kontras 

dengan background. Sketsa yang dibuat untuk pemilihan kontras font dilakukan 2 

cara. Cara yang pertama dengan menggambar pada kertas A4 dengan menggunakan 

pensil. Sedangkan cara kedua dengan mengubah sketsa pada cara pertama menjadi 

bentuk visual dengan tujuan agar lebih jelas karena sketsa pada pemilihan kontras 

font ini berhubungan dengan pemilihan warna. Hasil sketsa kontras font dapat 

dilihat pada gambar 4.26. 
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Gambar 4.26 Hasil Sketsa Kontras Font 

Adapun bentuk visual dari hasil sketsa kontras font dapat dilihat pada 

gambar 4.27 dibawah ini. 

 

Gambar 4.27 Bentuk Visual Sketsa Kontras Font 
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Pada gambar diatas terdapat 8 pilihan kontras font dengan penjelasan di 

bagian bawah pada tiap pilihan ide. Background yang ada di setiap ide memiliki 

warna yang sama sedangkan teks memiliki perbedaan warna dengan mengubah 

transparansi/opacity sehingga menimbulkan kontras rasio yang berbeda juga.  

A. Ide Pertama Kontras Font 

Ide pertama pemilihan kontras font dapat dilihat pada gambar 4.28. Sebagai 

ilustrasi ukuran font dan pemilihan jenis font mengikuti tampilan halaman asli 

Surabaya Mengaji pada sat ini. Tampilan pada ide pertama pemilihan kontras font 

ini memiliki warna background dengan kode hexa color yaitu #F5F5F5 sedangkan 

pada teks memiliki kode hexa color #000000. Perpaduan warna background dan 

warna teks tersebut menghasilkan kontras rasio sebesar 19.26.  

 

Gambar 4.28 Ide Pertama Kontras Font 
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B. Ide Kedua Kontras Font 

Ide kedua pemilihan kontras font dapat dilihat pada gambar 4.29. Sebagai 

ilustrasi ukuran font dan pemilihan jenis font mengikuti tampilan halaman asli 

Surabaya Mengaji pada sat ini. Tampilan pada ide kedua pemilihan kontras font ini 

memiliki warna background dengan kode hexa color yaitu #F5F5F5 sedangkan 

pada teks memiliki kode hexa color #181818. Perpaduan warna background dan 

warna teks tersebut menghasilkan kontras rasio sebesar 16.29. Sebagai gambaran 

kontras rasio berada pada angka 1-25, semakin tinggi kontras rasio maka semakin 

berbeda pula warna antara background dengan tulisan yang menjadikan tulisan 

semakin mudah terbaca. Sebaliknya semakin rendah kontras rasio maka 

background dan tulisan memiliki warna yang hampir sama. 

 

Gambar 4.29 Ide Kedua Kontras Font 
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C. Ide Ketiga Kontras Font 

Ide ketiga pemilihan kontras font dapat dilihat pada gambar 4.30. Sebagai 

ilustrasi ukuran font dan pemilihan jenis font mengikuti tampilan halaman asli 

Surabaya Mengaji pada sat ini. Tampilan pada ide ketiga pemilihan kontras font ini 

memiliki warna background dengan kode hexa color yaitu #F5F5F5 sedangkan 

pada teks memiliki kode hexa color #313131. Perpaduan warna background dan 

warna teks tersebut menghasilkan kontras rasio sebesar 11.39. Sebagai gambaran 

kontras rasio berada pada angka 1-25, semakin tinggi kontras rasio maka semakin 

berbeda pula warna antara background dengan tulisan yang menjadikan tulisan 

semakin mudah terbaca. Sebaliknya semakin rendah kontras rasio maka 

background dan tulisan memiliki warna yang hampir sama. 

 

Gambar 4.30 Ide Ketiga Kontras Font 
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D. Ide Keempat Kontras Font 

Ide keempat pemilihan kontras font dapat dilihat pada gambar 4.31. Sebagai 

ilustrasi ukuran font dan pemilihan jenis font mengikuti tampilan halaman asli 

Surabaya Mengaji pada sat ini. Tampilan pada ide keempat pemilihan kontras font 

ini memiliki warna background dengan kode hexa color yaitu #F5F5F5 sedangkan 

pada teks memiliki kode hexa color #494949. Perpaduan warna background dan 

warna teks tersebut menghasilkan kontras rasio sebesar 8.26. Sebagai gambaran 

kontras rasio berada pada angka 1-25, semakin tinggi kontras rasio maka semakin 

berbeda pula warna antara background dengan tulisan yang menjadikan tulisan 

semakin mudah terbaca. Sebaliknya semakin rendah kontras rasio maka 

background dan tulisan memiliki warna yang hampir sama. 

 

Gambar 4.31 Ide Keempat Kontras Font 
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E. Ide Kelima Kontras Font 

Ide kelima pemilihan kontras font dapat dilihat pada gambar 4.32. Sebagai 

ilustrasi ukuran font dan pemilihan jenis font mengikuti tampilan halaman asli 

Surabaya Mengaji pada sat ini. Tampilan pada ide kelima pemilihan kontras font 

ini memiliki warna background dengan kode hexa color yaitu #F5F5F5 sedangkan 

pada teks memiliki kode hexa color #616161. Perpaduan warna background dan 

warna teks tersebut menghasilkan kontras rasio sebesar 5.68. Sebagai gambaran 

kontras rasio berada pada angka 1-25, semakin tinggi kontras rasio maka semakin 

berbeda pula warna antara background dengan tulisan yang menjadikan tulisan 

semakin mudah terbaca. Sebaliknya semakin rendah kontras rasio maka 

background dan tulisan memiliki warna yang hampir sama. 

 

Gambar 4.32 Ide Kelima Kontras Font 
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F. Ide Keenam Kontras Font 

Ide kelima pemilihan kontras font dapat dilihat pada gambar 4.33. Sebagai 

ilustrasi ukuran font dan pemilihan jenis font mengikuti tampilan halaman asli 

Surabaya Mengaji pada sat ini. Tampilan pada ide kelima pemilihan kontras font 

ini memiliki warna background dengan kode hexa color yaitu #F5F5F5 sedangkan 

pada teks memiliki kode hexa color #797979. Perpaduan warna background dan 

warna teks tersebut menghasilkan kontras rasio sebesar 3.99. Sebagai gambaran 

kontras rasio berada pada angka 1-25, semakin tinggi kontras rasio maka semakin 

berbeda pula warna antara background dengan tulisan yang menjadikan tulisan 

semakin mudah terbaca. Sebaliknya semakin rendah kontras rasio maka 

background dan tulisan memiliki warna yang hampir sama. 

 

Gambar 4.33 Ide Keenam Kontras Font 
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G. Ide Ketujuh Kontras Font 

Ide kelima pemilihan kontras font dapat dilihat pada gambar 4.34. Sebagai 

ilustrasi ukuran font dan pemilihan jenis font mengikuti tampilan halaman asli 

Surabaya Mengaji pada sat ini.  Tampilan pada ide kelima pemilihan kontras font 

ini memiliki warna background dengan kode hexa color yaitu #F5F5F5 sedangkan 

pada teks memiliki kode hexa color #929292. Perpaduan warna background dan 

warna teks tersebut menghasilkan kontras rasio sebesar 2.85. Sebagai gambaran 

kontras rasio berada pada angka 1-25, semakin tinggi kontras rasio maka semakin 

berbeda pula warna antara background dengan tulisan yang menjadikan tulisan 

semakin mudah terbaca. Sebaliknya semakin rendah kontras rasio maka 

background dan tulisan memiliki warna yang hampir sama. 

 

Gambar 4.34 Ide Ketujuh Kontras Font 
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H. Ide Kedelapan Kontras Font 

Ide kelima pemilihan kontras font dapat dilihat pada gambar 4.35. Sebagai 

ilustrasi ukuran font dan pemilihan jenis font mengikuti tampilan halaman asli 

Surabaya Mengaji pada sat ini.  Tampilan pada ide kelima pemilihan kontras font 

ini memiliki warna background dengan kode hexa color yaitu #F5F5F5 sedangkan 

pada teks memiliki kode hexa color #AAAAAA. Perpaduan warna background dan 

warna teks tersebut menghasilkan kontras rasio sebesar 2.13. Sebagai gambaran 

kontras rasio berada pada angka 1-25, semakin tinggi kontras rasio maka semakin 

berbeda pula warna antara background dengan tulisan yang menjadikan tulisan 

semakin mudah terbaca. Sebaliknya semakin rendah kontras rasio maka 

background dan tulisan memiliki warna yang hampir sama. 

 

Gambar 4.35 Ide Kedelapan Kontras Font 
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4.2.4 Notifikasi Input Data 

Berdasarkan hasil evaluasi website yang sudah ada maka ditemukan 

permasalahan pada indikator X17.2 tidak adanya tampilan pemberitahuan yang 

meyakinkan pengguna bahwa data yang diinputkan aman pada saat setelah mengisi 

form. Maka solusi yang akan ditawarkan adalah dengan membuat pop up untuk 

meyakinkan pengguna bahwa data yang diinputkan aman. Tampilan pop up ini akan 

muncul pada saat setelah pengguna mengisi data diri untuk proses donasi. Hasil 

sketsa notifikasi input data dapat dilihat pada gambar 4.36 berikut. 

 

Gambar 4.36 Hasil Sketsa Notifikasi Input Data 

Pada gambar diatas dibuat dengan menggunakan teknik Crazy 8s sehingga 

diperoleh 8 alternatif sketsa yang berbeda. Masing-masing sketsa memiliki ciri 

tersendiri tetapi ada beberapa persamaan seperti persamaan tulisan dan kalimat 

yang digunakan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan tiap-tipa alternatif 

sketsa di bawah ini. 
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A. Ide Pertama Notifikasi Input Data 

Sketsa pada ide pertama ini merupakan tampilan pop up pada saat pengguna 

berhasil melakukan pengisian data untuk melakukan proses donasi. Sketsa pada ide 

pertama ini berbentuk persegi panjang dengan sudut yang sedikit melengkung. Pada 

bagian tengah terdapat icon “check” dengan lingkaran yang berguna untuk 

menjelaskan secara visual bahwa proses input data yang dilakukan sebelumnya 

sudah berhasil. Sedangkan di dalam kotak terdapat tulisan “TERIMA KASIH” 

dengan ukuran font yang sedikit besar dibandingkan kalimat yang ada di bawahnya. 

Jika ingin menutup pesan ini  pengguna dapat mengklik di luar kotak pop up. 

Adapun sketsa ide pertama notifikasi input data dapat dilihat pada gambar 4.37 di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.37 Ide Pertama Notifikasi Input Data 



112 

 

 

 

B. Ide Kedua Notifikasi Input Data 

Sketsa pada ide kedua ini merupakan tampilan pop up pada saat pengguna 

berhasil melakukan pengisian data untuk melakukan proses donasi. Sketsa pada ide 

kedua ini berbentuk persegi panjang dengan sudut yang sedikit melengkung. Pada 

bagian kiri terdapat icon “check” dengan lingkaran yang berguna untuk 

menjelaskan secara visual bahwa proses input data yang dilakukan sebelumnya 

sudah berhasil. Sedangkan pada bagian kanan icon terdapat tulisan “TERIMA 

KASIH” dengan ukuran font yang sedikit besar dibandingkan kalimat yang ada di 

bawahnya. Jika ingin menutup pesan ini  pengguna dapat mengklik di luar kotak 

pop up. Adapun sketsa ide kedua notifikasi input data dapat dilihat pada gambar 

4.38 di bawah ini. 

 

Gambar 4.38 Ide Kedua Notifikasi Input Data 



113 

 

 

 

C. Ide Ketiga Notifikasi Input Data 

Sketsa pada ide ketiga ini merupakan tampilan pop up pada saat pengguna 

berhasil melakukan pengisian data untuk melakukan proses donasi. Sketsa pada ide 

ketiga ini berbentuk persegi panjang dengan sudut yang sedikit melengkung. Pada 

bagian kiri terdapat icon “check” dengan lingkaran yang berguna untuk 

menjelaskan secara visual bahwa proses input data yang dilakukan sebelumnya 

sudah berhasil. Pada bagian atas terdapat ucapan “JAZAKUMULLAHU 

KHAIRAN” sedangkan pada bagian bawahnya terdapat ucapan terima kasih yang 

lain dan juga pesan bahwa data yang diinputkan aman. Pada bagian bawah terdapat 

tombol donasi lainnya yang memudahkan pengguna jika ingin berdonasi di 

program donasi yang lain. Untuk menutup pesan pop up ini pengguna dapat 

mengklik tombol silang di bagian kanan atas Adapun sketsa ide ketiga notifikasi 

input data dapat dilihat pada gambar 4.39 di bawah ini. 

 

Gambar 4.39 Ide Ketiga Notifikasi Input Data 
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D. Ide Keempat Notifikasi Input Data 

Sketsa pada ide keempat ini merupakan tampilan pop up pada saat pengguna 

berhasil melakukan pengisian data untuk melakukan proses donasi. Sketsa pada ide 

keempat ini berbentuk persegi panjang dengan sudut yang sedikit melengkung. 

Pada bagian atas terdapat icon “check” yang berguna untuk menjelaskan secara 

visual bahwa proses input data yang dilakukan sebelumnya sudah berhasil. Pada 

bagian tengah terdapat ucapan “JAZAKUMULLAHU KHAIRAN” sedangkan 

pada bagian bawahnya terdapat ucapan terima kasih yang lain dan juga pesan bahwa 

data yang diinputkan aman. Pada bagian bawah terdapat tombol “OK” untuk 

menutup pesan pop up. Adapun sketsa ide keempat notifikasi input data dapat 

dilihat pada gambar 4.40 di bawah ini.  

 

Gambar 4.40 Ide Keempat Notifikasi Input Data 
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E. Ide Kelima Notifikasi Input Data 

Sketsa pada ide kelima ini merupakan tampilan pop up pada saat pengguna 

berhasil melakukan pengisian data untuk melakukan proses donasi. Sketsa pada ide 

kelima ini berbentuk persegi panjang dengan sudut yang sedikit melengkung. Pada 

bagian atas terdapat icon “check” dengan lingkaran yang berguna untuk 

menjelaskan secara visual bahwa proses input data yang dilakukan sebelumnya 

sudah berhasil. Pada bagian tengah terdapat ucapan “TERIMA KASIH” sedangkan 

pada bagian bawahnya terdapat ucapan terima kasih yang lain dan juga pesan bahwa 

data yang diinputkan aman. Pada bagian bawah terdapat tombol “DONASI 

LAINNYA” yang memudahkan pengguna jika ingin berdonasi di program donasi 

yang lain. Adapun sketsa ide kelima notifikasi input data dapat dilihat pada gambar 

4.41 di bawah ini. 

 

Gambar 4.41 Ide Kelima Notifikasi Input Data 
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F. Ide Keenam Notifikasi Input Data 

Sketsa pada ide keenam ini merupakan tampilan pop up pada saat pengguna 

berhasil melakukan pengisian data untuk melakukan proses donasi. Sketsa pada ide 

keenam ini berbentuk persegi panjang dengan sudut yang sedikit melengkung tetapi 

pada bagian kiri terdapat lingkaran yang di dalamnya berisi icon “check” yang 

berguna untuk menjelaskan secara visual bahwa proses input data yang dilakukan 

sebelumnya sudah berhasil. Di dalam persegi terdapat ucapan 

“JAZAKUMULLAHU KHAIRAN” sedangkan pada bagian bawahnya terdapat 

ucapan terima kasih yang lain dan juga pesan bahwa data yang diinputkan aman. 

Jika ingin menutup pesan ini, pengguna dapat mengklik di luar kotak pop up. 

Adapun sketsa ide keenam notifikasi input data dapat dilihat pada gambar 4.42 di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.42 Ide Keenam Notifikasi Input Data 
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G. Ide Ketujuh Notifikasi Input Data 

Sketsa pada ide ketujuh ini merupakan tampilan pop up pada saat pengguna 

berhasil melakukan pengisian data untuk melakukan proses donasi. Sketsa pada ide 

ketujuh ini berbentuk persegi panjang tetapi dengan bentuk yang lain. Di dalamnya 

terdapat ucapan “JAZAKUMULLAHU KHAIRAN” sedangkan pada bagian 

bawahnya terdapat ucapan terima kasih yang lain dan juga pesan bahwa data yang 

diinputkan aman. Jika ingin menutup pesan ini, pengguna dapat mengklik di luar 

kotak pop up. Adapun sketsa ide ketujuh notifikasi input data dapat dilihat pada 

gambar 4.42 di bawah ini. 

 

Gambar 4.43 Ide Ketujuh Notifikasi Input Data 
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H. Ide Kedelapan Notifikasi Input Data 

Sketsa pada ide ketujuh ini merupakan tampilan pop up pada saat pengguna 

berhasil melakukan pengisian data untuk melakukan proses donasi. Sketsa pada ide 

ketujuh ini berbentuk persegi panjang dengan sudut yang sedikit melengkung tetapi 

pada bagian kiri terdapat lingkaran yang didalamnya berisi icon “check” yang 

berguna untuk menjelaskan secara visual bahwa proses input data yang dilakukan 

sebelumnya sudah berhasil. Di dalam persegi terdapat ucapan “TERIMA KASIH” 

sedangkan pada bagian bawahnya terdapat ucapan terima kasih yang lain dan juga 

pesan bahwa data yang diinputkan aman. Pada bagian bawah terdapat tombol 

donasi lainnya yang memudahkan pengguna jika ingin berdonasi di program donasi 

yang lain. Adapun sketsa ide ketujuh notifikasi input data dapat dilihat pada gambar 

4.44 di bawah ini. 

 

Gambar 4.44 Ide Kedelapan Notifikasi Input Data 
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4.2.5 Filter Pencarian 

Berdasarkan hasil evaluasi website yang sudah ada maka ditemukan 

permasalahan pada indikator X23.4 bahwa pengguna membutuhkan filter berupa 

kategori pencarian.. Maka solusi yang akan ditawarkan adalah dengan membuat 

filter berupa kategori pencarian. Filter pencarian ini terdapat pada bagian atas 

halaman website Surabaya Mengaji. Hasil sketsa filter pencarian dapat dilihat pada 

gambar 4.45 berikut. 

 

Gambar 4.45 Hasil Sketsa Filter Pencarian 

 Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa ada 8 sketsa berbeda yang menjadi 

alternatif solusi untuk permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Filter 

kategori pencarian dikelompokkan sesuai dengan konten yang ada di website 

Surabaya Mengaji yaitu artikel kajian, poster dakwah, wallpaper dakwah, audio 

kajian dan video kajian. Adapun bentuk tampilan dari kolom pencarian, filter 

kategori dan tombol search memiliki sketsa yang berbeda di tiap alternatif solusi 



120 

 

 

 

yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan masing-masing sketsa 

berikut ini.  

A. Ide Pertama Filter Pencarian 

Tampilan ide pertama form pendaftaran donasi dapat dilihat pada gambar 

4.46. Pada sketsa ini terdapat kolom pencarian yang berbentuk persegi panjang 

dengan sedikit melengkung di bagian sudutnya. Pada bagian kiri terdapat icon 

panah mengarah ke bawah yang berguna sebagai dropdown yang di dalamnya 

terdapat kategori pencarian. Kategori pencarian terdiri dari artikel kajian, poster 

dakwah, wallpaper dakwah, audio kajian dan video kajian. Di bagian kanan 

kategori pencarian tersebut terdapat check box, dimana pengguna dapat memilih 

kategori apa yang ingin dicari. Pengguna juga dapat memilih lebih dari satu kategori 

pencarian. Untuk mengisi keyword, pengguna dapat langsung mengisi kolom yang 

tersedia pada bagian tengah kotak pencarian. Sedangkan untuk tombol search 

terdapat di bagian kanan.  

 

Gambar 4.46 Ide Pertama Filter Pencarian 

B. Ide Kedua Filter Pencarian 

Tampilan ide kedua form pendaftaran donasi dapat dilihat pada gambar 

4.47. Pada sketsa ini terdapat kolom pencarian yang berbentuk persegi panjang 

dengan sedikit melengkung di bagian sudutnya. Kotak pencarian ini terdiri dari 3 



121 

 

 

 

bagian yaitu bagian kiri, tengah dan kanan. Pada bagian kiri terdapat kolom input 

pencarian untuk keyword apa yang ingin dicari oleh pengguna. Sedangkan pada 

bagian tengah terdapat icon panah mengarah ke bawah yang berguna sebagai 

dropdown yang di dalamnya terdapat kategori pencarian. Kategori pencarian terdiri 

dari artikel kajian, poster dakwah, wallpaper dakwah, audio kajian dan video 

kajian. Di bagian kanan kategori pencarian tersebut terdapat check box, dimana 

pengguna dapat memilih kategori apa yang ingin dicari. Pengguna juga dapat 

memilih lebih dari satu kategori pencarian. Sedangkan untuk tombol search 

terdapat di bagian kanan.  

 

Gambar 4.47 Ide Kedua Filter Pencarian 

C. Ide Ketiga Filter Pencarian 

Pada tampilan ide ketiga filter pencarian ini terdapat kolom pencarian yang 

berbentuk persegi panjang dengan sedikit melengkung di bagian sudutnya. Kotak 

pencarian ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian kiri, tengah dan kanan. Pada bagian 

kiri terdapat icon panah mengarah ke bawah yang berguna sebagai dropdown yang 

di dalamnya terdapat kategori pencarian. Kategori pencarian terdiri dari artikel 

kajian, poster dakwah, wallpaper dakwah, audio kajian dan video kajian. Pada 

bagian tengah terdapat kotak pencarian dan ada tombol search di bagian kanannya. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.47 dibawah ini. 
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Gambar 4.48 Ide Ketiga Filter Pencarian 

D. Ide Keempat Filter Pencarian 

Pada sketsa ide keempat ini terdapat kolom pencarian yang berbentuk 

persegi panjang dengan sedikit melengkung di bagian sudutnya. Pengguna 

langsung dapat mengisi keyword pada bagian dalam kotak dan juga ada tombol 

search berbentuk icon di bagian kanannya. Untuk filter kategori pencarian terdapat 

pada bagian bawah kotak pencarian yang masing-masing kategori pencarian 

memiliki check box. Jadi pengguna dapat memilih lebih dari satu kategori 

pencarian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.49 dibawah ini. 

 

Gambar 4.49 Ide Keempat Filter Pencarian 

E. Ide Kelima Filter Pencarian 

Tampilan ide kelima form pendaftaran donasi dapat dilihat pada gambar 

4.50. Pada sketsa kelima ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian kiri, tengah dan kanan 

yang masing-masing memiliki bentuk persegi panjang dengan sudut yang sedikit 
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melengkung. Pada kotak bagian kiri terdapat kolom input pencarian untuk keyword 

apa yang ingin dicari oleh pengguna. Sedangkan kotak pada bagian tengah terdapat 

icon panah mengarah ke bawah yang berguna sebagai dropdown yang di dalamnya 

terdapat kategori pencarian. Kategori pencarian terdiri dari artikel kajian, poster 

dakwah, wallpaper dakwah, audio kajian dan video kajian. Di bagian kanan 

kategori pencarian tersebut terdapat check box, dimana pengguna dapat memilih 

kategori apa yang ingin dicari. Pengguna juga dapat memilih lebih dari satu kategori 

pencarian. Sedangkan untuk tombol search terdapat di kotak bagian kanan.  

 

Gambar 4.50 Ide Kelima Filter Pencarian 

F. Ide Keenam Filter Pencarian 

Pada sketsa keenam ini kolom input pencarian, kategori pencarian dan 

tombol pencarian masing-masing memiliki bentuk kotak persegi panjang dengan 

sudut yang sedikit melengkung. Kotak untuk mengisi keyword pencarian terdapat 

di bagian kiri atas. Sedangkan pada bagian bawahnya terdapat kotak filter yang 

bertuliskan “Filter by” dan icon panah mengarah ke bawah yang berguna sebagai 

dropdown yang di dalamnya terdapat kategori pencarian. Kategori pencarian terdiri 

dari artikel kajian, poster dakwah, wallpaper dakwah, audio kajian dan video 

kajian. Di bagian kanan kategori pencarian tersebut terdapat check box, dimana 

pengguna dapat memilih kategori apa yang ingin dicari. Pengguna juga dapat 
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memilih lebih dari satu kategori pencarian. Sedangkan untuk tombol search 

terdapat di kotak bagian kanan dengan ukuran yang sedikit besar. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.51 dibawah ini. 

 

Gambar 4.51 Ide Keenam Filter Pencarian 

G. Ide Ketujuh Filter Pencarian 

Tampilan ide ketujuh form pendaftaran donasi dapat dilihat pada gambar 

4.52. Pada sketsa ini terdapat kolom pencarian yang berbentuk persegi panjang 

dengan sedikit melengkung di bagian sudutnya. Kotak pencarian ini terdiri dari 3 

bagian yaitu bagian kiri, tengah dan kanan yang masing-masing dipisahkan oleh 

garis. Pada bagian kiri terdapat kolom input pencarian untuk keyword apa yang 

ingin dicari oleh pengguna. Sedangkan pada bagian tengah terdapat icon panah 

mengarah ke bawah yang berguna sebagai dropdown yang di dalamnya terdapat 

kategori pencarian. Kategori pencarian terdiri dari artikel kajian, poster dakwah, 

wallpaper dakwah, audio kajian dan video kajian. Di bagian kanan kategori 

pencarian tersebut terdapat check box, dimana pengguna dapat memilih kategori 

apa yang ingin dicari. Pengguna juga dapat memilih lebih dari satu kategori 

pencarian. Sedangkan untuk tombol search terdapat di bagian kanan.  
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Gambar 4.52 Ide Ketujuh Filter Pencarian 

H. Ide Kedelapan Filter Pencarian 

Tampilan ide pertama form pendaftaran donasi dapat dilihat pada gambar 

4.46. Pada sketsa ini terdapat kolom pencarian yang berbentuk persegi panjang 

dengan sedikit melengkung di bagian sudutnya. Pada bagian kiri terdapat icon 

panah mengarah ke bawah yang berguna sebagai dropdown yang di dalamnya 

terdapat kategori pencarian. Kategori pencarian terdiri dari artikel kajian, poster 

dakwah, wallpaper dakwah, audio kajian dan video kajian. Di bagian kanan 

kategori pencarian tersebut terdapat check box, dimana pengguna dapat memilih 

kategori apa yang ingin dicari. Pengguna juga dapat memilih lebih dari satu kategori 

pencarian. Untuk mengisi keyword, pengguna dapat langsung mengisi kolom yang 

tersedia pada bagian tengah kotak pencarian. Sedangkan untuk tombol search 

terdapat di bagian kanan berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sedikit besar.  

 

Gambar 4.53 Ide Kedelapan Filter Pencarian 
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4.2.6 Kombinasi Warna 

Berdasarkan hasil evaluasi website yang sudah ada maka ditemukan 

permasalahan pada indikator X16.3 pengguna merasa bahwa komposisi warna pada 

website membuat pengguna tidak nyaman untuk berlama-lama di halaman website. 

Maka solusi yang akan ditawarkan adalah dengan menyesuaikan kombinasi warna 

pada layout halaman. Sketsa yang dibuat untuk pemilihan kombinasi warna 

dilakukan 2 cara. Cara yang pertama dengan menggambar pada kertas a4 dengan 

menggunakan pensil. Sedangkan cara kedua dengan mengubah sketsa pada cara 

pertama menjadi bentuk visual dengan tujuan agar lebih jelas karena sketsa pada 

pemilihan kombinasi warna ini berhubungan dengan pemilihan warna. Hasil sketsa 

pemilihan kombinasi warna dapat dilihat pada gambar 4.54. 

 

Gambar 4.54 Hasil Sketsa Kontras Font 

Untuk layout terdiri dari beberapa bagian yaitu header, menu, background, 

content, content header dan footer. Dari beberapa bagian tersebut akan dipilih 
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perpaduan warna yang cocok. Kombinasi warna yang digunakan adalah warna 

dasar hitam, kuning dan putih. Pemilihan warna tersebut merupakan warna dasar 

yang ada pada website saat ini. Adapun bentuk visual dari hasil sketsa pemilihan 

kombinasi warna dapat dilihat tiap penjelasan alternatif solusi berikut ini. 

A. Ide Pertama Kombinasi Warna 

Pada ide pertama ini mengkombinasikan beberapa warna dasar yaitu hitam, 

kuning dan putih. Pada bagian header dan footer memiliki warna hitam dengan 

tulisan putih. Pada bagian navigasi berwarna putih dengan logo Surabaya Mengaji 

berwarna gelap, tetapi kolom pencarian dan menu navigasi berwarna hitam. 

Sedangkan pada bagian content berwarna dasar gelap dengan tulisan berwarna 

putih. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.55 berikut. 

 

Gambar 4.55 Ide Pertama Kombinasi Warna 
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B. Ide Kedua Kombinasi Warna 

Pada ide kedua ini mengkombinasikan beberapa warna dasar yaitu hitam, 

kuning dan putih. Pada bagian header dan footer memiliki warna hitam dengan 

tulisan putih. Pada bagian navigasi berwarna hitam dengan logo Surabaya Mengaji 

berwarna putih, tetapi kolom pencarian dan menu navigasi berwarna putih dengan 

tulisan berwarna hitam. Pada bagian content dan sidebar pada bagian kanan 

berwarna dasar putih dengan content header berwarna gelap. Sedangkan bagian isi 

content berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam. Untuk lebih jelasnya 

kombinasi warna pada layout website Surabaya Mengaji dapat dilihat pada gambar 

4.56 dibawah ini. 

 

Gambar 4.56 Ide Kedua Kombinasi Warna 
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C. Ide Ketiga Kombinasi Warna 

Pada ide ketiga ini mengkombinasikan beberapa warna dasar yaitu hitam, 

kuning dan putih. Pada bagian header dan footer memiliki warna hitam dengan 

tulisan putih. Pada bagian navigasi berwarna hitam dengan logo Surabaya Mengaji 

berwarna putih, tetapi kolom pencarian dan menu navigasi berwarna putih dengan 

tulisan berwarna hitam. Pada bagian content berwarna dasar putih dengan content 

header berwarna gelap. Sedangkan bagian isi content berwarna putih dengan tulisan 

berwarna hitam dengan sidebar berwarna hitam. Untuk lebih jelasnya kombinasi 

warna pada layout website Surabaya Mengaji dapat dilihat pada gambar 4.57 

dibawah ini.  

 

Gambar 4.57 Ide Ketiga Kombinasi Warna 
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D. Ide Keempat Kombinasi Warna 

Pada ide keempat ini mengkombinasikan beberapa warna dasar yaitu hitam, 

kuning dan putih. Pada bagian header dan footer memiliki warna hitam dengan 

tulisan putih. Pada bagian navigasi berwarna hitam dengan logo Surabaya Mengaji 

berwarna putih, tetapi kolom pencarian dan menu navigasi berwarna putih dengan 

tulisan berwarna hitam. Pada bagian content berwarna dasar putih dengan content 

header berwarna gelap. Sedangkan bagian isi content berwarna putih dengan tulisan 

berwarna hitam dengan sidebar berwarna hitam. Untuk lebih jelasnya kombinasi 

warna pada layout website Surabaya Mengaji dapat dilihat pada gambar 4.58 

dibawah ini.  

 

Gambar 4.58 Ide Keempat Kombinasi Warna 
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E. Ide Kelima Kombinasi Warna 

Pada ide kelima ini mengkombinasikan beberapa warna dasar yaitu hitam, 

kuning dan putih. Pada bagian header dan footer memiliki warna hitam dengan 

tulisan putih. Pada bagian navigasi berwarna keabu-abuan dengan logo Surabaya 

Mengaji berwarna hitam, dan juga kolom pencarian dan menu navigasi berwarna 

putih dengan tulisan berwarna hitam. Pada bagian content dan content header 

berwarna abu-abu. Sedangkan bagian isi content berwarna abu-abu dengan tulisan 

berwarna hitam dengan sidebar berwarna hitam. Untuk lebih jelasnya kombinasi 

warna pada layout website Surabaya Mengaji dapat dilihat pada gambar 4.59 

dibawah ini. 

 

Gambar 4.59 Ide Kelima Kombinasi Warna 
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F. Ide Keenam Kombinasi Warna 

Pada ide keenam ini mengkombinasikan beberapa warna dasar yaitu hitam, 

kuning dan putih. Pada bagian header dan footer memiliki warna putih dengan 

tulisan putih. Pada bagian navigasi berwarna putih dengan logo Surabaya Mengaji 

berwarna hitam, sedangkan kolom pencarian dan menu navigasi berwarna keabu-

abuan dengan tulisan berwarna hitam. Pada bagian content berwarna dasar putih 

dengan content header berwarna putih juga. Sedangkan bagian isi content berwarna 

putih dengan tulisan berwarna hitam dengan sidebar berwarna abu-abu. Untuk lebih 

jelasnya kombinasi warna pada layout website Surabaya Mengaji dapat dilihat pada 

gambar 4.59 dibawah ini. 

 

Gambar 4.60 Ide Keenam Kombinasi Warna 
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G. Ide Ketujuh Kombinasi Warna 

Pada ide ketujuh ini mengkombinasikan beberapa warna dasar yaitu hitam, 

kuning dan putih. Pada bagian header dan footer memiliki warna hitam dengan 

tulisan putih. Pada bagian navigasi berwarna putih dengan logo Surabaya Mengaji 

berwarna hitam, dan juga kolom pencarian dan menu navigasi berwarna keabu-

abuan dengan tulisan berwarna hitam. Pada bagian content berwarna putih sedikit 

keabu-abuan. Sedangkan pada bagian sidebar bagian kanan berwarna hitam 

termasuk header dari sidebar tersebut. Untuk lebih jelasnya kombinasi warna pada 

website Surabaya Mengaji dapat dilihat pada gambar 4.61 dibawah ini. 

 

Gambar 4.61 Ide Ketujuh Kombinasi Warna 
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H. Ide Kedelapan Kombinasi Warna 

Pada ide ketujuh ini mengkombinasikan beberapa warna dasar yaitu hitam, 

kuning dan putih. Pada bagian header dan footer memiliki warna abu-abu dengan 

tulisan berwarna hitam. Pada bagian navigasi berwarna putih dengan logo Surabaya 

Mengaji berwarna hitam, dan juga kolom pencarian dan menu navigasi berwarna 

keabu-abuan dengan tulisan berwarna hitam. Pada bagian content berwarna putih 

sedikit keabu-abuan. Sedangkan pada bagian sidebar bagian kanan berwarna 

keabu-abuan termasuk header dari sidebar tersebut. Untuk lebih jelasnya 

kombinasi warna pada website Surabaya Mengaji dapat dilihat pada gambar 4.62 

dibawah ini. 

 

Gambar 4.62 Ide Kedelapan Kombinasi Warna 
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4.2.7 Artikel Kajian 

Berdasarkan hasil evaluasi website yang sudah ada maka ditemukan 

permasalahan pada indikator X17.1 bahwa pengguna merasa kurang nyaman pada 

saat membaca artikel kajian dikarenakan penataan tulisan pada artikel kajian yang 

kurang rapi termasuk jarak spasi antar baris yang terlalu jauh. Selain itu juga ada 7 

orang pengguna yang memberi kritik dan saran tentang penataan tulisan pada 

halaman artikel kajian. Maka solusi yang akan ditawarkan adalah dengan 

memperbaiki tatanan penulisan dan layouting pada halaman artikel kajian. Solusi 

dibuat dengan menggunakan teknik Crazy 8s dengan sehingga pada bagian halaman 

artikel kajian diperoleh 8 alternatif sketsa yang berbeda. Sketsa digambar dengan 

menggunakan pensil pada kertas A4 yang sebelumnya sudah dibagi menjadi 8 

bagian. Hasil sketsa pada halaman artikel kajian dapat dilihat pada gambar 4.63 

dibawah ini. 

 

Gambar 4.63 Hasil Sketsa Halaman Artikel Kajian 
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A. Ide Pertama Halaman Artikel Kajian 

Sketsa ide pertama halaman artikel kajian adalah tampilan pada saat 

pengguna ingin melihat isi dari artikel kajian yang sudah dipilih pada halaman 

sebelumnya. Sketsa yang dibuat pada ide pertama ini memiliki beberapa konten 

utama seperti judul, gambar, dan isi dari artikel. Pada bagian kiri atas terdapat judul 

yang memiliki ukuran yang lebih besar daripada tulisan yang lain, sedangkan pada 

bagian bawah judul terdapat penjelasan artikel atau isi dari artikel tersebut. Pada 

bagian kiri atas terdapat gambar berbentuk persegi yang memiliki perbandingan 

rasio 1:1. Tampilan sketsa ide pertama ini memiliki ukuran jarak spasi antar baris 

yang agak rapat jika dibandingkan dengan tampilan artikel kajian pada website 

Surabaya Mengaji sebelumnya. Tampilan ide pertama halaman artikel kajian dapat 

dilihat pada gambar 4.64.  

 

Gambar 4.64 Ide Pertama Halaman Artikel Kajian 
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B. Ide Kedua Halaman Artikel Kajian 

Sketsa ide kedua halaman artikel kajian adalah tampilan pada saat pengguna 

ingin melihat isi dari artikel kajian yang sudah dipilih pada halaman sebelumnya. 

Sketsa yang dibuat pada ide kedua ini memiliki beberapa konten utama seperti 

judul, gambar, dan isi dari artikel. Pada bagian atas terdapat judul dari artikel 

tersebut, sedangkan pada bagian bawah judul terdapat gambar yang memiliki 

bentuk persegi panjang. Pada bagian bawah gambar terdapat penjelasan isi dari 

artikel kajian tersebut. Tampilan sketsa ide kedua ini memiliki ukuran jarak spasi 

antar baris yang agak rapat jika dibandingkan dengan tampilan artikel kajian pada 

website Surabaya Mengaji sebelumnya. Tampilan ide kedua halaman artikel kajian 

dapat dilihat pada gambar 4.65.  

 

Gambar 4.65 Ide Kedua Halaman Artikel Kajian 
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C. Ide Ketiga Halaman Artikel Kajian 

Sketsa ide ketiga halaman artikel kajian adalah tampilan pada saat pengguna 

ingin melihat isi dari artikel kajian yang sudah dipilih pada halaman sebelumnya. 

Sketsa yang dibuat pada ide ketiga ini memiliki beberapa konten utama seperti 

judul, gambar, dan isi dari artikel. Pada bagian atas terdapat gambar yang memiliki 

bentuk persegi dengan perbandingan rasio 1:1. Sedangkan pada bagian bawahnya 

terdapat judul dan di bawahnya juga terdapat penjelasan atau isi dari artikel kajian 

tersebut. Namun pada judul artikel memiliki ukuran font yang sedikit besar jika 

dibandingkan dengan isi artikel. Tampilan sketsa ide ketiga ini memiliki ukuran 

jarak spasi antar baris yang agak rapat jika dibandingkan dengan tampilan artikel 

kajian pada website Surabaya Mengaji sebelumnya. Tampilan ide ketiga halaman 

artikel kajian dapat dilihat pada gambar 4.66.  

 

Gambar 4.66 Ide Ketiga Halaman Artikel Kajian 



139 

 

 

 

 

D. Ide Keempat Halaman Artikel Kajian 

Sketsa yang dibuat pada ide keempat ini memiliki beberapa konten utama 

seperti judul, gambar, dan isi dari artikel. Pada bagian atas terdapat judul dan di 

bawahnya juga ada penjelasan/isi artikel kajian. Namun pada judul artikel memiliki 

ukuran font yang sedikit besar jika dibandingkan dengan isi artikel. Sedangkan 

gambar dari artikel tersebut berada diantara baris paragraf penjelasan artikel kajian. 

Gambar tersebut memiliki bentuk persegi dengan perbandingan rasio ukuran 1:1 

Tampilan sketsa ide ketiga ini memiliki ukuran jarak spasi antar baris yang agak 

rapat jika dibandingkan dengan tampilan artikel kajian pada website Surabaya 

Mengaji sebelumnya. Tampilan ide ketiga halaman artikel kajian dapat dilihat pada 

gambar 4.67.  

 

Gambar 4.67 Ide Keempat Halaman Artikel Kajian 
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E. Ide Kelima Halaman Artikel Kajian 

Tampilan ide ketiga halaman artikel kajian dapat dilihat pada gambar 4.68 . 

Sketsa ide kelima halaman artikel kajian adalah tampilan pada saat pengguna ingin 

melihat isi dari artikel kajian yang sudah dipilih pada halaman sebelumnya. Sketsa 

yang dibuat pada ide kelima ini memiliki beberapa konten utama seperti judul, 

gambar, dan isi dari artikel namun ada beberapa penambahan seperti kotak kategori, 

icon, tombol share ke sosial media dan rekomendasi artikel kajian. Pada bagian atas 

terdapat kotak yang di dalamnya berisi tulisan kategori atau tagline dari artikel 

kajian yang dibuka. Sedangkan pada bagian bawahnya terdapat judul dan juga 

ustadz siapa yang menulis artikel kajian tersebut. Pada tampilan ide kelima ini juga 

terdapat tombol untuk membagikan link artikel kajian ini melalui media sosial 

seperti facebook, twitter, telegram, dan lain-lain.  

 

Gambar 4.68 Ide Kelima Halaman Artikel Kajian 



141 

 

 

 

Penempatan gambar pada ide kelima ini berada dibawah tombol sosial 

media. Gambar tersebut memiliki bentuk persegi dengan ukuran rasio 1:1. 

Sedangkan untuk paragraf yang di dalamnya terdapat penjelasan artikel berada di 

bagian bawah gambar. Pada ide kelima ini juga terdapat rekomendasi artikel yang 

lain atau artikel yang berhubungan dengan artikel yang dibuka. Rekomendasi 

artikel ini terdapat di bagian kanan gambar. Pada rekomendasi artikel tersebut 

masin-masing gambar, judul dan ustadz siapa yang menulis artikel. 

F. Ide Keenam Halaman Artikel Kajian 

Tampilan ide keenam halaman artikel kajian dapat dilihat pada gambar 4.69. 

Sketsa ide keenam halaman artikel kajian adalah tampilan pada saat pengguna ingin 

melihat isi dari artikel kajian yang sudah dipilih pada halaman sebelumnya 

 

Gambar 4.69 Ide Keenam Halaman Artikel Kajian 
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Pada tampilan ini memiliki gambar terletak di bagian kiri yang memiliki 

bentuk persegi dengan ukuran rasio 1:1, sedangkan pada bagian judul terdapat di 

bagian kanan gambar dengan paragraf isi/penjelasan di bagian bawahnya. Tampilan 

sketsa ide keenam ini memiliki ukuran jarak spasi antar baris yang agak rapat jika 

dibandingkan dengan tampilan artikel kajian pada website Surabaya Mengaji 

sebelumnya 

G. Ide Ketujuh Halaman Artikel Kajian 

Sketsa ide ketujuh halaman artikel kajian ini memiliki tampilan yang 

sederhana. Pada bagian atas terdapat judul dan pada bagian bawahnya terdapat 

penjelasan atau isi dari artikel kajian yang memiliki ukuran jarak spasi antar baris 

yang agak rapat Tampilan ide ketiga halaman artikel kajian dapat dilihat pada 

gambar 4.70.  

 

Gambar 4.70 Ide Ketujuh Halaman Artikel Kajian 
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H. Ide Kedelapan Halaman Artikel Kajian 

Tampilan ide kedelapan halaman artikel kajian dapat dilihat pada gambar 

4.71. Sketsa ide kedelapan halaman artikel kajian adalah tampilan pada saat 

pengguna ingin melihat isi dari artikel kajian yang sudah dipilih pada halaman 

sebelumnya. Sketsa yang dibuat pada ide kedelapan ini memiliki beberapa konten 

utama seperti judul, gambar, dan isi dari artikel. Pada bagian atas terdapat gambar 

yang memiliki bentuk persegi dengan perbandingan rasio 1:1. Sedangkan pada 

bagian bawahnya terdapat judul dan di bawahnya juga terdapat penjelasan atau isi 

dari artikel kajian tersebut. Namun pada judul artikel memiliki ukuran font yang 

sedikit besar jika dibandingkan dengan isi artikel.  

 

Gambar 4.71 Ide Kedelapan Halaman Artikel Kajian 

Tampilan sketsa ide kedelapan ini memiliki ukuran jarak spasi antar baris 

yang agak rapat jika dibandingkan dengan tampilan artikel kajian pada website 
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Surabaya Mengaji sebelumnya. Pada bagian kanan terdapat sedikit penambahan 

yaitu rekomendasi artikel yang lainnya. Rekomendasi artikel ini berupa tulisan 

judul artikel yang dapat diklik oleh pengguna jika ingin membuka artikel tersebut. 

4.3 Decide 

Setelah membuat sketsa dengan menggunakan Crazy 8s maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan sketsa yang dirasa bisa menyelesaikan 

permasalahan dan dapat diimplementasikan. Pada tahap ini dilakukan penentuan 

sketsa mana yang digunakan untuk acuan pembuatan prototype di langkah 

selanjutnya.  

Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan ide skesta adalah 

“supervote”. Pada teknik tersebut akan dipilih beberapa responden untuk memilih 

satu sketsa dari delapan sketsa pada tiap tampilan. Responden yang dipilih adalah 

pengguna website yang sering atau pernah membuka website Surabaya Mengaji. 

Jadi responden akan diperlihatkan sketsa yang telah dibuat, lalu akan dijelaskan 

poin-poin mengenai sketsa tersebut. Lalu responden akan memilih salah satu dari 

delapan sketsa yang menarik. Selain itu juga dilakukan brainstorming dengan 

responden yaitu melakukan diskusi mengenai desain pilihan yang tentunya akan 

ada kritik dan saran dari responden. 

Setelah dilakukan pemilihan sketsa kepada 30 orang responden maka 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.14 Tabel Hasil Pemilihan Crazy 8s 

No. Desain 
Ide Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Program Donasi 1 1 0 12 6 13 0 2 

2. Halaman Audio dan 

Video Kajian 
3 0 1 25 4 2 0 0 
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3. Kontras Font 22 1 11 0 0 1 0 0 

4. Notifikasi Input Data 1 1 13 6 6 0 0 8 

5. Filter Pencarian 2 4 9 0 7 0 13 0 

6. Kombinasi Warna 2 9 0 0 0 12 11 1 

7. Artikel Kajian 0 2 1 0 30 0 0 2 

 

Adapun sketsa yang terpilih dengan menggunakan teknik supervote akan 

dijadikan acuan untuk membuat storyboard dengan mempertimbangkan pendapat 

atau masukan dari responden. Berikut adalah hasil storyboard pada masing-masing 

desain yang dibuat.  

A. Program Donasi 

Pada program donasi, ide sketsa yang terpilih dapat dilihat pada tabel 4.14. 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ide yang terpilih adalah ide ke-6 dengan total 

suara sebanyak 13. Pada ide pertama dan kedua masing-masing mendapatkan 1 

suara. Sedangkan pada ide keempat mendapatkan 12 suara, ide kelima 

mendapatkan 6 suara dan ide kedelapan mendapatkan 2 suara. Berikut adalah hasil 

dari storyboard yang dibuat : 

 

Gambar 4.72 Storyboard Program Donasi 1 
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Storyboard dimulai dari gambar 4.72 yang merupakan tampilan awal 

halaman program donasi ketika diakses oleh pengguna dengan memilih menu 

donasi pada bagian menu. Pada halaman ini pengguna akan disuguhkan beberapa 

program donasi yang masing-masing memiliki judul program donasi dan informasi 

nominal uang yang sudah terkumpul dan target dari donasi tersebut. Pengguna 

dapat memilih salah satu dari program donasi tersebut dengan mengklik tombol 

“Donasi” di tiap program donasi. 

 

Gambar 4.73 Storyboard Program Donasi 2 

Setelah pengguna memilih program donasi pada halaman awal, selanjutnya 

adalah menentukan jumlah nominal yang ingin didonasikan. Pada tampilan ini 

merupakan langkah pertama dari proses donasi yang dapat dilihat pada gambar 

4.73. Pengguna dapat memilih nominal donasi yang tersedia atau dapat memilih 

nominal lainnya untuk mengisi sendiri nominal yang diinginkan. Jumlah nominal 

yang ingin didonasikan akan muncul pada kotak persegi panjang. Selain itu 

pengguna juga dapat mengubah program donasi yang sudah dipilih dengan 
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mengklik dropdown pada pilihan program donasi. Setelah memilih jumlah nominal 

yang ingin didonasikan pengguna dapat mengklik tombol selanjutnya untuk 

melanjutkan ke langkah berikutnya. 

 

Gambar 4.74 Storyboard Program Donasi 3 

Setelah menentukan jumlah nominal donasi selanjutnya adalah mengisi data 

diri. Tampilan langkah kedua dapat dilihat pada gambar 4.74. Pada langkah ini 

pengguna diharuskan mengisi data diri. Ada 2 cara yang disediakan, jika pengguna 

baru pertama kali berdonasi di website maka diharuskan untuk mendaftar terlebih 

dahulu dengan mengisi form pendaftaran pada bagian atas. Adapun yang harus 

diisia adalah nama lengkap, alamat, email, nomor whatsapp dan password.  

Sedangkan jika pengguna sudah pernah berdonasi dan sudah memiliki akun maka 

dapat langsung login dengan mengisi email atau nomor whatsapp dan password. 
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Gambar 4.75 Storyboard Program Donasi 4 

Pada langkah selanjutnya akan muncul pop up yang berisi ucapan terima 

kasih dan pesan bahwa data yang diberikan aman. Pesan pop up dapat dilihat pada 

gambar 4.75. 

 

Gambar 4.76 Storyboard Program Donasi 4 
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Pada langkah selanjutnya adalah tampilan informasi pembayaran yang 

dapat dilihat pada gambar 4.76. Pada tampilan ini terdapat informasi pembayaran 

yang terdiri dari id donasi, nama, tanggal, judul program donasi, total donasi dan 

kode unik. Selain itu pada halaman ini juga terdapat instruksi pembayaran yang 

menunjukkan nominal yang harus dibayarkan oleh donatur. Pada bagian bawah 

juga terdapat informasi transfer yang berisi informasi rekening dari Surabaya 

Mengaji.  

B. Halaman Audio dan Video Kajian 

Pada halaman video dan audio kajian, ide sketsa yang terpilih dapat dilihat 

pada tabel 4.15. Tabel tersebut menunjukkan bahwa ide yang terpilih adalah ide ke-

4 dengan total suara sebanyak 25. Pada ide pertama dan ketiga masing-masing 

mendapatkan 3 dan 1 suara. Pada ide kelima mendapatkan 2 suara. Sedangkan pada 

ide keenam mendapatkan 2 suara.  

Tabel 4.15 Tabel Hasil Pemilihan Crazy 8s Halaman Audio dan Video Kajian 

No. Desain 
Ide Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Halaman Audio dan 

Video Kajian 
3 0 1 25 4 2 0 0 

 

Selain itu ada beberapa penyesuaian pada halaman audio dan video kajian 

berdasarkan indikator yang memiliki nilai mean rendah. Adapun solusi untuk 

indikator tersebut pada halaman audio dan video kajian dapat dilihat pada tabel 4.16 

berikut : 

Tabel 4.16 Tabel Solusi Audio dan Video Kajian 

No. ID Solusi 

1. X20.1 Membuat tampilan menjadi sederhana sehingga tidak perlu 

melakukan banyak scrolling halaman.  
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2. X8.1 Memberi tombol download pada audio kajian sehingga pengguna 

dapat langsung men-download rekaman kajian. 

3. X10.3 Memberi icon yang menarik pada halaman audio kajian. 

4. X8.2 Memberi tombol play sehingga pengguna dapat langsung melihat 

atau mendengarkan rekaman kajian. 

5. X15.2 Memberi icon yang menarik pada halaman video kajian. 

6. X10.2 Memberi gambar yang berbeda pada tiap judul audio dan video. 

7. X5.2 Memberi icon yang menarik sehingga dapat mempermudah 

memahami konten. 

 

Tampilan storyboard yang dibuat akan mewakili kedua tampilan halaman 

yaitu halaman audio kajian dan halaman video kajian. Berikut adalah hasil 

storyboard yang sudah dibuat : 

 

Gambar 4.77 Storyboard Audio dan Video Kajian 1 

Halaman audio dan video kajian dapat dilihat pada gambar 4.77. Pada 

halaman ini berisi pilihan audio atau video kajian yang dapat dipilih oleh pengguna. 

Jika ingin melihat atau mendengarkan audio atau video kajian pengguna dapat 

mengklik di gambar atau di judul pada tiap-tiap audio atau video yang ditampilkan. 
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Gambar 4.78 Storyboard Audio dan Video Kajian 2 

Setelah itu pengguna akan berpindah ke halaman selanjutnya yang dapat 

dilihat pada gambar 4.78. Pada halaman ini pengguna dapat memutar audio atau 

video yang sudah dipilih. Pada bagian bawah juga terdapat informasi tentang 

pembicara atau ustadz, kitab rujukan, lokasi kajian dan tanggal kajian tersebut. Pada 

bagian kanan juga ditambahkan rekomendasi audio atau video kajian yang terbaru 

dimana pengguna dapat mengklik untuk memutar rekaman kajian tersebut. 

C. Kontras Font 

Pada pemilihan kontras font, ide sketsa yang terpilih dapat dilihat pada tabel 

4.17. Tabel tersebut menunjukkan bahwa ide yang terpilih adalah ide pertama 

dengan total suara sebanyak 22. Pada ide kedua dan ketiga masing-masing 

mendapatkan 1 dan 11 suara. Pada ide keenam mendapatkan 1 suara.  

Tabel 4.17 Tabel Hasil Pemilihan Crazy 8s Kontras Font 

No. Desain 
Ide Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Kontras Font 22 1 11 0 0 1 0 0 

 

Berikut adalah hasil sketsa yang terpilih yang akan digunakan untuk 

pembuatan prototype pada tahap selanjutnya.  
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Gambar 4.79 Sketsa Kontras Font Terpilih 

Untuk memperjelas gambar 4.79, sketsa diubah dalam bentuk visual yang 

dapat dilihat pada gambar 4.80. Warna background yang dipilih berwarna abu-abu 

dengan kode hexa color yaitu #F5F5F5 sedangkan pada teks memiliki kode hexa 

color #000000. Perpaduan warna background dan warna teks tersebut 

menghasilkan kontras rasio sebesar 19.26.  

 

Gambar 4.80 Bentuk Visual Sketsa Kontras Font Terpilih 
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D. Notifikasi Input Data 

Pada tampilan notifikasi input data, ide sketsa yang terpilih dapat dilihat 

pada tabel 4.18. Tabel tersebut menunjukkan bahwa ide yang terpilih adalah ide 

ketiga dengan total suara sebanyak 13. Pada ide pertama dan kedua mendapatkan 

suara sebanyak 1. Sedangkan pada ide keempat dan keenam mendapatkan suara 

sebayak 6. Pada ide kedelapan mendapatkan suara sebanyak 8. 

Tabel 4.18 Tabel Hasil Pemilihan Crazy 8s Notifikasi Input Data 

No. Desain 
Ide Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Notifikasi Input Data 1 1 13 6 6 0 0 8 

 

Storyboard notifikasi input data dapat dilihat pada gambar 4.81. Notifikasi 

input data ditampilkan dalam bentuk pop up. Pesan pop up akan muncul setelah 

pengguna melakukan proses pendaftaran atau login pada langkah kedua proses 

donasi. Pada pop up terdapat pesan bahwa data yang diinputkan aman dan ucapan 

terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan donasi Surabaya Mengaji.   

 

Gambar 4.81 Storyboard Notifikasi Input Data 
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E. Filter Pencarian 

Pada tampilan filter pencarian, ide sketsa yang terpilih dapat dilihat pada 

tabel 4.19. Tabel tersebut menunjukkan bahwa ide yang terpilih adalah ide ketujuh 

dengan total suara sebanyak 13. Pada ide pertama dan kedua mendapatkan suara 

masing-masing sebanyak 2 dan 4. Sedangkan pada ide ketiga dan kelima 

mendapatkan suara masing-masing sebanyak 9 dan 7. 

Tabel 4.19 Tabel Hasil Pemilihan Crazy 8s Filter Pencarian 

No. Desain 
Ide Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Filter Pencarian 2 4 9 0 7 0 13 0 

 

Storyboard filter pencarian dapat dilihat pada gambar 4.82. Untuk mencari 

konten tertentu pengguna dapat melakukan pencarian yang dilengkapi dengan filter 

pencarian diantaranya artikel kajian, poster dakwah, wallpaper dakwah, audio 

kajian dan video kajian. 

 

Gambar 4.82 Storyboard Filter Pencarian 
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F. Kombinasi Warna 

Pada pemilihan kombinasi warna, ide sketsa yang terpilih dapat dilihat pada 

tabel 4.20. Tabel tersebut menunjukkan bahwa ide yang terpilih adalah ide keenam 

dengan total suara sebanyak 12. Pada ide pertama dan kedua mendapatkan suara 

masing-masing sebanyak 2 dan 9. Sedangkan pada ide ketujuh dan kedelapan 

mendapatkan suara masing-masing sebanyak 11 dan 1. 

Tabel 4.20 Tabel Hasil Pemilihan Crazy 8s Kombinasi Warna 

No. Desain 
Ide Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Kombinasi Warna 2 9 0 0 0 12 11 1 

 

Berikut adalah hasil sketsa yang terpilih yang akan digunakan untuk 

pembuatan prototype pada tahap selanjutnya.  

 

Gambar 4.83 Sketsa Kombinasi Warna Terpilih 
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Untuk memperjelas gambar 4.83, sketsa diubah dalam bentuk visual yang 

dapat dilihat pada gambar 4.84.  

 

Gambar 4.84 Bentuk Visual Sketsa Kombinasi Warna 

G. Artikel Kajian 

Pada pemilihan sketsa artikel kajian, ide sketsa yang terpilih dapat dilihat 

pada tabel 4.21. Tabel tersebut menunjukkan bahwa ide yang terpilih adalah ide 

kelima dengan total suara sebanyak 30. Pada ide kedua dan ketiga mendapatkan 

suara masing-masing sebanyak 2 dan 1. Sedangkan pada ide kedelapan 

mendapatkan suara sebanyak 2 suara. 

Tabel 4.21 Tabel Hasil Pemilihan Crazy 8s Artikel Kajian 

No. Desain 
Ide Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Artikel Kajian 0 2 1 0 30 0 0 2 
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Storyboard dimulai dari gambar 4.85 yang merupakan tampilan pada saat 

pengguna mengklik menu artikel kajian. Pada tampilan ini terdapat beberapa judul 

artikel yang dapat dipilih oleh pengguna dengan mengklik gambar atau judul 

artikel. 

 

Gambar 4.85 Storyboard Artikel Kajian 1 

Setelah pengguna memilih salah satu artikel kajian akan muncul halaman 

lain yang menampilkan isi dari artikel tersebut. Halaman detail artikel kajian dapat 

dilihat pada gambar 4.86 

 

Gambar 4.86 Storyboard Artikel Kajian 2 
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4.4 Prototype 

Pada langkah ini akan dibuat prototype dengan mengacu pada storyboard di 

langkah sebelumnya. Prototype dibuat dengan menggunakan bantuan software 

yaitu Adobe XD dan beberapa software pendukung yang lainnya. 

4.4.1 Color Scheme 

Setelah dilakukan evaluasi dan pertimbangan dengan beberapa masukan 

oleh responden maka pemilihan color scheme untuk prototype yang dibuat dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

 

 Gambar 4.87 Color Scheme 

Ada beberapa warna yang dikombinasikan pada prototype ini yaitu warna 

hitam, kuning, abu-abu dan putih. Warna hitam dengan kode hexa color #292C31 

dipilih karena merupakan warna dasar dan menjadi ciri khas dari Surabaya Mengaji. 

Warna hitam melambangkan kesan elegan dan cocok untuk dipadukan dengan 

warna yang lain. Untuk menambah kesan elegan maka digunakan warna kuning 

dengan kode hexa color #E7C814. Adapun warna yang digunakan untuk 
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background utama dan konten menggunakan warna abu-abu dengan kode hexa 

color #F5F5F5 dan putih dengan kode hexa color #FFFFF. 

4.4.2  Font 

Ada beberapa jenis font yang digunakan pada prototype ini yaitu 

“Montserrat” dan “Source Sans Pro”. Pemilihan font tersebut berdasarkan 

rekomendasi dari pihak Surabaya Mengaji. Font “Montserrat” dipilih karena jenis 

tersebut merupakan font yang biasa digunakan dan juga menjadi ciri khas dari 

Surabaya Mengaji. Adapun font ini tersedia dalam berbagai style diantaranya thin, 

extra light, light, regular, semibold, bold, extra bold dan black. Font ini dipilih 

karena memiliki banyak pilihan style sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan 

pada elemen yang digunakan seperti header, menu, button, dan lain-lain. Selain itu 

font ini juga dapat memberikan kesan elegan dengan perpaduan warna hitam dan 

warna yang lainnya. Adapun contoh preview dari font “Montserrat” dapat dilihat 

pada gambar berikut.  

 

Gambar 4.88 Font Montserrat 
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Jenis font kedua yang digunakan pada prototype ini adalah “Source Sans 

Pro”. Adapun font ini tersedia dalam berbagai style diantaranya extra light, light, 

regular, semibold, bold dan black. Font ini dipilih karena mudah terbaca oleh 

pengguna karena memiliki bentuk yang sedikit melengkung pada tiap sudutnya 

sehingga pengguna tidak cepat lelah pada saat membaca tulisan. Selain itu font ini 

cocok digunakan untuk teks paragraf yang cenderung memiliki kalimat yang 

panjang. Preview font “Source Sans Pro” dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.89 Font Source Sans Pro 

4.4.3 Halaman Beranda 

Halaman beranda website dapat dilihat pada gambar 4.90. Halaman ini 

merupakan halaman awal dari website Surabaya Mengaji. Dalam tampilan tersebut 

ada beberapa konten yang disajikan diantaranya video kajian terbaru, kajian tematik 

pekan ini, jadwal kajian hari ini dan ada beberapa rekomendasi untuk program 

donasi.  
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Gambar 4.90 Halaman Beranda 

Pada halaman beranda website ini terdapat header yang berwarna hitam 

yang dapat dilihat pada gambar 4.91. Warna hitam dipilih karena warna tersebut 

merupakan warna yang menjadi ciri khas dari Surabaya Mengaji. Sedangkan pada 

bagian navbar terdapat logo Surabaya Mengaji berwarna hitam pada bagian sebelah 

kiri. Pada bagian menu navigasi terdapat beberapa menu yaitu Beranda, Design 

Dakwah, Info Kajian, Artikel, Rekaman Kajian dan Donasi.  
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Gambar 4.91 Header dan Menu Navigasi 

Pada bagian ini juga terdapat kolom pencarian yang memiliki filter 

pencarian berdasarkan kategori konten yang dapat dilihat pada gambar 4.92. 

Terdapat beberapa kategori filter yang dapat dicentang lebih dari satu kategori, 

adapun kategori filter tersebut yaitu artikel kajian, poster dakwah, wallpaper 

dakwah, audio kajian. 

 

Gambar 4.92 Kolom Pencarian 

Pada bagian footer didominasi warna hitam dengan sedikit aksen warna 

kuning. Bagian ini menampilkan logo Surabaya Mengaji pada bagian kiri dan juga 

terdapat informasi kontak yaitu berupa email dan whatsapp. Selain itu juga terdapat 

informasi sosial media dari Surabaya Mengaji yang dapat di klik untuk membuka 

halaman sosial media tersebut. Tampilan footer dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.93 Footer 
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4.4.4 Design Dakwah 

Pada menu design dakwah terdiri dari dua sub-menu yaitu poster dakwah 

dan wallpaper dakwah. Adapun tampilan menu design dakwah dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 

 

Gambar 4.94 Menu Design Dakwah 

A. Poster Dakwah 

Berikut adalah tampilan halaman poster dakwah yang berisi kumpulan poster-

poster dakwah yang dapat dilihat pada gambar 4.95. 

 

Gambar 4.95 Poster Dakwah 
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Poster dakwah ditampilkan dalam bentuk gambar yang memiliki rasio 1 : 1 

atau bentuk kotak. Pada satu halaman poster dakwah menampilkan sembilan pilihan 

poster sedangkan untuk melihat poster dakwah yang lain pengguna dapat memilih 

halaman pada bagian bawah. 

Adapun tampilan detail poster dakwah pada saat dibuka dapat dilihat pada 

gambar 4.96. Pada halaman ini berisi gambar yang dapat langsung di-download 

dengan mengklik tombol download yang tersedia. Selain itu juga terdapat 

penjelasan atau artikel yang berkaitan dengan poster dakwah tersebut.   

 

Gambar 4.96 Poster Dakwah 
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B. Wallpaper Dakwah 

Berikut adalah tampilan halaman wallpaper dakwah yang berisi kumpulan 

wallpaper dakwah yang dapat dilihat pada gambar 4.97. 

 

Gambar 4.97 Wallpaper Dakwah 
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Pada satu halaman wallpaper dakwah menampilkan sembilan pilihan 

gambar sedangkan untuk melihat wallpaper dakwah yang lain pengguna dapat 

memilih halaman pada bagian bawah. Adapun tampilan detail wallpaper dakwah 

pada saat dibuka dapat dilihat pada gambar 4.98. Pada halaman ini berisi gambar 

yang dapat langsung di-download dengan mengklik tombol download yang 

tersedia.  

 

Gambar 4.98 Detail Wallpaper Dakwah 
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4.4.5 Info Kajian 

Pada halaman pilihan menu info kajian terdapat dua sub-menu yaitu info 

kajian gabungan dan info kajian rutin. Adapun tampilan menu info kajian dapat 

dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 4.99 Menu Info Kajian 

 Pada halaman info kajian gabungan terdapat tabel yang menampilkan 

informasi kajian yaitu waktu, tanggal, tema, kitab rujukan, pemateri, tempat dan 

keterangan. Tampilan halaman info kajian gabungan dapat dilihat pada gambar 

4.100.  

 

Gambar 4.100 Halaman Info Kajian Gabungan 
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Sedangkan pada halaman info kajian rutin memiliki tampilan yang hampir 

sama dengan halaman info kajian gabungan tetapi ada beberapa fitur tambahan 

yaitu pemilihan hari. Pengguna dapat memilih hari untuk melihat kajian rutin yang 

dilaksanakan pada hari itu. Tampilan halaman info kajian rutin dapat dilihat pada 

gambar 4.101 berikut. 

 

Gambar 4.101 Halaman Info Kajian Gabungan 

 Pengguna juga dapat melihat detail informasi kajian dengan klik tombol 

“lihat detail” pada baris yang diinginkan. Setelah itu pengguna akan menuju 

halaman detail kajian. Pada halaman ini pengguna akan disajikan informasi lengkap 

mengenai kajian yang dipilih. Informasi tersebut antara lain judul kajian, tanggal, 

pemateri, lokasi, maps, waktu, jenis peserta, live streaming, kitab rujukan dan 

keterangan. Selain itu juga terdapat gambar yang terdapat pada bagian kiri yang 
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berbentuk kotak persegi dengan rasio perbandingan 1:1. Tampilan detail kajian 

dapat dilihat pada gambar 4.102 berikut ini. 

 

Gambar 4.102 Halaman Detail Info Kajian 

4.4.6 Artikel Kajian 

Tampilan halaman artikel kajian dapat dilihat pada gambar 4.103. Pada 

halaman tersebut menampilkan berbagai macam judul artikel kajian yang 

dilengkapi dengan gambar. Pada satu halaman ini menampilkan enam judul artikel 

yang berbeda, sedangkan untuk melihat artikel yang lain pengguna dapat memilih 

halaman pada tombol yang sudah disediakan di bagian bawah. Untuk membuka 

detail artikel pengguna dapat mengklik gambar atau judul pada bagian artikel yang 

dipilih.  
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Gambar 4.103 Halaman Artikel Kajian 

Setelah pengguna memilih artikel kajian maka akan muncul halaman detail 

artikel kajian. Halaman ini terdiri dari 2 bagian yaitu bagian kiri dan bagian kanan. 

Pada bagian kiri berisi artikel kajian itu sendiri, sedangkan pada bagian kanan 

terdapat rekomendasi artikel kajian yang lain. Bagian artikel kajian juga terdapat 

tombol share untuk membagikan ke sosial media tertentu seperti facebook, twitter, 

google plus dan pinterest. Selain itu juga terdapat gambar berbentuk persegi dengan 

penjelasan artikel di bagian bawahnya. Pengguna juga dapat melihat artikel yang 

lain dengan memilih rekomendasi artikel yang berada di bagian kanan. Tampilan 

halaman detail artikel kajian dapat dilihat pada gambar 4.104 berikut. 
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Gambar 4.104 Halaman Detail Artikel Kajian 

4.4.7 Rekaman Kajian 

Pada menu rekaman kajian terdiri dari dua sub-menu yaitu audio kajian dan 

video kajian. Adapun tampilan menu rekaman kajian dapat dilihat pada gambar 

4.105 berikut ini. 
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Gambar 4.105 Halaman + Rekaman Kajian 

A. Audio Kajian 

Halaman audio kajian berisi rekaman audio yang di-upload oleh Surabaya 

Mengaji. Pada satu halaman audio kajian menampilkan sembilan judul yang 

masing-masing memiliki judul dan gambar. Sedangkan jika pengguna ingin melihat 

yang lain dapat memilih tombol next pada bagian bawah. Tampilan halaman audio 

kajian dapat dilihat pada gambar 4.106 berikut. 

 

Gambar 4.106 Halaman Audio Kajian 
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Jika ingin membuka detail audio kajian, pengguna dapat memilih salah satu 

dari judul kajian tersebut dengan mengklik judul atau gambar. Tampilan halaman 

detail audio kajian dapat dilihat pada gambar 4.107 berikut. 

 

Gambar 4.107 Halaman Detail Audio Kajian 

Pada halaman ini terdiri dari 2 bagian utama yaitu bagian konten dan bagian 

rekomendasi. Pada bagian konten utama berada di sebelah kiri yang di dalamnya 

terdapat kolom untuk memutar audio kajian. Selain itu juga terdapat tombol 

download untuk mengunduh secara langsung audio kajian tanpa harus berpindah ke 

situs yang lain. Untuk mempermudah pengguna dalam membagikan audio kajian, 

pada tampilan ini tersedia tombol share ke sosial media seperti facebook, twitter, 

google plus dan path. Sedangkan pada bagian rekomendasi yang berada di sebelah 

kanan berisi audio-audio rekomendasi yang baru di-upload. Pengguna juga dapat 

langsung memilih audio di rekomendasi tersebut untuk memutar atau 

mendengarkan audio kajian 
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B. Video Kajian 

Tampilan halaman video kajian dapat dilihat pada gambar 4.108. Halaman 

ini berisi kumpulan video kajian yang di-upload oleh Surabaya Mengaji. Pada 

halaman ini menampilkan 9 judul video kajian. Sedangkan jika pengguna ingin 

melihat judul video yang lain dapat memilih tombol next pada bagian bawah. 

 

Gambar 4.108 Halaman Video Kajian 

Pengguna juga dapat memilih salah satu dari judul kajian tersebut dengan 

mengklik pada bagian judul atau gambar untuk membuka detail video kajian. 

Tampilan detail video kajian dapat dilihat pada gambar 4.109 berikut. 
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Gambar 4.109 Halaman Detail Video Kajian 

Tampilan halaman ini hampir sama dengan tampilan pada halaman detail 

audio kajian. Pada halaman ini terdiri dari 2 bagian utama yaitu bagian konten dan 

bagian rekomendasi. Pada bagian konten utama berada di sebelah kiri yang di 

dalamnya terdapat kolom untuk memutar video kajian. Untuk mempermudah 

pengguna dalam membagikan video kajian, pada tampilan ini tersedia tombol share 

ke sosial media seperti facebook, twitter, google plus dan path. Sedangkan pada 

bagian rekomendasi yang berada di sebelah kanan berisi video rekomendasi yang 

baru di-upload. Pengguna juga dapat langsung memilih video di rekomendasi 

tersebut untuk memutar video kajian 

4.4.8 Donasi 

Pada halaman ini menampilkan program donasi yang sedang berjalan, 

tampilan halaman program donasi dapat dilihat pada gambar 4.110. Pada satu 

halaman menampilkan enam program donasi.  
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Gambar 4.110 Halaman Program Donasi 

 Pada masing-masing program donasi menampilkan berbagai macam 

informasi seperti gambar, judul dan progress donasi. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.111 Program Donasi 
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Jika ingin berdonasi maka pengguna dapat memilih program donasi dengan 

mengklik tombol donasi di program donasi yang diinginkan. Setelah itu akan 

muncul halaman langkah pertama proses program donasi Surabaya Mengaji. 

Tampilan langkah pertama proses program donasi dapat dilihat pada gambar 4.112. 

 

Gambar 4.112 Langkah Pertama Proses Donasi 

Pada langkah pertama ini menampilkan rencana donasi, terdapat pilihan 

program donasi yang sudah dipilih. Jika pengguna ingin beralih ke program donasi 

yang lain maka cukup memilih pada kolom dropdown tanpa harus kembali ke 

halaman sebelumnya. Pada langkah ini pengguna juga diharuskan untuk 

menentukan nominal yang akan didonasikan. Ada dua cara yang bisa dilakukan, 

yang pertama yaitu dengan memilih nominal yang sudah disediakan. Kedua, 

pengguna dapat menentukan sendiri nominal yang diinginkan dengan memilih 

tombol “nominal lainnya” selanjutnya mengisi nominal pada kolom yang telah 

disediakan. Setelah menentukan program donasi dan menentukan nominal 
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pengguna dapat mengklik tombol selanjutnya untuk beralih pada langkah kedua. 

Langkah kedua program donasi dapat dilihat pada gambar 4.113 berikut ini. 

 

 

Gambar 4.113 Langkah Kedua Proses Donasi 

Pada langkah kedua ini pengguna diharuskan untuk verifikasi data diri. Ada 

dua acara yang bisa dilakukan. Jika pengguna baru pertama kali berpartisipasi 

dalam program donasi ini, maka dapat langsung melakukan pendaftaran terlebih 

dahulu dengan mengisi form pendaftaran. Adapun data-data yang dibutuhkan untuk 

proses pendaftaran ini yaitu nama lengkap, alamat, email, nomor whatsapp dan 

password. Sedangkan jika pengguna sudah memiliki akun, bisa langsung login 

dengan mengisi email atau nomor whatsapp dan password pada form login yang 

disediakan. Pada form login ini disediakan fitur lupa password untuk request 
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password baru. Setelah melakukan proses pendaftaran atau login maka selanjutnya 

akan muncul pemberitahuan berupa pop up. Pada tampilan pop up ini berisi ucapan 

terima kasih dan informasi bahwa data yang diinputkan akan aman. Tampilan pop 

up dapat dilihat pada gambar 4.114 berikut.  

 

Gambar 4.114 Tampilan pop up  

Selanjutnya adalah langkah ketiga proses donasi yang menampilkan 

beberapa informasi berkaitan dengan program donasi yang sudah dilakukan di 

tahap sebelumnya. Adapun informasi yang ditampilkan yaitu informasi 

pembayaran terdiri dari id donasi, nama donatur, tanggal, judul program, total 

donasi dan kode unik.  

 

Gambar 4.115 Tampilan Instruksi Pembayaran 
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Sedangkan pada bagian bawah terdapat instruksi pembayaran yang 

menampilkan nominal yang harus ditransfer. Pada bagian ini juga terdapat tombol 

“salin” untuk menyalin nominal ke clipboard. Pada bagian ini juga terdapat kolom 

pemberitahuan agar donatur melakukan transfer dengan nominal yang sudah 

ditentukan. Sedangkan di bagian bawah juga terdapat informasi nomor rekening 

dan bank yang dituju. Pada bagian bawah juga terdapat pemberitahuan mengenai 

batas waktu transfer, jika lebih dari waktu yang ditentukan maka donasi akan batal 

otomatis. Tampilan langkah ketiga proses donasi dapat dilihat pada gambar 4.116 

berikut. 

 

Gambar 4.116 Langkah Ketiga Proses Donasi 
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4.5 Back End 

Untuk melengkapi hasil prototype yang sudah dibuat maka dirancang 

prototype untuk back end. Berikut adalah hasil prototype back end. 

4.5.1 Color Scheme 

Terdapat dua tipe model warna yang digunakan pada desain back end 

Surabaya Mengaji yaitu solid dan linear gradient. Berikut adalah warna yang 

digunakan pada desain back end. 

 

Gambar 4.117 Color Scheme Back End 

4.5.2 Font 

Adapun font yang digunakan pada desain protype back end ini adalah 

“Montserrat”. Adapun contoh preview dari font “Montserrat” dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 4.118 Font Montserrat 
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4.5.3 Halaman Login 

Halaman login dapat dilihat pada gambar 4.119. Halaman ini merupakan 

halaman login dimana pengguna dapat login menggunakan email dan password.  

 

Gambar 4.119 Halaman Login 

4.5.4 Halaman Dashboard 

Setelah melakukan proses login, pengguna akan menuju halaman 

dashboard. Halaman dashboard dapat dilihat pada gambar 4.120. 

 

Gambar 4.120 Halaman Dashboard 
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Pada halaman dashboard terdapat beberapa bagian yaitu header, menu dan 

konten. Bagian header berisi logo Surabaya Mengaji yang terdapat di bagian kiri, 

selain itu juga terdapat nama pengguna dan notifikasi yang terdapat di bagian 

kanan. Berikut adalah gambar header halaman dashboard. 

 

Gambar 4.121 Header Halaman Dashboard 

Sedangkan menu terdapat di bagian kiri, ada beberapa menu utama yaitu 

dashboard, poster dakwah, wallpaper dakwah, info kajian, audio kajian, video 

kajian, program donasi, view log dan setting. Berikut adalah tampilan menu back 

end Surabaya Mengaji. 

 

Gambar 4.122 Menu Halaman Dashboard 
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Pada bagian konten terdapat beberapa informasi yang ditampilkan yaitu 

jumlah pengunjung hari ini, jumlah donatur hari ini, jumlah konten yang dibagikan 

dan jumlah donasi yang masuk pada hari ini. Selain itu juga terdapat detail donasi 

masuk pada hari ini yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Berikut adalah informasi 

yang ditampilkan pada halaman dashboard. 

 

Gambar 4.123 Menu Halaman Dashboard 

4.5.5 Halaman Poster Dakwah 

Halaman ini berisi informasi poster dakwah yang sudah diunggah, informasi 

tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel. Pengguna juga dapat mengunggah konten 

poster dakwah dengan mengklik tombol entry data di bagian kanan atas. Pengguna 

juga dapat mengaktifkan konten dengan mengklik tombol di kolom status pada tiap 

list poster dakwah. Selain itu juga terdapat tombol untuk melihat, mengedit dan 

menghapus poster dakwah yang dipilih dengan mengklik tombol di kolom action. 
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Berikut adalah tampilan halaman poster dakwah yang dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 4.124 List Poster Dakwah 

Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna 

mengaktifkan konten poster dakwah yang sebelumnya berstatus tidak aktif. 

 

Gambar 4.125 Pop Up Aktivasi Poster Dakwah 
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Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna 

menonaktifkan konten poster dakwah yang sebelumnya berstatus aktif. 

 

Gambar 4.126 Pop Up Menonaktifkan Poster Dakwah 

Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna menghapus 

konten poster dakwah. 

 

Gambar 4.127 Pop Up Menonaktifkan Poster Dakwah 

Pengguna juga dapat menambah konten poster dakwah dengan mengklik 

tombol entry data di bagian kanan atas. Setelah itu pengguna dapat mengisi form-
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form dan mengunggah gambar. Berikut adalah tampilan form pada halaman entry 

data poster dakwah. 

 

Gambar 4.128 Form Entry Data Poster Dakwah 

Berikut adalah tampilan form entry data poster dakwah yang sudah terisi. 

 

Gambar 4.129 Contoh Isi Form Entry Data Poster Dakwah 
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Pengguna juga dapat melihat hasil tampilan dengan mengklik tombol 

preview. Tampilan ini juga berlaku pada saat pengguna ingin preview poster 

dakwah pada list yang berada di halaman poster dakwah. Berikut adalah tampilan 

halaman preview poster dakwah. 

 

Gambar 4.130 Halaman Preview Poster Dakwah 

4.5.6  Halaman Wallpaper Dakwah 

Halaman ini berisi informasi wallpaper dakwah yang sudah diunggah, 

informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel. Pengguna juga dapat 

mengunggah konten wallpaper dakwah dengan mengklik tombol entry data di 

bagian kanan atas. Pengguna juga dapat mengaktifkan konten wallpaper dakwah 

dengan mengklik tombol di kolom status pada tiap list wallpaper dakwah. Selain 

itu juga terdapat tombol untuk melihat, mengedit dan menghapus wallpaper 
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dakwah yang dipilih dengan mengklik tombol di kolom action. Berikut adalah 

tampilan halaman wallpaper dakwah yang dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.131 List Wallpaper Dakwah 

Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna 

mengaktifkan konten wallpaper dakwah yang sebelumnya berstatus tidak aktif. 

 

Gambar 4.132 Pop Up Aktivasi Wallpaper Dakwah 
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Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna 

menonaktifkan konten wallpaper dakwah yang sebelumnya berstatus aktif. 

 

Gambar 4.133 Pop Up Menonaktifkan Wallpaper Dakwah 

Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna menghapus 

konten wallpaper dakwah. 

 

Gambar 4.134 Pop Up Menonaktifkan Wallpaper Dakwah 

Pengguna juga dapat menambah konten wallpaper dakwah dengan 

mengklik tombol entry data di bagian kanan atas. Setelah itu pengguna dapat 
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mengisi form-form dan meng-upload gambar. Berikut adalah tampilan form pada 

halaman entry data wallpaper dakwah. 

 

Gambar 4.135 Form Entry Data Wallpaper Dakwah 

Berikut adalah tampilan form wallpaper dakwah yang sudah terisi. 

 

Gambar 4.136 Contoh Isi Form Entry Data Wallpaper Dakwah 
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Pengguna juga dapat melihat hasil tampilan dengan mengklik tombol 

preview. Tampilan ini juga berlaku pada saat pengguna ingin preview wallpaper 

dakwah pada list yang berada di halaman wallpaper dakwah. Berikut adalah 

tampilan halaman preview wallpaper dakwah. 

 

Gambar 4.137 Halaman Preview Wallpaper Dakwah 
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4.5.7 Halaman Info Kajian 

Halaman info kajian terbagi menjadi dua yaitu info kajian rutin dan info 

kajian tematik. Berikut adalah tampilan halaman info kajian rutin. 

 

Gambar 4.138 Halaman Info Kajian Rutin 

Adapun tampilan info kajian tematik dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.139 Halaman Info Kajian Tematik 
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Pada halaman ini pengguna dapat mengunggah info kajian dengan mengklik 

tombol entry data di bagian kanan atas. Pengguna juga dapat mengaktifkan konten 

info kajian dengan mengklik tombol di kolom status pada tiap list info kajian. Selain 

itu juga terdapat tombol untuk melihat, mengedit dan menghapus info kajian yang 

dipilih dengan mengklik tombol di kolom action. Berikut adalah tampilan pop up 

konfirmasi pada saat pengguna mengaktifkan postingan yang sebelumnya berstatus 

tidak aktif. 

 

Gambar 4.140 Pop Up Aktivasi Info Kajian 

Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna 

menonaktifkan konten info kajian yang sebelumnya berstatus aktif. 

 

Gambar 4.141 Pop Up Menonaktifkan Info Kajian 
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Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna menghapus 

konten info kajian. 

 

Gambar 4.142 Pop Up Menonaktifkan Info Kajian 

Pengguna juga dapat menambah konten info kajian dengan mengklik 

tombol entry data di bagian kanan atas. Berikut adalah tampilan form pada halaman 

entry data info kajian. 

 

Gambar 4.143 Form Entry Data Info Kajian 
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Berikut adalah tampilan halaman pada saat pengguna melihat detail kajian 

pada list info kajian. 

 

Gambar 4.144 Preview Data Info Kajian 

4.5.8 Halaman Audio Kajian 

Halaman ini berisi informasi audio kajian yang sudah diunggah, informasi 

tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel. Pengguna juga dapat mengunggah konten 

audio kajian dengan mengklik tombol entry data di bagian kanan atas. Pengguna 

juga dapat mengaktifkan konten audio kajian dengan mengklik tombol di kolom 

status pada tiap list audio kajian. Selain itu juga terdapat tombol untuk melihat, 

mengedit dan menghapus audio kajian yang dipilih dengan mengklik tombol di 

kolom action. Berikut adalah tampilan halaman audio kajian yang dapat dilihat 

pada gambar berikut. 
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Gambar 4.145 List Audio Kajian 

Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna 

mengaktifkan konten audio kajian yang sebelumnya berstatus tidak aktif. 

 

Gambar 4.146 Pop Up Aktivasi Audio Kajian 

Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna 

menonaktifkan konten audio kajian yang sebelumnya berstatus aktif. 
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Gambar 4.147 Pop Up Menonaktifkan Audio Kajian 

Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna menghapus 

konten audio kajian. 

 

Gambar 4.148 Pop Up Menonaktifkan Audio Kajian 

Pengguna juga dapat menambah konten audio kajian dengan mengklik 

tombol entry data di bagian kanan atas. Setelah itu pengguna dapat mengisi form-

form dan meng-upload gambar. Berikut adalah tampilan form pada halaman entry 

data audio kajian. 
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Gambar 4.149 Form Entry Data Audio Kajian 

Berikut adalah tampilan form audio kajian yang sudah diisi. 

 

Gambar 4.150 Contoh Isi Form Entry Data Audio Kajian 

Pengguna juga dapat melihat hasil tampilan dengan mengklik tombol 

preview. Tampilan ini juga berlaku pada saat pengguna ingin preview audio kajian 
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pada list yang berada di halaman audio kajian. Berikut adalah tampilan halaman 

preview audio kajian. 

 

Gambar 4.151 Halaman Preview Audio Kajian 

4.5.9 Halaman Video Kajian 

Halaman ini berisi informasi video kajian yang sudah diunggah, informasi 

tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel. Pengguna juga dapat mengunggah konten 

video kajian dengan mengklik tombol entry data di bagian kanan atas. Pengguna 

juga dapat mengaktifkan konten video kajian dengan mengklik tombol di kolom 

status pada tiap list video kajian. Selain itu juga terdapat tombol untuk melihat, 

mengedit dan menghapus video kajian yang dipilih dengan mengklik tombol di 

kolom status. Berikut adalah tampilan halaman video kajian yang dapat dilihat pada 

gambar berikut. 
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Gambar 4.152 List Video Kajian 

Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna 

mengaktifkan konten video kajian yang sebelumnya berstatus tidak aktif. 

 

Gambar 4.153 Pop Up Aktivasi Video Kajian 
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Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna 

menonaktifkan konten video kajian yang sebelumnya berstatus aktif. 

 

Gambar 4.154 Pop Up Menonaktifkan Video Kajian 

Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna menghapus 

konten video kajian. 

 

Gambar 4.155 Pop Up Menonaktifkan Video Kajian 

Pengguna juga dapat menambah konten video kajian dengan mengklik 

tombol entry data di bagian kanan atas. Setelah itu pengguna dapat mengisi form-
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form dan mengupload gambar. Berikut adalah tampilan form pada halaman entry 

data video kajian. 

 

Gambar 4.156 Form Entry Data Video Kajian 

Berikut adalah tampilan form video kajian yang sudah diisi. 

 

Gambar 4.157 Contoh Isi Form Entry Data Video Kajian 
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Pengguna juga dapat melihat hasil tampilan dengan mengklik tombol 

preview. Tampilan ini juga berlaku pada saat pengguna ingin preview video kajian 

pada list yang berada di halaman video kajian. Berikut adalah tampilan halaman 

preview video kajian. 

 

Gambar 4.158 Halaman Preview Video Kajian 

4.5.10 Halaman Program Donasi 

Halaman program donasi terdiri dari tiga sub menu yaitu list donasi, donatur 

dan log donasi. Adapun halaman list donasi menampilkan informasi list-list donasi 

yang sudah di-posting. Informasi yang ditampilkan adalah judul, dana yang sudah 

terkumpul, target pencapaian donasi, tanggal berakhirnya donasi, status donasi dan 

tindakan. Halaman list donasi dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.159 Halaman List Program Donasi 

Pengguna dapat menambah program donasi baru dengan mengklik tombol 

entry data di bagian kanan atas. Pengguna juga dapat mengaktifkan konten program 

donasi dengan mengklik tombol di kolom status pada tiap list program donasi. 

Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna mengaktifkan 

konten program donasi yang sebelumnya berstatus tidak aktif. 

 

Gambar 4.160 Pop Up Aktivasi Program Donasi 
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Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna 

menonaktifkan konten program donasi yang sebelumnya berstatus aktif. 

 

Gambar 4.161 Pop Up Menonaktifkan Program Donasi 

Berikut adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna menghapus 

konten program donasi. 

 

Gambar 4.162 Pop Up Menghapus Program Donasi 

. Sedangkan untuk menambah program donasi, pengguna dapat mengklik 

tombol entry data di bagian kanan atas. Berikut adalah tampilan halaman entry data 

program donasi.  
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Gambar 4.163 Halaman Entry Data Program Donasi 

Selain itu juga terdapat tombol untuk melihat, mengedit dan menghapus 

program donasi yang dipilih dengan mengklik tombol di kolom action. Berikut 

adalah tampilan form pada saat mengedit program donasi. 

 

Gambar 4.164 Halaman Edit Data Program Donasi 
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Pengguna juga dapat melihat detail dari program donasi dengan mengklik 

tombol preview pada kolom action di list program donasi. Berikut adalah tampilan 

halaman preview program donasi. 

 

Gambar 4.165 Halaman Preview Program Donasi 

Halaman ini menampilkan informasi diantarnya detail dari program donasi 

yang terdiri dari judul, uang yang sudah terkumpul, target pencapaian donasi, status 

donasi, tanggal berakhir, jumlah partisipan, pembayaran yang sudah terverifikasi 
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dan pembayaran yang belum terverifikasi. Selain itu juga terdapat log donasi yang 

menampilkan secara real time list donatur yang berdonasi pada program ini. Log 

donasi ditampilkan dalam bentuk tabel di bagian bawah. Pengguna juga dapat 

mengirim email kepada donatur dengan mengklik tombol email pada kolom action 

pada tabel log donasi. Dalam hal ini pengguna dapat mengubah status pembayaran 

dari belum terverifikasi “not verified” menjadi terverifikasi “verified. Berikut 

adalah tampilan pop up konfirmasi pada saat pengguna mengubah status 

pembayaran menjadi “verified”. 

 

Gambar 4.166 Pop up Konfirmasi Status Pembayaran 

Pada menu program donasi juga terdapat sub menu donatur yang di 

dalamnya terdapat informasi donatur yang sudah mendaftar pada website Surabaya 

Mengaji. Informasi donatur ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat beberapa 

informasi seperti id donatur, nama donatur, alamat, email, nomor whatsapp dan 

tanggal daftar. Untuk melihat lebih detail data donatur tersebut dapat mengklik 

tombol preview pada kolom action di tabel list donatur. Berikut adalah tampilan 

halaman informasi donatur. 
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Gambar 4.167 Halaman Donatur 

Berikut adalah tampilan untuk melihat lebih detail informasi donatur yang 

dipilih. 

 

Gambar 4.168 Halaman Detail Donatur 
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Pada halaman tersebut menampilkan beberapa informasi yaitu detail 

donatur, status, dan log transaksi donasi yang dilakukan oleh donatur tersebut. Pada 

detail donatur informasi yang ditampilkan meliputi alamat, email, nomor whatsapp 

dan tanggal daftar. Selain itu pengguna juga dapat menonaktifkan akun donatur 

tersebut dengan mengklik tombol di bagian status.  

Halaman log donasi menampilkan list transaksi donasi hari ini yang 

ditampilkan dalam bentuk tabel. Pengguna dapat melihat transaksi donasi secara 

real time pada tabel tersebut. Adapun fungsi-fungsi yang ada hampir sama dengan 

halaman preview program donasi. Dimana pengguna dapat mengubah status 

pembayaran, menghapus transaksi dan mengirim pemberitahuan melalui email 

kepada donatur. Berikut adalah tampilan halaman log donasi. 

 

Gambar 4.169 Halaman Log Donasi 
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4.5.11 Halaman View Log 

Halaman ini berisi informasi aktivitas pengguna yang merupakan pengelola 

website yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Informasi yang ditampilkan meliputi 

id, tanggal, pengguna, nomor whatsapp, aktivitas, kategori dan judul. Pengguna 

website back end Surabaya Mengaji ini terbagi menjadi dua tingkatan yaitu admin 

dan editor yang masing-masing mempunyai hak akses tersendiri. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. 

  

Gambar 4.170 Halaman View Log 

 Khusus untuk admin terdapat menu tambahan yang akan membuka halaman 

untuk melihat user yang sudah terdaftar. Halaman tersebut berisi list user yang 

sudah terdaftar, selain itu juga terdapat form untuk mendaftarkan user baru. Adapun 

form yang harus diisi adalah nama, email, password, nomor whatsapp, role, 

permissions, page. Adapun role terdiri dari dua tingkatan yaitu admin dan editor, 
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sedangkan untuk permissions mengatur aktivitas apa saja yang boleh dilakukan 

diantaranya read, post, edit dan delete, sedangkan page adalah pilihan halaman 

yang diizinkan untuk dibuka.  

Admin juga dapat menonaktifkan sementara user dengan mengklik tombol 

pada kolom status di tabel user. Selain itu admin juga dapat mengedit dengan 

mengklik tombol edit di kolom action. Lalu data user akan otomatis terisi pada form 

di bagian atas. Sedangkan untuk menghapus user, admin dapat mengklik tombol 

hapus pada kolom action di tabel user. Berikut adalah tampilan halaman untuk 

mengelola user. 

 

Gambar 4.171 Halaman User 
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4.5.12 Halaman Setting 

Halaman setting berfungsi untuk mengubah password dengan mengisi form 

yang tersedia di bagian kanan. Selain itu halaman ini juga menampilkan informasi 

mengenai akun diantarnya adalah id user, nama, email, whatsapp, permission dan 

page. Pengguna juga dapat mengubah foto profil dengan mengklik tombol pada foto 

profil default. Berikut adalah tampilan halaman setting. 

 

Gambar 4.172 Halaman Setting 

4.6 Validate 

Pada tahap validasi ini digunakan teknik small data yaitu dengan menyebar 

kuesioner kepada pengunjung website dan pengelola website dengan jumlah sampel 

sebanyak 30 orang. Tujuan evaluasi akhir ini untuk mengukur apakah desain yang 

sudah dibuat sudah mengatasi masalah yang sudah dijabarkan pada tahap decide. 

Berikut adalah tabel hasil evaluasi akhir yang menampilkan rata-rata sebelum 

dilakukan perbaikan dan sesudah dilakukan perbaikan. 
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Tabel 4.22 Tabel Hasil Evaluasi Akhir 

No. ID Indikator 
Mean 

Selisih Ketetangan 
Sebelum Sesudah 

1. X17.1 

Terdapat form 

inputan 

pendaftaran untuk 

program donasi 

Surabaya Mengaji 

2.29 3.87 1.58 Meningkat 

2. X20.1 

Saya tidak perlu 

men-scroll 

halaman untuk 

melihat konten 

2.33 3.17 0.84 Meningkat 

3. X16.2 

Warna font yang 

digunakan cukup 

baik sehingga 

tulisan dapat 

terlihat dengan 

jelas 

2.48 3.50 1.02 Meningkat 

4. X17.2 

Setelah mengisi 

form, website 

menampilkan 

pemberitahuan 

yang meyakinkan 

pengguna bahwa 

data yang 

diinputkan aman 

2.51 3.70 1.19 Meningkat 

5. X22.4 

Kolom pencarian 

terdapat filter 

berupa kategori 

pencarian (misal: 

kategori info 

kajian, artikel, dan 

rekaman kajian). 

2.51 3.77 1.26 Meningkat 

6. X16.3 

Komposisi warna 

pada website 

membuat saya 

nyaman untuk 

berlama-lama di 

halaman website 

2.64 3.40 0.76 Meningkat 
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No. ID Indikator 
Mean 

Selisih Ketetangan 
Sebelum Sesudah 

7. X16.5 

Saya dapat dengan 

nyaman membaca 

artikel kajian 

2.67 3.40 0.73 Meningkat 

 

Secara garis besar nilai rata-rata sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan 

desain mengalami peningkatan. Berikut adalah tabel hasil rata-rata keseluruhan 

variabel. 

Tabel 4.23 Tabel Hasil Rata-Rata Keseluruhan 

Mean Sebelum Mean Sesudah Selisih Keterangan 

2.96 3.34 0.38 Meningkat 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata keseluruhan sebelum 

dilakukan perbaikan desain adalah 2.96. Sedangkan nilai rata-rata keseluruhan 

sesudah dilakukan perbaikan desain adalah 3.34. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai mean mengalami peningkatan. 

Pada tahap validasi ini juga menggunakan alat hitung dari metode User 

Experience Questionnaire (UEQ). Penghitungan ini digunakan untuk memperoleh 

nilai mean dari desain yang baru. Berikut adalah hasil perbandingan perolehan nilai 

mean sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan desain. 

Tabel 4.24 Tabel Hasil UEQ Akhir 

Scale 
Sebelum Sesudah 

Selisih 
Mean Comparison Mean Comparison 

Daya tarik 1.59 Good 2.07 Excellent + 0.48 

Kejelasan 1.33 Above Average 2.15 Excellent + 0.82 

Efisiensi 1.23 Above Average 1.95 Excellent + 0.72 

Ketepatan 1.42 Above Average 1.97 Excellent + 0.55 

Stimulasi 1.65 Excellent 2.15 Excellent + 0.50 

Kebaruan 0.86 Above Average 1.59 Excellent + 0.73 

 



217 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai mean sesudah dan sebelum 

dilakukan perbaikan mengalami peningkatan. Nilai pada skala “Daya Tarik” 

mengalami peningkatan 0.48 poin dari 1.59 menjadi 2.07. Nilai pada skala 

“Kejelasan” mengalami peningkatan 0.82 poin dari 1.33 menjadi 2.15. Nilai pada 

skala “Efisiensi” mengalami peningkatan 0.72 poin dari 1.23 menjadi 1.95. Nilai 

pada skala “Ketepatan” mengalami peningkatan 0.55 poin dari 1.42 menjadi 1.97. 

Nilai pada skala “Stimulasi” mengalami peningkatan 0.50 poin dari 1.65 menjadi 

2.15. Nilai pada skala “Kejelasan” mengalami peningkatan 0.73 poin dari 0.86 

menjadi 1.59. Dari nilai tersebut dapat diperoleh hasil bahwa semua skala 

mendapatkan kriteria excellent. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.173 Diagram UEQ Benchmark 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil evaluasi dan perbaikan rancangan user interface pada wesbsite 

Surabaya Mengaji dengan metode Design Sprint, kesimpulan yang dapat ditarik 

antara lain: 

1. Berdasarkan dari evaluasi dengan modifikasi User Experience Questionnaire 

(UEQ) pada website Surabaya Mengaji diperoleh hasil dari pengolahan data 

menunjukkan tingkat permasalahan perbaikan dengan prioritas tinggi pada 

variabel “Nyaman”, “Aman”, “Efisien” dan “Jelas”.  

2. Telah dilakukan perbaikan desain user interface front-end dan back-end website 

Surabaya Mengaji berdasarkan tahapan-tahapan metode Design Sprint dan 

mempertimbangkan kebutuhan pihak Surabaya Mengaji, maka diperoleh hasil 

evaluasi akhir dengan menggunakan modifikasi User Experience 

Questionnaire (UEQ) yaitu bahwa nilai rata-rata keseluruhan mengalami 

peningkatan dari nilai 2.96 menjadi 3.34. 

3. Berdasarkan hasil evaluasi akhir pada hasil desain perbaikan yang dilakukan 

pada responden dengan menggunakan alat hitung User Experience 

Questionnaire (UEQ) diperoleh hasil bahwa keenam variabel UEQ 

mendapatkan kriteria “Excellent” yang berarti termasuk kategori baik. 

5.2 Saran 

Pada penelitian ini rancangan user interface yang dihasilkan hanya sebatas 

pada tampilan website yang dioperasikan dalam desktop, sehingga dapat 
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dikembangkan lagi dengan tampilan yang mendukung berbagai perangkat (multi-

device) dengan membuat versi mobile apps.
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