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ABSTRAK 

 

Untuk memudahkan mahasiswa dalam menjangkau bagian kemahasiswaan, telah 

disediakan website kemahasiswaan.dinamika.ac.id yang berisikan informasi 

penting seperti berita dan pedoman bagi mahasiswa. Menurut keterangan dari 

kepala bagian kemahasiswaan, website kemahasiswaan belum pernah dilakukan 

evaluasi usability dan belum pernah dilakukan perancangan ulang tampilan website 

berdasar kebutuhan user. Oleh karena itu penulis juga melakukan survey dengan 

menyebarkan kuisioner berdasarkan metode website usability evaluation. 

Berdasarkan hasil analisis survey tersebut diketahui tingkat usability website berada 

di level moderate dan user’s pain yaitu tampilan yang kurang menarik, user tidak 

nyaman dengan warna yang digunakan di situs web ini, dan user mengalami 

kesulitan untuk mengetahui keberadaan di situs web. Berdasarkan masalah user’s 

pain yang didapatkan telah dilakukan analisis dan perancangan user interface/user 

experience pada website kemahasiswaan Universitas Dinamika menggunakan 

metode google design sprint yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu understand, 

diverge, decide, prototype, dan validate. Pada proses pengujian dilakukan secara 

kualitatif dengan menggunakan user interview testing yang melibatkan masing-

masing pengguna untuk menvalidasi rancangan UI/UX yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. Dari hasil pengujian didapatkan hasil pernyataan dari 

responden yang menyatakan tampilan desain UI/UX yang menarik, mudah untuk 

mengetahui keberadaan pada website, dan penggunaan warna yang nyaman untuk 

digunakan. Dengan hasil tersebut maka dapat menjawab masalah berdasarkan 

user’s pain. Secara keseluruhan, implementasi metode google design sprint telah 

menghasilkan rancangan UI/UX yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan 

menjawab pertanyaan krusial berdasarkan masalah yang didapatkan hasil dari 

evaluasi usability dengan Website usability evaluation. 

 

Kata Kunci: Google design sprint, usability evaluation, User Interface/ user 

experience.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemahasiswaan merupakan salah satu bagian yang ada di Universitas 

Dinamika yang berperan untuk mengelola kegiatan dan program pembinaan Soft 

Skills serta menyediakan sarana dan fasilitas sebagai wadah organisasi kegiatan 

kemahasiswaan. Oleh sebab itu peran bagian kemahasiswaan dalam meningkatkan 

soft skills dan prestasi mahasiswa sangatlah penting. Untuk memudahkan 

mahasiswa dalam menjangkau bagian kemahasiswaan, telah disediakan website 

khusus untuk bagian kemahasiswaan,yaitu kemahasiswaan.dinamika.ac.id. 

Menurut keterangan dari kepala bagian kemahasiswaan, Bapak Muhammad 

Risa Fahmi, sejak diimplementasikan, website kemahasiswaan belum pernah 

dilakukan evaluasi usability dan belum pernah dilakukan perancangan ulang 

tampilan website berdasar kebutuhan user. Selain itu pengunjung website 

kemahasiswaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir sejumlah 1746 pengunjung. 

Dengan jumlah pengunjung tersebut dapat dikategorikan cukup sedikit dengan 

pengunjung perharinya kurang dari 5 orang. Sebagai website yang menggunakan 

domain resmi dari Universitas Dinamika keaktifan atau interaksi user  mengakses 

website dengan domain resmi dari kampus dapat mempengaruhi dan menambah 

poin penilaian pemeringkatan perguruan tinggi pada webometrics, yaitu website  

pemeringkatan perguruan tinggi tingkat dunia. 

Dengan masalah tersebut penulis telah membuat survey. Berdasarkan hasil 

analisis survey untuk mengetahui masalah yang dirasakan user ketika 

menggunakan website kemahasiswaan. Berdasarkan survey yang telah dilakukan 

kepada user didapatkan hasil bahwa terdapat 9 dari 10 user   mengaku hanya 

mengunjungi website kemahasiswaan sebanyak kurang dari 3 kali dalam setahun. 

Terdapat 3 poin dengan nilai terendah penyebab masalah tersebut, yaitu 

dikarenakan tampilan yang kurang menarik, user tidak nyaman dengan warna yang 

digunakan di situs web ini, dan user mengalami kesulitan untuk mengetahui 
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keberadaan di situs web. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dan 

perancangan ulang dari segi desain tampilan UI/UX. 

Penelitian ini akan menganalisis kebutuhan user dan merancang User 

Interface/user experience sesuai kebutuhan user pada website  kemahasiswaan 

Universitas Dinamika. Pada penelitian ini akan menggunakan metode Google 

Design Sprint yang berfokus pada tahapannya untuk proses perancangan dan 

Website Usability Evaluation untuk membantu proses analisis dalam mengevaluasi 

tingkat usability dan kebutuhan pengguna dari website  kemahasiswaan saat ini.  

Metode Google Design Sprint adalah sebuah metode yang terdiri dari lima 

tahap unik dari GV (Google Ventures) untuk menjawab pertanyaan krusial dengan 

menggunakan prototyping dan testing ideas bersama customer atau user   (Knapp, 

et al., 2016). Dengan menggunakan metode tersebut, maka akan dilakukan analisis 

kebutuhan pengguna dan perancangan ulang desain UI/UX dari website 

kemahasiswaan yang sesuai dengan kebutuhan user. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan metode Google Design Sprint, dapat membantu proses penelitian 

untuk dapat segera menghasilkan rekomendasi desain UI/UX yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna agar selanjutnya dapat segera digunakan pada proses 

berikutnya dalam membenahi website oleh bagian Kemahasiswaan Universitas 

Dinamika. Dengan menggunakan metode Google Design Sprint akan dilakukan 

analisis kebutuhan pengguna pada tahap understand dan diverge, kemudian proses 

perancangan dimulai dari tahap diverge hingga prototype dan yang terakhir hasil 

prototype akan diujikan pada tahap validate. Proses analisis dan perancangan akan 

dijelaskan lebih detail pada landasan teori dan metodologi penelitian. 

Selain itu juga digunakan metode Website Usability Evaluation, dimana 

metode tersebut akan digunakan pada tahap understand pada proses pengembangan 

menggunakan metode Google Design Sprint. Website Usability Evaluation 

digunakan untuk mengetahui tingkat usability dari website kemahasiswaan saat ini. 

Hasil dari metode tersebut akan digunakan untuk mengetahui user’s pain, 

kebutuhan user dan membantu menjawab pertanyaan krusial serta menemukan 

solusi dari masalah tampilan yang ada pada website. 
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  Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi design UI/UX untuk 

memperbaiki tampilan agar lebih menarik dan menggunakan warna yang nyaman 

untuk dilihat pada website Kemahasiswaan Universitas Dinamika, serta 

memberikan experience yang sesuai berdasarkan kebutuhan user sehingga dapat 

mempermudah user dalam mencari informasi pada website kemahasiswaan 

Universitas Dinamika. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa 

masalah yang ada yaitu bagaimana menganalisis dengan Website Usability 

Evaluation dan merancang User Interface/ user experience dengan metode Google 

Design Sprint pada website  kemahasiswaan Universitas Dinamika. 

1. Bagaimana menganalisis kebutuhan pengguna pada website kemahasiswaan 

Universitas Dinamika dengan melakukan evaluasi usability website 

menggunakan kuisioner Website Usability Evaluation pada tahapan 

understand dalam metode Google Design Sprint? 

2. Bagaimana merancang User Interface/ user experience yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna menggunakan metode Google Design Sprint pada 

website  kemahasiswaan Universitas Dinamika? 

 

1.3 Batasan masalah 

Berdasarkan uraian di atas, agar dalam penyusunan proposal ini menjadi 

lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan pembahasan, maka penulis 

membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut 

1) Objek penelitian ini adalah Website  Kemahasiswaan Univeristas Dinamika. 

2) Responden merupakan civitas Universitas Dinamika. 

3) Penelitian hanya mencakup desain  front-end website , tidak mencakup back-end 

system. 
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4) Untuk membantu proses analisis dilakukan penyebaran kuisioner berdasarkan 

metode Website  Usability Evaluation (WEBUSE). 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari analisis dan perancangan User Interface/user experience pada 

website  kemahasiswaan Universitas Dinamika yaitu: 

1. Melakukan analisis kebutuhan pengguna pada tahapan awal google design 

sprint untuk selanjutnya dilakukan perancangan UI/UX agar sesuai dengan 

kebutuhan user. 

2. Mengetahui tingkat usability website menggunakan kuisoner Website  

Usability Evaluation sebelum dilakukannya perancangan ulang untuk 

mengetahui kebutuhan user dan user’s pain yang akan digunakan dalam 

merancang UI/UX yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

3. Memperbaiki dan menghasilkan rancangan tampilan user interface website 

yang menarik dan konsisten dengan penggunaan warna yang sesuai dengan 

teori warna agar user nyaman, serta menghasilkan user experience yang mudah 

digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

4. Menghasilkan rekomendasi desain UI/UX agar dapat segera digunakan oleh 

Bagian Kemahasiswaan Universitas Dinamika pada proses berikutnya dalam 

membenahi website kemahasiswaan. 

 

1.5 Manfaat 

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan User Interface/user experience 

pada website  kemahasiswaan Universitas Dinamika diharapkan dapat memberikan 

manfaat, yaitu: 

1. Meningkatkan interaksi penggunaan website  kemahasiswaan. 

2. Mempermudah user dalam menggunakan dan mencari kebutuhan informasi 

pada website  kemahasiswaan. 

3. Membantu branding nama Universitas Dinamika  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Berdasarkan pada latar belakang, berikut adalah landasan teori yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini.  

2.1. Kemahasiswaan  

Berdasarkan pada  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 

155/U/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi 

Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, dijelaskan bahwa Organisasi kemahasiswaan 

intra. perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke 

arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas 

kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Di Universitas Dinamika 

bagian kemahasiswaan merupakan unsur pelaksana di bidang Kemahasiswaan pada 

Universitas Dinamika, yang di pimpin langsung oleh Wakil Ketua Bidang 

Kemahasiswaan & Alumni. Secara umum fungsi Bagian Kemahasiswaan 

berdasarkan Statuta STIKOM pasal 48 adalah: 

a. Melaksanakan pembinaan mahasiswa dalam pengembangan sikap dan orientasi 

serta kegiatan mahasiswa lain yang mengarah kepada pembinaan sivitas 

akademik sebagaimana tugas perguruan tinggi pada umumnya 

b. Menciptakan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu 

pelaksanaan program pembinaan dan pemeliharaan kesatuan dan persatuan 

bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

c. Melaksanakan usaha pengembangan penalaran mahasiswa 

d. Melaksanakan usaha pengembangan minat dan bakat mahasiswa 
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e. Melaksanakan usaha peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta usaha 

bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa 

f. Melaksanakan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

turut membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan 

pembangunan 

 

2.2. User Interface 

Menurut Nidhom (2019), Salah satu pembahasan terpenting didalam 

Human Computer Interaction (HCI) adalah Antarmuka Pengguna (User Interface), 

dimana UI ini dikendalikan oleh user untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang 

terdapat pada dalam sistem. User Interface secara tidak langsung juga menunjukkan 

fungsi sistem ke pengguna. Oleh sebab itu Antarmuka pengguna atau User 

Interface ini dapat diartikan gabungan dari elemen elemen dari suatu sistem, 

pengguna dan komunikasi dan interaksi keduanya. Pengguna hanya diperbolehkan 

berinteraksi dengan produk melalui antarmuka pengguna. 

Dalam pembuatannya, Antarmuka (User Interface) diharuskan untuk 

mudah dimengerti oleh segala pengguna dengan tingkat kemahiran berbeda dalam 

mengendalikan komputer. Peran Antarmuka sendiri juga penting dalam Usability 

sistem sangatlah penting. 

Menurut Pacholczyk (2016), User Interface web adalah desain, presentasi, 

dan eksekusi elemen yang membentuk halaman web. Hal tersebut bervariasi, karena 

mencakup semua yang dapat dimasukkan oleh desainer ke dalam situs. Desain 

Antarmuka Pengguna (UI) berfokus pada mengantisipasi apa yang mungkin perlu 

dilakukan pengguna dan memastikan bahwa antarmuka memiliki elemen yang 

mudah diakses, dipahami, dan digunakan untuk memfasilitasi tindakan tersebut. UI 

menyatukan konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi. 

Dalam memilih elemen sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan user, sehingga 

disarankan dalam merancang UI untuk selalu menggunakan elemen yang konsisten 

dan dapat diprediksi dalam pemilihan dan tata letaknya. hal tersebut dapat 

membantu user dalam penyelesaian tugas, efisiensi, dan kepuasan user. Beberapa 

elemen UI yang disarankan, yaitu: 



7 

 

 

 

1. Input — text field forms, date field forms, dropdown lists, checkboxes, list 

boxes, clickable buttons, toggles. 

2. Navigation — sliders, search field forms, pagination, sidebars, tags, icons. 

3. Sharing — friend lists, follow buttons, like/promote, share buttons, invite 

friends. 

4. Information — text content, tooltips, message boxes, notifications, icons, 

progress bar, modal windows. 

 

2.3. User Experiance  

Menurut definisi dari ISO 9241-210, user  experience adalah persepsi 

seseorang dan responnya dari penggunaan sebuah produk, sistem, atau jasa. User 

experience (UX) merupakan ilmu yang mengkaji tentang apa yang dirasakan oleh 

pengguna dalam menggunakan sistem sehingga mendapatkan kepuasan setelah 

menggunakannya. 

Sedangkan menurut Schmidt & Etches (2012), user experience untuk web 

adalah tentang bagaimana perasaan pengguna saat berinteraksi dengan situs web 

atau antarmuka. User experience merupakan gabungan dari bidang arsitektur 

informasi, desain interaksi, desain antarmuka, dan usability. 

User experience tidak hanya tentang tampilan yang bagus dan menarik, 

melainkan lebih pada mengutamakan kenyamanan dan kemudahan pengguna. 

Desain user experience yang baik dapat memberikan dampak positif bagi 

pengembang website  dan juga pengguna. Hal tersebut dikarenakan pengguna yang 

sedang menggunakan website  akan menilai seberapa tepat yang fitur yang ada pada 

website  apakah sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka. Ketika pengguna 

merasa website  yang dipakai sesuai dengan ekspektasi, maka kepuasan pengguna 

website akan meningkat. Kepuasan pengguna akan menentukan kembali atau 

tidaknya pengguna ke website . Berikut Adalah elemen dari UX pada website 

sebagai software interface menurut Garrett (2000) dengan tujuan untuk 

mendefinisikan beberapa istilah dalam konteks yang sesuai, dan untuk memperjelas 

hubungan yang mendasari di antara berbagai elemen tersebut. 

1. Visual Design: grafis elemen antarmuka (the "look" in "look-and-feel") 
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2. Interface Design seperti dalam HCI, desain elemen antarmuka untuk 

memfasilitasi interaksi pengguna dengan fungsionalitas 

3. Information Design: mendesain penyajian informasi untuk memfasilitasi 

pemahaman. 

4. Interaction Design: pengembangan aliran aplikasi untuk memfasilitasi 

tugas-tugas pengguna, menentukan bagaimana pengguna berinteraksi 

dengan fungsionalitas situs. 

5. Functional Specifications: deskripsi rinci tentang fungsionalitas yang harus 

disertakan situs untuk memenuhi kebutuhan pengguna. 

6. User Needs: tujuan yang diturunkan secara eksternal untuk situs; 

diidentifikasi melalui riset pengguna  

7. Objectives: bisnis, kreatif, atau tujuan lain yang diturunkan secara internal 

untuk situs. 

  

2.4. Teori Warna  

Menurut Jerry (2015), dalam menggunakan warna untuk desain web, 

terdapat beberapa elemen yang harus diperhatikan selain warna itu sendiri, yaitu 

kontras, pelengkap, corak yang bervariasi, dan presisi sangat penting. Untuk 

memudahkan proses perancangan maka disarankan untuk membuat style guides 

warna yang menjelaskan detail teknis untuk warna. Panduan tersebut akan 

mencantumkan di mana dan kapan harus menggunakan setiap warna tertentu, dan 

properti numerik warna itu untuk memudahkan duplikasi. dengan adanya style 

guides akan meningkatkan konsistensi visual. 

Warna sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu warna warm (merah, oranye, dan 

kuning), warna cool (biru dan ungu), dan warna netral (hitam, putih, abu-abu). 

Warna-warna hangat lebih menstimulasi, sedangkan warna-warna sejuk terasa lebih 

menenangkan. Setiap warna memiliki sinyal dan properti unik. Gambaran singkat 

tentang emosi umum yang ditimbulkan oleh kelompok warna utama dapat dilihat 

pada Lampiran 1 Teori Warna. 

2.5. User persona 

Menurut Veal (2019), User persona adalah representasi fiksi dari target 

pengguna. Persona umumnya didasarkan pada penelitian pengguna ini dan 
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menggabungkan kebutuhan, tujuan, dan pola perilaku yang diamati dari target 

pengguna. 

User persona dapat membantu penelitian pengguna sehingga dapat 

ditindaklanjuti. Menurut Mulder & Yaar (2006), User persona memastikan peneliti 

membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang benar. Persona 

membantu peneliti menentukan untuk siapa membuat situs. Peneliti dapat 

menentukan tentang pengguna mana yang ingin ditargetkan.  

Terdapat 4 kunci utama dalam membangun user persona, yaitu: 

1) Header 

Header menyertakan nama fiksi, gambar, dan kutipan yang meringkas apa 

yang paling penting bagi persona terkait dengan produk. Fitur-fitur ini membantu 

meningkatkan daya ingat, membuat desain tetap fokus pada pengguna. 

2) Demographic profile 

Demographic profile atau profil demografis mencakup empat bagian 

utama, yaitu latar belakang pribadi, latar belakang profesional, lingkungan 

pengguna, dan psikografis. Profil demografis meningkatkan empati ketika 

mengeksplorasi kebutuhan dan tujuan pengguna. 

3) End goal(s) 

End goal(s) atau tujuan akhirnya adalah faktor pendorong yang 

menginspirasi tindakan dari user, dan menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai 

atau perlu dicapai pengguna dengan menggunakan produk yang dibuat. Tujuan 

akhir adalah kekuatan pendorong utama pengguna Anda dan menentukan apa yang 

ingin atau perlu dipenuhi oleh persona. 

4) Scenario 

Skenario adalah narasi "sehari-dalam-kehidupan" yang menggambarkan 

bagaimana seseorang akan berinteraksi dengan produk dalam konteks tertentu 

untuk mencapai tujuan akhirnya. Skenario biasanya menentukan kapan, di mana, 

dan bagaimana narasi berlangsung. Mereka biasanya ditulis dari perspektif persona 

dan menggambarkan kasus penggunaan yang mungkin terjadi di masa depan. 
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2.6. Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2012) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek dan subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau 

obyek yang diteliti itu. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili).  

Menurut Roscoe (1975) dalam buku Sekaran dan Bougie (2010), ukuran 

sampel yang sesuai untuk sebagian besar penelitian adalah sejumlah lebih besar dari 

30 dan kurang dari 500. Pada penelitian ini akan menggunakan jumlah sampel 

responden sejumlah tersebut. 

 

2.7. Google Design Sprint  

Dalam penelitian ini akan berfokus pada penggunaan 5 tahapan dari 

Metode Design Sprint. Metode Design Sprint adalah sebuah metode yang terdiri 

dari proses lima tahap yang unik dari GV (Google Ventures) untuk menjawab 

pertanyaan krusial dengan menggunakan prototyping dan testing ideas bersama 

user . Google Design Sprint digunakan untuk membangun konsep produk dan 

prototype yang memiliki 5 tahapan yang sangat komunikatif dan interaktif untuk 

mengeluarkan semua ide, inspirasi, kreatifitas hingga masalah- masalah yang ada, 

solusi yang kemudian diwujudkan dalam prototype yang harus dicek kembali 

kepada calon pengguna atau sesuai dengan kebutuhan target user   yang ditentukan 

(Knapp, et al., 2016). Lima tahapan dalam Google Design Sprint dapat dilihat pada 

gambar 2.1. 
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Gambar 2. 1 Tahapan google Design Sprint 

 

a) Tahap 1 : Understand 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan untuk memahami permasalahan yang 

ada dengan memahami setiap komponen masalah seperti proses bisnis, kebutuhan 

pengguna, kebutuhan stakeholder, dan batasan yang akan dibuat selama proses 

pengembangan. 

Berikut adalah kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendalami tahap ini: 

1) Wawancara terhadap pengguna yang potensial seperti di kantor, di kampus, 

atau di tempat lain. Hal ini dilakukan untuk lebih memahami konteks dan 

permasalahan mereka secara terperinci 

2) Membuat focus group dengan user. Hal ini dilakukan untuk mencoba 

memahami kebutuhan dan masalah mereka dalam setiap user’s journey yang 

dialami selama ini 

3) Membuat focus group dengan customer service dari perusahaan tersebut. Hal 

tersebut dikarenakan mereka merupakan orang-orang yang paling mengetahui 

atau mengenal pengguna soal permasalahan platform yang terjadi. 

4) Mengadakan survey untuk memahami konteks teknologinya, kebutuhan dan 

masalah dari orang-orang 

5) Analisis masalah yang ada dari semua online tools/ metric untuk memahami 

masalahnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Pada tahap ini berfokus pada masalah yang perlu ditangani, apa yang saat 

ini diketahui, dan informasi apa lagi yang diperlukan. Terdapat beberapa aktivitas 

dan tools yang dapat digunakan, yaitu Facts Assumptions, Discovery interview, 

personas, dan mapping.  

b) Tahap 2 : Diverge 
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Pada tahap ini yang dilakukan adalah mendefinisikan atau mencarikan 

solusi dari permasalahan yang sudah ditemukan pada tahap sebelumnya. Hal yang 

perlu diperhatikan pada tahap ini adalah batasan pada masalah yang diangkat agar 

dapat fokus pada masalah utama. Batasan dapat dilakukan dengan mengukur 

tingkat keperluan dan kepentingannya. Beberapa aktivitas dan tools yang dapat 

digunakan, yaitu Challenge maps dan  four steps sketch. 

c) Tahap 3 : Decide 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menentukan ide terbaik dengan 

memusatkan semua ide menjadi satu ide utama yang akan diimplementasikan . 

Setelah menentukan ide atau solusi yang akan di implementasikan kemudian dibuat 

sebuah storyboard yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum prototype 

untuk solusi yang akan diimplementasikan, sehingga dapat diketahui masalah dan 

titik kebingungan sebelum membuat prototype. Beberapa aktivitas dan tools yang 

dapat digunakan, yaitu Assumption Table, 3-12-3, Storyboarding, dan Dot-voting. 

d) Tahap 4 : Prototype 

Pada tahap memulai proses pembuatan prototype berdasarkan pada 

storyboard dan ide yang sudah dibuat sebelumnya yang kemudian akan divalidasi 

oleh target user  . Pada tahap ini pengembang harus teliti dalam mendesain agar 

hasil prototype yang dibuat dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tidak 

ditolak saat diuji cobakan kepada pengguna. Beberapa aktivitas dan tools yang 

dapat digunakan, yaitu figma, adobe XD, Illustrator, Photoshop, Sketch, 

HTML/CSS,  dan Keynote or PowerPoint. 

e) Tahap 5 : Validate 

Pada tahap ini hasil dari produk prototype yang dibuat akan diuji dan 

dinilai oleh pengguna. Hal tersebutlah yang disebut validasi. validasi ini akan 

dilakuakan oleh user   yang tepat, yaitu seseorang yang memiliki wawasan terkait 

produk yang dibuat dan dapat mewakili perasaan atau kebutuhan user  lainnya. user   

tersebut tidak boleh berasal dari developer perusahaan karena dapat bersifat 

subjektif. Beberapa aktivitas dan tools yang dapat digunakan, yaitu Testing 

Interview dan Plus/Delta. (Banfield, et al., 2015). 

Google Design Sprint merupakan metode pengembangan dan perancangan 

desain 5 tahapan dengan batasan waktu untuk melakukan pemikiran desain. Penulis 
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menggunakan metode ini karena dengan Google Design Sprint, penelitian ini dapat 

menjadi titik awal yang sangat baik untuk memulai inisiatif baru, baik itu fitur, 

produk, atau penyelesaian masalah dari produk yang sudah ada dengan menekan 

jangka waktu pengerjaan. Oleh karena itu pemilihan metode Google Design Sprint 

pada penelitian ini untuk membuktikan bahwa metode tersebut juga dapat di 

implementasikan pada perancangan ulang dari desain UI/UX website 

kemahasiswaan Universitas Dinamika. 

 

2.8. Website  Usability Evaluation (WEBUSE) 

Website Usability Evaluation (WEBUSE) merupakan suatu metode 

pengukuran tingkat Usability dari suatu web yang memungkinkan pengguna situs 

web untuk melakukan evaluasi usability. Pengukuran dilakukan dengan 

menyebarkan kuisioner yang kemudian berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh 

pengguna tersebut diketahui manfaat kegunaan yang baik dan buruk dari situs web 

tersebut. 

Pedoman ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kegunaan situs web 

serta membantu perancang web dan mengembangkan untuk membangun situs web 

yang lebih bermanfaat (Chiew & Salim, 2003). Metode ini dikembangkan 

berdasarkan 4 kategori Usability seperti pada gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2. 2 Webuse Development Model 

 (Sumber : (Chiew & Salim, 2003)) 

Metode ini merangkum banyak masalah Usability situs web dan 

mengelompokkan masalah ke dalam satu set dengan 24 pertanyaan Usability yang 
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dibagi dalam 4 kategori, yaitu Content, organisation, & readability, Navigation & 

links, User Interface design, and Performance & effectiveness. Pertanyaan-

pertanyaan untuk setiap kategori tersebut beserta tahapan dalam menggunakan 

metode ini dapat dilihat pada Lampiran 2 Website  Usability Evaluation. 

Terdapat Lima pilihan jawaban yang tersedia untuk setiap pertanyaan. 

Hasil kuesioner akan akan diubah dalam bentuk penilaian. Hubungan pilihan dan 

penilaian dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Penilaian pada Kuisioner Webuse 

Pilihan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Nilai 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 

.( Sumber: (Chiew & Salim, 2003)) 

Kemudian nilai diakumulasikan berdasarkan 5 kategori usability. Mean 

value untuk setiap kategori dianggap sebagai poin Usability untuk setiap kategori. 

Poin Usability untuk kategori, x, didefinisikan dalam rumus 

𝑥 =
[∑ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖]

[𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛]
 (1) 

Hasil dari keseluruhan poin Usability website  adalah mean value dari poin 

Usability keempat kategori. Tingkat Usability ditentukan berdasarkan besaran poin 

usability. berikut menunjukkan hubungan poin Usability dan tingkat Usability pada 

tabel 2.2.  

Tabel 2. 2 Hubungan Antara Poin dan Tingkat Usability 

Points. x 0<=x<=0.2 0.2< x<=0.4 0.4< x<=0.6 0.6< x<=0.8 0.8< x<=1.0 

Usability 

Level 
Bad  Poor  Moderate  Good  Excellent  

( Sumber: (Chiew & Salim, 2003)) 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menggunakan Website  Usability 

Evaluation (WEBUSE) sebagai metode dalam penyebaran kuisioner karena 

WEBUSE dapat mengukur tingkat usability dari suatu web  untuk dilakukan 

evaluasi usability. Dengan menggunakan WEBUSE, penulis dapat mengetahui 

masalah yang dialami pengguna dan memperingkatkan masalah-masalah tersebut 

berdasarkan satu set pertanyaan dengan 24 pertanyaan Usability yang dibagi dalam 

4 kategori.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka pertanyaan dalam 

tugas akhir ini adalah bagaimana menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang 

UI/UX yang sesuai kebutuhan pengguna pada website kemahasiswaan Universitas 

Dinamika. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan tahapan 

pengembangan menggunakan metode google design sprint, dimana tahapannya 

telah mencakup proses analisis dan perancangan UI/UX. Penelitian ini dilakukan 

dengan dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu tahap awal, tahap pengembangan dan 

tahap akhir. Pada tahap pengembangan, metode penelitian yang digunakan untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini adalah menggunakan tahapan pada metode google 

Design Sprint. Tahapan dalam proses penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 

dan Gambar 3.2. 

 
Gambar 3. 1 Metodologi Penelitian 
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Gambar 3. 2 Lanjutan Metodologi penelitian 

 

3.1 Tahap Awal  

Pada tahap awal ini dilakukan identifikasi masalah untuk menentukan 

masalah dan tujuan penelitian, serta dilakukan studi literatur untuk mendukung 

pemahaman lebih dalam terkait metode dan tools yang akan digunakan dalam 

penelitian. Untuk lebih memahami objek masalah yaitu website kemahasiswaan, 

penulis juga melakukan studi literatur terhadap Statuta Stikom Surabaya yang 

masih digunakan oleh Universitas Dinamika, serta buku pedoman tugas pokok, 

fungsi, dan wewenang dari bagian kemahasiswaan. Berdasarkan hasil studi literatur 

tersebut didapatkan hubungan antara layanan website kemahasiswaan dengan tugas 

pokok setiap seksi dari bagian kemahasiswaan. Hubungan tersebut dijelaskan pada 

Lampiran 3 Tugas Pokok dan Menu Layanan Website. 

Selain itu juga dilakukan studi literatur berdasarkan buku-buku referensi 

serta jurnal untuk dapat menentukan best practice dalam pelaksanaan penelitian, 

seperti tata cara penyebaran kuisioner untuk mengukur tingkat usability web, 

tahapan pengembangan menggunakan google design sprint, hingga penggunaan 
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tools yang akan digunakan. Literatur utama yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu untuk penyebaran kuisioner menggunakan jurnal Webuse: Website  

Usability Evaluation Tool. vol. 16 no.1 oleh Thiam Kian Chiew dan Siti Salwa 

Salim. Sedangkan untuk penerapan tahapan google design sprint beserta tools 

menggunakan buku Sprint How To Solve Big Problems and Test New Ideas In Just 

Five Days oleh Jake Knapp dan Design Sprint : A Practical Guidebook for Building 

Great Digital Products oleh Richard Banfield, C. Todd Lombardo, dan Trace Wax. 

Literatur penting lainnya penulis cantumkan pada bab kajian pustaka dan dasar 

teori. 

 

3.2 Tahap Pengembangan  

Pada tahap pengembangan ini dilakukan menggunakan tahapan dari 

metode google design sprint. Berikut adalah tahap pengembangan dari metode 

google design sprint yang akan dilakukan. 

3.2.1 Tahap Uderstand   

 
Gambar 3. 3 Proses Tahap Understand 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis untuk lebih memahami masalah 

yang ada, seperti mencari tau apa yang saat ini diketahui dan informasi apa lagi 

yang diperlukan. Tahapan ini akan mecari user’s pain yang dirasakan pengguna 

untuk menjadi solusi dari masalah yang ada. Oleh karena itu pada tahapan ini akan 

dilakukan wawancara, kuisioner menggunakan metode Website Usability 

Evaluation, dan user personas. Hasil pada tahapan ini berupa informasi masalah 

dan kebutuhan dari pengguna yang akan digunakan dan menjadi fokus pada 

perancangan. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut: 
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a. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait bagian 

kemahasiswaan dan kebutuhan user pada  website. Wawancara dilakukan dengan 

kepala bagian kemahasiswaan Universitas Dinamika, yaitu Bapak Muhammad Risa 

Fahmi. Hasil dari wawancara akan menghasilkan informasi untuk memperjelas 

masalah-masalah yang diidentifikasi pada tahap awal dan dapat membantu 

menemukan solusi untuk mendorong desain produk atau layanan. 

b. Kuisioner dengan metode WEBUSE  

Kuisioner ini dilakukan untuk melakukan analisis permasalahan dengan 

metode WEBUSE dengan 24 pedoman pertanyaan yang akan diberikan dalam 

kuisioner yang kemudian dibagikan kepada para pengguna yaitu mahasiswa aktif 

Universitas Dinamika. Setiap pedoman pertanyaan dianggap sebagai masalah yang 

dialami oleh pengguna, jika nilai poin berada pada level usabillitas poor. Jumlah 

responden yang akan digunakan adalah sebanyak minimal 30 orang seperti yang 

telah dijelaskan pada landasan teori. Hasil dari kuisioner akan dihitung dengan 

perhitungan dari metode WEBUSE dan memberikan evaluasi terkait usability 

website serta memberikan data user’s pain. Hasil dari kuisioner tersebut juga akan 

menampilkan tingkat usability pada website. 

Selain pertanyaan pada metode WEBUSE, pada kuisioner juga diberikan 

pertanyaan terkait kebutuhan user pada website. Berdasarkan hasil kuisioner 

tersebut didapatkan data kebutuhan user, seperti kebutuhan mencari informasi 

seputar beasiswa, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), kegiatan mahasiswa, 

dan terkait BEM, DPM, dan organisasi kemahasiswaan (Ormawa), serta 

menyerahkan berkas pengajuan PKM, Beasiswa, dan nilai Standar Softskills 

Kegiatan Mahasiswa (SSKM) dari setiap acara yang telah diselenggarakan. 

Berdasarkan keterangan dari user, terdapat beberapa fitur yang masih belum 

dimiliki oleh website. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan, 

perlu ditambahkan beberapa fitur yang sesuai dengan kebutuhan user, seperti fitur 

pencarian informasi, fitur input SSKM, fitur upload berkas beasiswa dan PKM, dan 

fitur kalender kegiatan Ormawa. 
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c. User personas  

Setelah mengetahui infomasi dari bagian kemahasiswaan dan mengetahui 

user’s pain, maka akan dilakukan analisis terkait karakteristik dan kebutuhan dari 

pengguna. Hal tersebut dilakukan agar muncul “rasa empati” terhadap siapa produk 

dirancang dan dikembangkan. Penyusunan user persona dilakukan dengan cara 

mengumpulkan semua informasi hasil wawancara dan kuisioner, kemudian 

mengkategorikan setiap informasi kedalam persona sebagai berikut: 

1) Kategori Persona, seperti anggota aktif organisasi atau mahasiswa tingkat 

akhir. 

2) Nama, dapat menggunakan nama asli atau nama samaran. 

3) Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan, seperti bekerja sebagai desainer 

grafis.  

4) Backstory: Demografi seperti usia, pendidikan, etnis, dan status keluarga. 

Juga termasuk lingkungan fisik, sosial, dan teknologi. 

5) Motivasi: Tujuan dan tugas yang mereka coba selesaikan dengan 

menggunakan website. 

6) Kutipan: rangkuman dari hal yang paling penting bagi persona yang terkait 

dengan produk Anda. Lebih disukai kutipan nyata yang diperoleh selama 

wawancara penemuan. 

7) Foto dan gambar yang mewakili kelompok pengguna. 

Selanjutnya data yang telah didapatkan kemudian dilakukan analisis 

kebutuhan pengguna dengan cara mapping atau memetakan semua hasil informasi 

analisis yang didapatkan berdasarkan kategorisasi masalah paling utama yang harus 

ditangani. Hasil pada tahapan ini adalah mapping yang akan berisikan informasi 

masalah dan kebutuhan pengguna yang telah disetujui oleh Bagian Kemahasiswaan 

Universitas Dinamika. 

3.2.2 Tahap Diverge  

 
Gambar 3. 4 Proses Tahap Diverge 
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Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan pada web berdasarkan hasil 

analisis kebutuhan pengguna pada tahap sebelumnya dengan melakukan pemaparan 

ide untuk mengeluarkan semua ide dan kemungkinan yang dirasa dapat digunakan 

pada proses perancangan. Pemaparan ide dilakukan berdasarkan mapping informasi 

masalah dan kebutuhan pengguna yang didapatkan pada tahap understand, 

kemudian akan dibuat Challenge map dengan menyusun “how might we” atau 

HMW. HMW digunakan agar dapat memunculkan banyak asumsi dan 

kemungkinan yang dapat dikerjakan sesuai dengan fokus area masalah dan 

kebutuhan user.  

Berdasarkan HMW yang telah dibuat, selanjutnya akan dilakukan Four 

Step Sketch, yaitu notes, ideas, crazy 8s, dan solution sketch . Berikut adalah 

langkah-langkahnya: 

a. Notes 

Pada tahap ini akan dilakukan review ulang semua yang telah didapatkan 

sebelumnya dan menganalisisnya kembali, mulai dari hasil wawancara, kuisioner, 

user persona, hingga HMW dengan cara menuliskan note daftar ide dan catatan-

catatan khusus jika diperlukan yang akan dipersiapkan untuk membuat sketsa. 

b. Ideas  

Berdasarkan note yang telah dibuat, penulis akan mengeksplorasi ide 

dengan membuat mind map yang menghubukan ide satu dengan yang lainnya. Pada 

bagian ini akan dilakukan doodle sketch yang berisikan hasil analisis kebutuhan 

komponen-komponen yang diperlukan pada website, seperti penentuan warna yang 

sesuai dengan user menggunakan teori warna yang telah dijelaskan pada landasan 

teori, tema, komponen tombol, dan lain-lain.  

 

c. Crazy 8s  

Pada bagian ini, akan mulai dilakukan perancangan dengan cara membagi 

satu kertas menjadi delapan frame. Dengan ide-ide hasil analisis sebelumnya yang 

telah dibuat akan mulai dirancang kedalam 8 frame tersebut. Setiap ide yang masih 

dibuat secara garis besar kemudian akan diturunkan kedalam setiap frame secara 

lebih mendetail. 

d. Solution sketch 
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Selanjutnya, berdasarkan Crazy 8s akan dilakukan perancangan solution 

sketch dengan memilih ide terbaik yang kemudian akan dibuat menjadi lebih detail. 

Solution sketch akan menggambarkan keadaan konsep yang utuh dengan disertai 

banyak keterangan gambar, komponen, atau catatan-catatan tentang maksud dari 

suatu frame. 

Hasil pada tahapan ini berupa Solution sketch sebagai awal dari proses 

perancangan dan gambaran dari prototype yang nanti akan dirancang. Selanjutnya 

Solution sketch akan digunakan pada tahap deciding. 

3.2.3 Tahap Decide 

 
Gambar 3. 5 Proses Tahap Decide 

Pada tahap ini ditentukan ide utama dalam perancangan berdasarkan dari 

solution sketch pada tahap sebelumnya. Pada tahapan ini akan dilakukan visualisasi 

dengan melakukan perancangan dari solution sketch menjadi storyboard. Penulis 

akan merancang gambar rangka lengkap dari konsep pada solution sketch kemudian 

memutuskan apa yang akan dimasukkan pada prototype. Storyboard akan 

dirancang dengan cara membuat sketsa atau gambar dalam kertas HVS yang dibagi 

menjadi beberapa frame. 

3.2.4 Tahap Prototype 

 

Gambar 3. 6 Proses Tahap Prototype 

Pada tahapan ini penulis akan “menghidupkan” desain kedalam prototype 

berdasarkan pada solution sketch dan storyboard . Untuk merancang prototype pada 

penelitian ini akan menggunakan Adobe XD sebagai tools yang akan digunakan. 

Hasil dari prototype ini akan diujikan ditahap selanjutnya. 
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3.2.5 Tahap Validate 

 

Gambar 3. 7 Proses Tahap Validate 

Tahap validasi merupakan tahap akhir dari proses perancangan, dimana 

hasil prototype yang sudah dibuat akan diujikan langsung pada pengguna atau user. 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah pengguna merasa desain baru yang 

dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan user. Pengujian akan dilakukan dengan 

menggunakan user test interview terhadap empat sampai enam orang secara online 

menggunakan media google meet. Menurut penjelasan dari Adinda Januardani, 

seorang UX Researcher, bahwa untuk interview testing sebaiknya dilakukan kepada 

5 orang karena jika lebih akan membuat sebuah pola berulang dan mengulur waktu. 

Testing secara online ini dilakukan karena masih diberlakukannya physical 

distancing selama masa pandemi covid-19. Hasil dari pengujian ini yaitu 

memvalidasi bahwa prototype atau rekomendasi desain UI yang telah dibuat sesuai 

dengan kebutuhan user dan telah disetujui oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas 

Dinamika. 

 

3.3 Tahap Akhir 

Pada tahap akhir dilakukan dokumentasi dari penelitian yang sudah dilakukan 

berupa kesimpulan dari analisis dan perancangan User Interface dan User 

Experiance website kemahasiswaan Universitas Dinamika dan saran yang dapat 

diberikan jika melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini. Hasil dari 

kesimpulan dan saran tersebut akan dimasukkan dalam Laporan Tugas Akhir.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Tahap Awal 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan studi literatur yang telah 

dilakukan, maka ditemukan masalah seperti yang telah dijelaskan pada latar 

belakang. Penyelesaian masalah dilakukan dengan menggunakan metode google 

design sprint untuk tahapan pengembangan yang mencakup proses analisis dan 

perancangan UI/UX. Analisis kebutuhan pengguna dilakukan menggunakan user 

persona dan proses pengujian dilakukan dengan user interview testing. Selain itu 

juga dilakukan evaluasi usability menggunakan website usability evaluation untuk 

membantu proses analisis kebutuhan pengguna. Penjelasan lebih rinci tentang 

tahapan yang telah diselesaikan akan dijelaskan pada sub bab berikutnya. 

Pada tahapan ini setelah dilakukan observasi menghasilkan dokumentasi fitur 

dan dan fungsi dari menu yang ada saat ini serta dokumentasi tampilan UI sebelum 

dilakukan perancangan ulang. Hasil observasi dapat dilihat pada Lampiran 4 Menu 

Tampilan Sebelum Dilakukan Redesain dan Lampiran 5 Dokumentasi Tampilan 

UI. 

 

4.2. Hasil Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan dilakukan dengan menggunakan tahapan pada 

metode google design sprint. Berikut adalah hasil dari setiap tahapan pada metode 

tersebut. 

4.2.1 Hasil Understand 

Pada tahapan ini telah dilakukan analisis kebutuhan pengguna dengan 

menghasilkan user persona dan mapping. Untuk mengetahui kebutuhan pengguna 

dan user’s pain yang dirasakan pengguna, dilakukan beberapa sub tahapan yaitu, 

wawancara, kuisioner, user persona, dan mapping.  
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1. Wawancara 

Sebelum dilakukan proses wawancara, berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan pada tahap awal, berikut dapat dilihat pada Tabel 4.1 Pedoman User 

persona yang merupakan lingkup pengguna yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

wawancara dan penyusunan user persona pada tahap berikutnya. 

Tabel 4. 1 Pedoman User persona 

Kemahasiswaan 
Demographics profile 1. Merupakan staff atau karyawan dibagian 

kemahasiswaan 

2. Bertanggung jawab sebagai admin dari 

website kemahasiswaan saat ini 

End goals and motovation 1. Mengatur dan mengelola website  

2. Menggunakan website sebagai salah satu 

media layanan kemahasiswaan 

3. Menyebarkan informasi yang berkaitan 

dengan kemahasiswaan 

Mahasiswa  
Demographics profile 1. Mahasiswa aktif Universitas Dinamika 

2. Semester 1-7  

3. Bisa dari semua jurusan 

End goals and motovation 1. Mencari informasi yang berkaitan dengan 

kemahasiswaan  

2. Pencari beasiswa  

3. Mahasiswa yang ingin berprestasi  

4. Mahasiswa yang ingin mengembangkan 

sofskill 

 

Setelah diketahui lingkup pengguna untuk melakukan wawancara, berikut 

adalah pedoman pertanyaan wawancara kepada responden yang akan diajukan 

dalam menyusun user persona dan perancangan UI dapat dilihat pada table 4.2 

pedoman wawancara. 

Tabel 4. 2 Pedoman Wawancara 

Kemahasiswaan 

1. Data diri seperti nama, pendidikan terakhir, asal, jabatan, dan sifat atau karakter 

pribadi. 

2. Apa tujuan anda menggunakan website kemahasiswaan? 

3. Apa yang membuat anda akhirnya perlu untuk membuka website tersebut? 

4. Apa yang anda rasakan ketika menggunakan web tersebut? Apakah ada kendala? 

5. Menurut anda, selain yang ada pada website saat ini, apakah ada fitur atau 

informasi lain yang perlu ditambahkan? 

6. Dari angka 1 sampai 5, menurut anda berapa nilai yang dari keahlian anda dalam 

menggunakan website, mobile, dan social media? 

7. Apa kriteria aplikasi web yang menurut anda mudah dan nyaman untuk digunakan? 

8. Bagaimana menurut anda jika website kemahasiswaan dilakukan redesign? 

Apakah harapan dan saran dari dilakukannya redesain tersebut? 

Mahasiswa 
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1. Data diri seperti nama, umur, asal, semester, pendidikan terakhir, kesibukan selain 

kuliah, dan sifat atau karakter pribadi. 

2. Apa tujuan anda menggunakan website kemahasiswaan? 

3. Seberapa sering anda membuka website kemahasiswaan 

4. Apa yang membuat anda akhirnya perlu untuk membuka website tersebut? 

5. Apa yang anda rasakan ketika menggunakan web tersebut? Apakah ada kendala? 

6. Menurut anda, selain yang ada pada website saat ini, apakah ada fitur atau 

informasi lain yang perlu ditambahkan? 

7. Dari angka 1 sampai 5, menurut anda berapa nilai yang dari keahlian anda dalam 

menggunakan website, mobile, dan social media? 

8. Apa kriteria aplikasi web yang menurut anda mudah dan nyaman untuk digunakan? 

9. Bagaimana menurut anda jika website kemahasiswaan dilakukan redesign? 

Apakah harapan dan saran dari dilakukannya redesain tersebut? 

 

Tahap selanjutnya setelah diketahui lingkup pengguna dan pedoman 

wawancara adalah proses wawancara. Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat 

dilihat pada Lampiran 6 Hasil Wawancara. 

 

2. Kuisioner 

Tahap ini dilakukan dengan menggunakan website usability evaluation dan 

akan menghasilkan tingkat usability website serta memberikan data user’s pain. 

Kuisioner dibagikan kepada respoden sejumlah 31 orang dengan memberikan 

pertanyaan sesuai pedoman pertanyaan seperti yang telah dijelaskan pada landasan 

teori dan responden akan memberikan nilai sesuai dari yang mereka rasakan pada 

setiap pernyataan.  

Sebelum dilakukan perhitungan kuisioner menggunakan metode website 

usability evaluation, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui 

apakah data yang digunakan valid dan mengukur tingkat konsistensi jawaban dari 

responden. Perhitungan uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan menggunakan 

aplikasi IBM SPSS.  

Variable dapat dikatakan valid jika memiliki korelasi (Rhitung) lebih besar 

dari R table dengan alpha 0.05. Dengan jumlah responden yang digunakan adalah 

sebanyak 31 orang maka Rtable yang digunakan adalah 0,3061.  Hasil dari uji 

validitas seluruh variable memiliki nilai Rhitung lebih besar dari Rtable, sehingga 

dapat disimpulkan semua variable pertanyaan yang digunakan valid. Setelah 

dilakukan uji validitas kemudian dilakukan uji reliabilitas. Kuisioner dapat 
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dikatakan reliable jika nilai crobanch’s alpha lebih besar atau sama dengan 0,7.  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil pada uji reliabilitas memiliki nilai 

0,900 yang merupakan nilai lebih dari 0,7. Hal tersebut membuktikan bahwa nilai 

variable yang digunakan reliable atau konsisten.  

Selanjutnya setelah diketahui data yang digunakan valid dan reliable, 

dilakukan perhitungan kuisioner webuse seperti yang telah dijelaskan pada landasan 

teori. Berdasarkan perhitungan kuisioner yang telah dilakukan, didapatkan hasil 

level usability tiap pernyataan terdapat tiga variable pertanyaan dengan level poor 

dan duapuluh satu variable pertanyaan dengan level moderate. Hasil penamaan tiap 

variable dengan perhitungan uji validitas, uji reliabilitas dan poin usability pada 

level usability tiap pernyataan dapat dilihat pada Lampiran 7 Perhitungan kuisioner. 

Kemudian berdasarkan poin usability tiap pernyataan, poin tersebut dihitung 

kembali untuk mendapatkan poin usability website perkategori. Berikut adalah poin 

usability perkategori. 

Tabel 4. 3 Hasil Poin Usability Perkategori. 

Variabel poin usability level usability 
Content, organisation, & readability (X1) 0.4731 moderate 

Navigation & links (X2) 0.4731 moderate 

User Interface design (X3) 0.4812 moderate 

Performance & effectiveness (X4) 0.5175 moderate 

 

Kemudian dari poin usability perkategori dilakukan perhitungan rata-rata 

untuk mengetahui level usability website. Berikut adalah level usability website. 

 

Tabel 4. 4 Hasil Poin Usability Website 

Variabel 
poin 

usability 

poin 

usability 

website 

level 

usability 

website 
Content, organisation, & readability (X1) 0.4731 

0.4862 Moderate 
Navigation & links (X2) 0.4731 

User Interface design (X3) 0.4812 

Performance & effectiveness (X4) 0.5175 

 

Berdasarkan hasil data diatas dilakukan analisis pertanyaan yang menjadi 

masalah dan user’s pain dalam menggunakan website kemahasiswaan. Pada data 
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tersebut dapat diketahui bahwa secara keseluruhan website memiliki level usability 

moderate atau cukup dengan poin 0,4862. Dari hasil tersebut membuktikan bahwa 

website kemahasiswaan secara usability sudah cukup bagi pengguna namun masih 

perlu ditingkatkan lagi agar dapat berada dilevel good atau excellent. Berdasarkan 

data level usability perkategory juga memiliki level usability yang sama untuk 

semua kategori, yaitu moderate atau cukup. Hal tersebut membuktikan untuk setiap 

kategori yang ada, secara usability sudah cukup bagi pengguna namun masih perlu 

ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Jika dilihat pada data level usability untuk 

setiap pertanyaan ditemukan 3 (tiga) poin pernyataan yang berada dilevel poor. 

Ketiga poin pernyataan tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai data user’s 

pain untuk membantu proses perancangan UI. Ketiga poin pernyataan tersebut 

yaitu: 

1. Desain antarmuka situs web ini menarik 

2. Saya dapat dengan mudah mengetahui keberadaan saya di situs web ini 

3. Saya nyaman dengan warna yang digunakan di situs web ini. 

 

3. User persona 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kemudian dilakukan 

analisis karakteristik pengguna dengan menyusun user persona. User persona 

terbagi berdasarkan gambaran kelompok pengguna yang terdiri dari 

kemahasiswaan dan mahasiswa. Berikut merupakan user persona yang 

menggambarkan kelompok dari kemahasiswaan berdasarkan wawancara yang telah 

dilakukan. 
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Gambar 4. 1 User persona Kemahasiswaan  

Selanjutnya yaitu user persona yang menggambarkan kelompok dari 

mahasiswa. User persona dari pengguna mahasiswa bernama Eka. Eka merupakan 

mahasiswa semester 5 yang sedang disibukan dengan kegiatan magang dan sering 

mengikuti lomba-lomba IT. Berikut adalah hasil user persona dari kelompok 

mahasiswa. 

 
Gambar 4. 2 User persona Mahasiswa Pertama 

Setiap pengguna memiliki user persona lebih dari satu penggambaran. Hasil 

user persona lainnya dapat dilihat pada lampiran 8 hasil user persona. 

4. Mapping 

 Mapping dilakukan dengan memetakan informasi dan menganalisis 

kebutuhan pengguna setiap user berdasarkan hasil observasi, wawancara, 
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kuisioner, dan user persona. Berikut adalah sitemap dari website kemahasiswaan 

untuk user kemahasiswaan dpat dilihat pada gambar 4.6. 

 
Gambar 4. 3 Sitemap Kemahasiswaan 

 

 Berikutnya yaitu sitemap untuk pengguna mahasiswa yang berisikan setiap 

menu yang ada pada website. Sitemap mahasiswa ditampilkan pada gambar 4.7. 

 
Gambar 4. 4 Sitemap Mahasiswa 

Berdasarkan dari hasil user persona, wawancara, dan kuisioner kemudian 

dirancang customer journey mapping untuk memetakan tiap informasi.Berikut 

adalah customer journey mapping untuk kemahasiswaan. 
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Gambar 4. 5 Customer Journey Mapping Kemahasiswaan 

Berikutnya yaitu customer journey mapping untuk pengguna mahasiswa yang 

dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut. 

 
Gambar 4. 6 Customer Journey Mapping Mahasiswa 
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4.2.2 Hasil Diverge 

Berdasarkan hasil mapping dan user persona yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya, selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan pada website. Pada tahap ini 

dilakukan perancangan Challenge map dengan menyusun “how might we” (HMW) 

dan dilakukan Four Step Sketch. Berikut adalah hasil dari tahap diverge. 

A. Challenge map 

Challenge map dirancang berdasarkan kebutuhan user yang kemudian 

dianalisis dengan membuat kemungkinan yang dapat dilakukan pada proses 

perancangan menggunakan “how might we” (HMW). Berikut adalah hasil dari 

Challenge map. 

Tabel 4. 5 Hasil Challenge map 

Kemahasiswaan  

User's Needs HMW HMW Opportunites 

Login 

Bagaimana supaya yang dapat 

login hanya merupakan 

karyawan bagian 

kemahasiswaan 

Login memasukkan pin dan password  

Dashboard  

- Bagaimana merangkum 

informasi aktivitas website 

- Informasi ditampilkan dalam betuk 

grafik, diagram, dan juga baris yang rapi 

agar mudah dibaca 

- Kebutuhan informasi apa saja 

yang dibutuhkan pada 

dashboard 

- insight aktifitas website, seperti notifikasi 

terbaru, jumlah pengunjung, jumlah 

postingan perkategori, dan komentar 

terbaru 

 

 

Notifikasi  

-Bagaimana memberitahu user 

bahwa informasi berhasil di 

post, edit, atau delete 

- terdapat notifikasi untuk pembaruan 

postingan contoh: fadil telah menposting 

event LKMM-TD pada 12/01/21 13:04 

- Muncul pop up notifikasi atau alert jika 

berhasil atau gagal melakukan post, edit, 

dan delete 

Post informasi 

- Bagaimana mempublikasikan 

informasi  

- terdapat menu post informasi yang 

menampilkan seluruh post informasi yang 

telah diunggah dan add new untuk 

menambahkan postingan informasi 

Filter dan 

pencarian 

- bagaimana memudahkan 

postingan lama  

- terdapat filter untuk menampilkan 

perkategori atau penulis 

- terdapat fitur cari untuk mencari 

berdasarkan judul 

Add post  

- bagaimana menambahkan 

postingan pada website 

- pada menu add berisikan judul, deskripsi, 

upload foto, poster, atau video, dan 

category 

Add agenda 

- bagaimana menambahkan 

tanggal pada kegiatan atau 

event sehingga dapat muncul 

pada agenda kegiatan 

Pada saat akan post informasi terdapat add 

agenda untuk manmbahkan tanggal 
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Tabel 4. 6 Hasil Challenge map (lanjutan) 

User's Needs HMW HMW Opportunites 

Edit post 

- bagaimana mengubah atau 

mengedit postingan yang telah 

diunggah (untuk memperbaiki 

kesalahan atau menambahkan 

informasi yang kurang) 

Pada menu all post, terdapat pilihan edit 

untuk setiap daftar postingan yang 

kemudian menampilkan menu yang sama 

seperti add post  

Delete post 

- bagaimana menghapus 

potingan jika diperlukan  

- Pada menu all post, terdapat pilihan 

delete post untuk setiap daftar postingan  

- Jika akan menghapus muncul alert 

apakah yakin akan menghapus 

Add new 

category  

Bagaimana menambahkan 

kategori untuk membedakan 

setiap jenis informasi 

Pada saat akan post dan memilih kategori, 

terdapat pilihan add new category untuk 

menambahkan kategori baru 

Profile 

- Bagaimana menampilkan data 

diri  

- menu profile menampilkan data diri 

seperti foto, nama, tempat tanggal lahir, 

dan lain-lain. 

- Pada header disediakan foto profile yang 

jika diklik dapat menampilkan menu 

dropdown untuk kelola profile dan logout 

Edit profile - Bagaimana mengedit data diri - tambahkan button untuk mengedit dan 

menyimpan profile data diri 

 

 

 

 

Mahasiswa 

User's Needs HMW HMW Opportunites 

Menampilkan 

informasi 

- Bagaimana menyampaikan 

informasi kemahasiswaan 

dengan tepat  

- menambahkan fitur search dan filter 

- menampilkan prioritas informasi pada 

halaman awal atau home 

- membagi informasi sesuai jenis 

informasi atau category  

- Pengarsipan yang ditampilkan per tahun 

Bagaimana meningkatkan 

minat atau memacu mahasiswa 

dalam berprestasi  

Menampilkan prestasi mahasiswa 

dihalaman utama untuk memacu semangat 

mahasiswa dalam bersaing dan sebagai 

bentuk apresiasi prestasi 

 Menampilkan event, lomba atau 

kompetisi, dan agenda kegiatan terbaru 

dimenu home 

Bagaimana membuat desain 

yang memudahkan user 

mengetahui keberadaannya 

diwebsite 

Memberikan jejak directory ketika 

membuka menu, contoh : 

home>>Ormawa>>DPM 

- Bagaimana memilih warna 

yang sesuai untuk website 

kemahasiswaan 

Menggunakan palet color, font, dan 

pattern sesuai company colors dari 

univeristas dinamika 

- Bagaimana mahasiswa dapat 

lebih mudah dan mengenal 

kemahasiswaan 

- terdapat button atau icon yang jika diklik 

akan menghubungkan website dengan 

instagram kemahasiswaan dan contact 

person whatsapp 

- terdapat profile kemahasiswaan yang 

mengenalkan bagian kemahasiswaan, baik 

itu karyawan maupun tugas dan kewajiban 

dari kemahasiswaan. 
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Tabel 4. 7 Hasil Challenge map (lanjutan) 

User's Needs HMW HMW Opportunites 

Pencarian  dan 

filter 

Bagaimana memudahkan 

mahasiswa dalam melakukan 

pencarian informasi 

Tambahkan fitur cari untuk umum dan cari 

khusus pada menu tertentu yang memuat 

banyak daftar informasi, seperti berita,  

dan event 

Tambahkan filter pada menu tertentu yang 

memiliki beberapa kategori informasi, 

seperti berita dan event 

Direct link 

- Bagaimana mahasiswa agar 

dapat menggunakan 4 aplikasi 

kemahasiswaan (beasiswa, 

sskm, okk, dan simkatmawa) 

melalui website 

kemahasiswaan 

- terdapat 4 button yang akan 

menghubungkan ke empat aplikasi 

kemahasiswaan, yaitu Beasiswa, SSKM, 

OKK, dan Simkatmawa.  

- mahasiswa dapat mengupload berkas 

beasiswa maupun sskm dan keperluan 

transaksi lainnya melalui 4 aplikasi 

tersebut sesuai kebutuhan 

 

Berdasarkan hasil dari Challenge map dilanjutkan dengan melakukan Four 

Step Sketch yang menghasilkan solution sketch. Four Step Sketch terdiri dari 

tahapan notes, ideas, crazy 8s, dan solution sketch dapat dilihat pada lampiran 9.  

 

4.2.3 Hasil Decide 

Setelah dilakukan tahap diverge selajutnya tahap decide dengan 

menghasilkan storyboard berdasarkan solution sketch. Storyboard dirancang 

berdasarkan user dengan menggambarkan alur penggunaan setiap tampilan. Berikut 

adalah hasil dari storyboard untuk pengguna kemahasiswaan. 
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Gambar 4. 7 Storyboard kemahasiswaan 
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Gambar 4. 8 Storyboard Mahasiswa 
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4.2.4 Hasil Prototype 

Setelah mengetahui storyboard dari tahap deciding kemudian dilakukan 

prototyping dengan menggunakan tools Adobe XD. Prototype dirancang 

berdasarkan pada alur cerita storyboard masing-masing pengguna dan 

menggunakan solution sketch pada tahap diverge sebagai gambaran dari prototype. 

Berdasarkan pada hasil identifikasi masalah pada tahap understand, 

perancangan prototype ini akan berfokus pada membuat desain antarmuka yang 

menarik, dapat memudahkan pengguna mengetahui keberadaan di situs website, 

dan membuat pengguna nyaman dengan warna yang digunakan pada website.  

Berdasarkan pada solution sketch, untuk membuat desain antarmuka yang 

menarik, prototype dirancang dengan menggunakan font poppins yang berasal dari 

family sans-serif agar lebih mudah dibaca dan tidak terkesan kaku, kemudian 

penataan layout yang dirancang agar tidak terkesan penuh dan lebih rapi, serta 

penyesuaian penggunaan border, shadow, dan radius pada button, card, atau 

bentuk lainnya supaya dapat memperjelas prioritas informasi yang ingin 

diutamakan. Untuk memudahkan pengguna dalam mengetahui keberadaan di situs 

website, selain adanya judul dibagian header, prototype juga dirancang dengan 

button aktif pada navbar jika menu dipilih dan bantuan breadcrumbs. Kemudian 

yang terakhir untuk membuat pengguna merasa nyaman dengan warna yang 

digunakan pada website, sesuai dengan hasil wawancara dan saran dari responden, 

pada prototype ini akan menggunakan warna dari company profile Universitas 

Dinamika yaitu dominasi warna merah dan abu-abu. Selain untuk membuat user 

merasa nyaman, penggunaan warna tersebut juga untuk menunjukkan identitas 

kemahasiswaan sebagai bagian dari Universitas Dinamika. Penggunaan detail font 

dan skema warna dapat dilihat pada lampiran 10 Font dan Skema Warna. Berikut 

adalah prototype untuk masing-masing pengguna. 

1. Kemahasiswaan 

 Pada pengguna kemahasiswaan terdapat empat menu utama yang digunakan, 

yaitu dashboard, all post, add post, dan profile. Berikut adalah tampilan prototype 

untuk pengguna kemahasiswaan. 
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a. Dashboard  

Pada menu dashboard menampilkan informasi insight dari aktivitas website, 

seperti aktivitas pengunjung, post terbaru, dan jumlah post yang telah diunggah. 

Untuk membuat tampilan yang menarik dan informatif, informasi insight 

ditampilkan dalam bentuk diagram. Berikut adalah Prototype Tampilan 

Dashboard. 

 
Gambar 4. 9 Prototype Tampilan Dashboard 

b. All Post  

Pada menu All Post berisikan daftar post yang telah dilakukan. Terdapat fitur 

short by, filter, dan cari yang dapat memudahkan pengguna dalam mencari post 

tertetu. Selain itu juga untuk membuat tampilan lebih menarik dan mudah, fitur 

view, edit, dan delete digambarkan menggunakan button berupa icon pada kolom 

aksi. Berikut adalah Prototype Tampilan All Post. 
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Gambar 4. 10 Prototype Tampilan All Post 

c. Add post 

Menu add post merupakan menu untuk mengunggah informasi. Pada menu 

ini terdapat field untuk mengisi judul dan deskripsi yang dapat disesuaikan sesuai 

keinginan pengguna. Pada deskripsi juga dapat menggunggah foto maupun video. 

Selain judul dan deskripsi terdapat sub-menu untuk memberikan kategori, add 

agenda untuk event, dan pilihan kapan akan dipublikasikan. Berikut adalah 

Prototype Tampilan Add post. 

 
Gambar 4. 11 Prototype Tampilan Add post 
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d. Profile  

Menu profile menampilkan data diri dan pilihan untuk mengganti password. 

Pada menu profile juga terdapat button untuk edit data diri dan foto. Berikut adalah 

Prototype Tampilan Profile. 

 
Gambar 4. 12 Prototype Tampilan Profile 

2. Mahasiswa  

Pada pengguna mahasiswa digunakan pemilihan warna yang sesuai dengan 

identitas Universitas Dinamika yaitu warna merah dan abu-abu. Pada bagian header 

dan footer terdapat menu-menu sesuai pengelompokan informasi seperti yang telah 

dituliskan pada notes di tahap Diverge. Disetiap sub menu memiliki breadcrumbs 

dan tombol menu pada header akan menjadi aktif jika dipilih untuk membantu 

mahasiswa agar dapat mengetahui keberadaan atau posisi ketika menggunakan 

webstie. Untuk menu beasiswa, OKK, Simkatmawa, dan tombol input SSKM pada 

menu SSKM merupakan button direct link yang akan mengarahkan pengguna ke 

website masing-masing. Berikut adalah tampilan prototype untuk menu home, 

berita, dan detail berita. Prototype tampilan untuk menu lainnya dapat dilihat pada 

lampiran 11 Hasil Prototype. 

a. Halaman utama atau home 

Pada halaman menu utama atau home menampilkan foto-foto mahasiswa 

yang memperoleh prestasi, berita terbaru, acara terdekat yang merupakan agenda 
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kegiatan event, dan pedoman mahasiswa yang ditampilkan dengan judul “Kamu 

Harus Tahu”. Berikut adalah tampilan dari Halaman utama dapat dilihat pada 

Gambar 4.27.  

 
Gambar 4. 13 Prototype Tampilan Utama 
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b. Berita 

Pada berita terdapat tampilan untuk daftar berita dan detail berita. Daftar 

berita berisikan list atau daftar dari berita yang ada. Sedangkan untuk detail berita 

merupakan tampilan untuk isi deskripsi dan detail dari berita yang dipilih. Berikut 

adalah tampilan dari dadtar berita dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

 

 
Gambar 4. 14 Prototype Tampilan Daftar Berita 
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Kemudian berikutnya yaitu tampilan dari detail berita dapat dilihat pada 

Gambar 4.27.  

 
Gambar 4. 15 Prototype Tampilan Detail Berita 
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4.2.5 Hasil Validate 

Setelah dilakukan prototyping kemudian dilakukan validasi dengan 

menggunakan user interview testing. Untuk kemahasiswaan dilakukan wawancara 

dengan tiga orang karyawan pada bagian kemahasiswaan dan untuk mahasiswa 

telah dilakukan dengan 5 orang. Adapun hasil wawancara dapat dilihat pada 

Lampiran 12 Hasil User Interview Testing. 

1. Kemahasiswaan  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tiga orang dari 

bagian kemahasiswaan yang dapat dilihat pada lampiran 12 hasil User Interview 

Testing, didapatkan hasil berupa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Seluruh responden menyampaikan bahwa tampilan baru lebih menarik dan 

mudah digunakan dengan rata-rata nilai yang diberikan adalah 3.8 poin 

untuk skala nilai 1-5. 

b. Seluruh responden menyampaikan bahwa responden dapat dengan mudah 

mengetahui keberadaan dalam website dengan adanya judul menu yang 

dipilih pada header dan dapat mengetahui perubahan button yang menjadi 

aktif pada menu samping saat menu dipilih. 

c. Seluruh responden setuju pemilihan warna yang digunakan sudah baik dan 

nyaman digunakan. Serta seluruh responden juga merasa warna yang 

digunakan harus selaras dengan website utama dan sesuai dengan identitas 

Universitas Dinamika. Rata-rata nilai yang diberikan untuk poin pertanyaan 

pemilihan warna untuk kenyamanan pengguna adalah 4 poin untuk skala 

nilai 1-5. 

d. Kritik dan saran yang diberikan yaitu: 

1) Pada menu all post diberikan fitur filter yang dapat menampilkan post 

berdasarkan tanggal yang dipilih, serta dapat memilih jangka waktu dari 

tanggal sekian hingga tanggal sekian sesuai kebutuhan user. 

2) Pada fitur aksi delete, tambahkan fitur seperti recycle bin untuk 

meminimalisir kemungkinan kesalahan hapus. 

3) Tambahkan fitur pages untuk memudahkan pengguna ketika 

mengupdate informasi tertentu seperti ormawa dan struktur organisasi 

kemahasiswaan. 
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2. Mahasiswa  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tiga orang dari 

bagian kemahasiswaan dan lima orang mahasiswa, dimana hasil wawancara dapat 

dilihat pada lampiran 12 hasil User Interview Testing, didapatkan hasil berupa 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Semua mahasiswa menyampaikan bahwa tampilan baru lebih menarik dan 

mudah untuk digunakan dengan adanya fitur cari dan filter untuk beberapa 

menu. Rata-rata nilai yang diberikan untuk tampilan yang menarik 

merupakan 4.15 poin untuk skala nilai 1 sampai 5 poin. 

b. Mahasiswa dapat lebih mengetahui keberadaannya pada website dengan 

adanya button aktif ketika membuka suatu menu dan dengan adanya 

breadcrumbs. Tiga dari lima responden dapat menyadari keberadaan dan 

merasa terbantu dengan adanya breadcrumbs. 

c. Semua mahasiswa menyampaikan bahwa pemilihan warna yang digunakan 

sudah nyaman untuk digunakan dan sesuai dengan identitas Universitas 

Dinamika. Salah satu mahasiswa memberikan saran untuk menambahkan 

satu unsur warna lagi sebagai identitas tersendiri dari bagian 

kemahasiswaan. Rata-rata nilai yang diberikan untuk penggunaan warna 

yang nyaman digunakan adalah 4.5 poin untuk skala nilai 1 sampai 5 poin. 

d. Pada penggunaan font, ukuran, dan layout sudah cukup baik, mudah dibaca, 

dan jelas untuk penekanan pada judul dan deskripsi. Namun, tiga dari lima 

mahasiswa menyampaikan bahwa ukuran huruf terlalu kecil. Hal tersebut 

dikarenakan perbedaan rasio ukuran layar laptop pengguna dengan desain 

prototype yang tidak sama sehingga membuat desain tidak dapat tampil full 

screen. 

e. Kritik dan saran lain yaitu: 

1) Font tulisan instagram pada footer tampak berbeda dan kurang bagus 

namun hal tersebut tidak mengganggu kenyamanan website. 

2) Pada menu daftar ormawa tampak terlalu kosong bisa diberikan logo tiap 

organisasi disebelah nama organisasi atau diberikan card untuk masing 

masing organisasi  

3) Ditambahkan pilihan tampilan darkmode. 
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4.3. Hasil Tahap Akhir 

Pada tahap akhir setelah semua tahapan pengembangan menggunakan 

metode google design sprint dilakukan, maka dilakukan dokumentasi penelitian. 

Dokumentasi penelitian menghasilkan laporan tugas akhir beserta jurnal penelitian.  

 

4.4. Pembahasan  

Berdasarkan pada rumusan masalah, analisis kebutuhan pengguna pada 

website kemahasiswaan Universitas Dinamika dilakukan dengan cara melakukan 

evaluasi usability website menggunakan kuisioner Website Usability Evaluation 

pada tahapan understand dalam metode Google Design Sprint. Kuisioner telah 

dilakukan seperti yang telah diselesaikan pada sub-bab 4.2.1. Berdasarkan pada 

kuisioner tersebut berhasil mengetahui tingkat usability website dan user’s pain 

yaitu Desain antarmuka situs web tidak menarik, pengguna kesulitan untuk 

mengetahui keberadaan di situs web, dan pengguna merasa tidak nyaman dengan 

warna yang digunakan di situs web. Kemudian hasil tersebut dengan hasil pada user 

persona digunakan pada mapping serta challenge map dan diketahui kebutuhan 

pengguna yaitu untuk pengguna kemahasiswaan diperlukan adanya menu dan fitur 

untuk Login, Dashboard, Notifikasi, Post informasi, Filter dan pencarian, 

kemudian Add post, Add agenda, Edit post, Delete post, Add new category, Profile, 

Edit profile. Sedangkan untuk pengguna mahasiswa diketahui kebutuhan pengguna 

yaitu untuk menampilkan informasi, Pencarian dan filter, serta Direct link menuju 

website Beasiswa, SSKM, OKK, dan Simkatmawa.  

Setelah dilakukan analisis kebutuhan pengguna selanjutnya telah dilakukan 

perancangan desain UI/UX yang sesuai dengan kebutuhan pengguna menggunakan 

metode Google Design Sprint pada website kemahasiswaan Universitas Dinamika. 

Seluruh tahapan pada metode Google Design Sprint mulai dari understand, diverge, 

decide, prototype dan validate telah dilakukan dimana hasil dapat dilihat pada sub-

bab 4.2 hasil tahapan pengembangan. Pada tahap understand hasilnya berupa 

mapping yang berisikan tentang sitemap dan customer journey meliputi kegiatan 

pengguna atau doing, user’s goals, user’s pain, dan suggestion. Kemudian pada 
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tahap diverge hasilnya berupa solution sketch yang berisikan tentang sketsa 

desain dengan detail keterangan tiap menu yang menggambarkan keadaan konsep 

yang utuh. Pada tahap decide hasilnya berupa storyboard yang berisikan alur cerita 

penggunaan website yang akan dirancang berdasarkan solution sketch masing-

masing pengguna. Pada tahap prototype hasilnya berupa prototype rancangan 

desain UI/UX yang berfokus pada membuat desain antarmuka yang menarik, dapat 

memudahkan pengguna mengetahui keberadaan di situs website, dan membuat 

pengguna nyaman dengan warna yang digunakan pada website. Dan yang terakhir 

yaitu pada tahap validasi hasilnya berupa wawancara yang berisikan pernyataan 

dari para responden terkait prototype yang telah diuji cobakan. Dari wawancara 

tersebut menghasilkan prototype yang telah divalidasi dengan hasil prototype 

memiliki tampilan yang menarik, dimana prototype dirancang dengan 

menggunakan font poppins yang berasal dari family sans-serif agar lebih mudah 

dibaca dan tidak terkesan kaku, kemudian penataan layout yang dirancang agar 

tidak terkesan penuh dan lebih rapi, serta penyesuaian penggunaan border, shadow, 

dan radius pada button, card, atau bentuk lainnya supaya dapat memperjelas 

prioritas informasi yang ingin diutamakan. Untuk memudahkan pengguna dalam 

mengetahui keberadaan di situs website, selain adanya judul dibagian header, 

prototype juga dirancang dengan button aktif pada navbar jika menu dipilih. 

Kemudian yang terakhir untuk membuat pengguna merasa nyaman dengan warna 

yang digunakan pada website, sesuai dengan hasil wawancara dan saran dari 

responden, pada prototype ini akan menggunakan warna dari company profile 

Universitas Dinamika yaitu dominasi warna merah dan abu-abu. Selain untuk 

membuat user merasa nyaman, penggunaan warna tersebut juga untuk 

menunjukkan identitas kemahasiswaan sebagai bagian dari Universitas Dinamika.  

Berdasarkan pada hasil tersebut, metode Google Design Sprint dapat 

mendukung perancangan UI/UX dan berhasil menghasilkan output prototype 

desain UI yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu penelitian ini juga 

berhasil menghasilkan rekomendasi desain UI/UX yang dapat segera digunakan 

oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas Dinamika pada proses berikutnya dalam 

membenahi website kemahasiswaan. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan user interface/user experience 

pada website kemahasiswaan Universitas Dinamika menggunakan metode google 

design sprint, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Website usability evaluation yang dilakukan pada tahap understand dalam 

tahapan metode google design sprint mampu membatu proses analisis 

kebutuhan pengguna dengan menemukan user’s pain yang dirasakan pengguna 

dan menjadi fokus masalah yang diselesaikan pada penelitian. 

2. 3 dari 3 responden menyatakan tampilan desain UI/UX untuk pengguna 

kemahasiswaan cukup menarik dengan nilai rata-rata poin 3.8. 

3. 7 dari 8 responden menyatakan tampilan desain UI/UX untuk pengguna 

mahasiswa menarik dengan memberikan nilai lebih dari sama dengan 4 untuk 

website yang menarik pada tampilan protype pengguna mahasiswa.  Sedangkan 

sartu responden menyatakan tampilan sudah cukup menarik dengan 

memberikan nilai 3.5. rata-rata nilai poin yang didapatkan untuk tampilan yang 

menarik adalah 4.14 poin. 

4. Penggunaan button aktif pada navbar saat menu dipilih dan breadcrumbs 

memudahkan pengguna untuk mengetahui keberadaan di website. 

5. Skema warna yang disesuaikan dengan warna identitas dari Universitas 

Dinamika yaitu #d32f2f untuk warna merah dan #424242 untuk warna abu-

abu, membuat pengguna merasa nyaman dalam menggunakan website.  

6. Penggunaan Font poppins dari jenis sans-serif pada rancangan prototype sudah 

tepat digunakan karena dapat memudahkan pengguna dalam membaca dan 

membuat pengguna nyaman dalam menggunakan website 

7. Secara keseluruhan, implementasi metode google design sprint telah 

menghasilkan rancangan UI/UX yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan 

menjawab pertanyaan krusial berdasarkan masalah yang didapatkan hasil dari 

evaluasi usability dengan Website usability evaluation. 
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5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini dapat lebih dikembangkan lagi sesuai 

dengan perkembangan teknologi. Adapun beberapa saran yang dapat digunakan 

untuk penelitian selanjutnya yaitu:  

1. Pada penelitian ini prototype dirancang untuk website yang menggunakan 

resolusi layar untuk monitor dengan ukuran 1920x1080, sehingga dapat 

dikembangkan lagi untuk tampilan pada ukuran resolusi layar lainnya seperti 

tampilan untuk mobile, tablet, atau ukuran resolusi layar monitor lainnya 

sehingga memiliki tampilan web yang responsive. 

2. Prototype ini dapat dilanjutkan untuk digunakan dan direalisasikan menjadi 

tampilan website kemahasiswaan. 
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