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ABSTRAK 

SMP Negeri 3 WARU merupakan sekolah menengah pertama dibawah 
naungan kementeriam pendidikan yang berlokasi di Kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo. Dengan situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan kegiatan 
akademisi dilakukan dalam jaringan atau daring. Adanya daring menuntut 
penggunaan teknologi sebagai solusi, salah satunya penggunaan SBS Exam. 
Setelah dilakukan wawancara dan observasi, didapatkan hasil bahwa aplikasi SBS 
Exam memiliki permasalahan pada prototype yaitu kurangnya tampilan yang user 
friendly, pencahayaan dan kontras yang terang, warna aplikasi yang kurang 
menarik, beberapa button yang tidak konsisten dan tidak tersedia. Sehingga untuk 
mengatasi masalah tersebut dilakukannya wawancara dan evaluasi mengenai 
pengoperasian aplikasi SBS Exam lalu memperbaikinya dengan cara redesain 
antarmuka pada prototype dengan menggunakan metode Double Diamond Design 
dan usability testing. Penghitungan evaluasi awal menggunakan alat ukur usability 
testing yang memiliki indikator learnability, efficiency, memorability, error, dan 
satisfaction yang diperoleh hasil bahwa rata-rata data rendah sebesar 2,89 yang 
dapat dikatakan buruk. Sehingga solusi yang dapat diberikan untuk permasalahan 
tersebut berupa redesain antarmuka pada aplikasi SBS Exam menggunakan metode 
Double Diamond Design yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu discover, define, 
develop, dan deliver. Dalam pengujian prototype pada aplikasi SBS Exam 
dilakukan penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang terdiri dari 15 guru dan 
15 siswa. Setelah dilakukan redesain aplikasi diperoleh hasil bahwa rata-rata 
menjadi sebesar 4,24 dengan presentase 84,96% yang artinya bahwa solusi redesain 
pada aplikasi SBS Exam mampu menyajikan desain antarmuka dengan sangat baik.  

 

Kata Kunci: Antarmuka, Double Diamond Design, Usability Testing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

SMP Negeri 3 Waru merupakan lembaga pendidikan sekolah menengah 

pertama yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur Kab. Sidoarjo dengan alamat Jalan 

Jendral S.Parman No.30 Waru Sidoarjo. Pandemi covid-19 telah banyak mengubah 

dan menghambat berbagai aktivitas manusia dari berbagai bidang, terutama dalam 

bidang pendidikan. Situasi pandemi seperti ini mengharuskan seluruh guru dan 

pelajar untuk beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan baru yang telah dikeluarkan 

oleh pemerintahan Indonesia. Mengingat pada masa pandemi, waktu, lokasi, dan 

jarak menjadi permasalahan besar saat ini (Kusuma & Hamidah, 2020). Sehingga 

pembelajaran jarak jauh yang sering disebut dengan pembelajaran daring (dalam 

jaringan) menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar secara tatap muka langsung. Hal ini menyebabkan pengukuran 

hasil belajar siswa atau biasa disebut Ujian harus dijalankan secara online. Guru 

dan pendidik sebagai elemen penting pengajaran diharuskan melakukan migrasi 

besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pendidikan tatap muka 

tradisional ke pendidikan online atau pendidikan jarak jauh (Bao, 2020). Aplikasi 

Ujian pada SMP Negeri 3 Waru diberi nama SBS Exam.  

Aplikasi SBS Exam merupakan sebuah sebuah aplikasi yang digunakan untuk 

pengerjaan soal dan pengambilan nilai dari ujian tengah semester (UTS) dan ujian 

akhir semester (UAS). Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh siswa dan guru 

dengan desain dan fungsi yang berbeda. Aplikasi SBS Exam yang digunakan oleh 

guru memiliki beberapa fitur yang berfungsi untuk menginput soal-soal ujian setiap 

mata pelajaran dan mendapatkan informasi nilai dari setiap siswa. Sedangkan SBS 

Exam yang digunakan oleh siswa hanya memiliki fungsi untuk pengerjaan soal-soal 

ujian yang sudah disediakan oleh guru. Selama 1 tahun penggunaan aplikasi SBS 

Exam, diperoleh data bahwa Guru enggan menggunakan aplikasi, karena dirasa 

membingungkan. Meskipun sudah diberi pelatihan, dan dibuatkan panduannya, 

serta disediakan staff IT untuk mendampingi, tetapi guru masih enggan 

menggunakan Aplikasi karena desain aplikasi membingungkan mereka. Dampak 
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yang terjadi dari tidak digunakannya aplikasi SBS Exam adalah, siswa kesulitan 

mengakses soal ujian karena bervariasinya media penyampaian ujian. Beberapa 

contoh antara lain, ada yang melalui SMS, WA, Email, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan temuan ini, peneliti menggali lebih jauh, hal-hal yang menyebabkan 

guru maupun siswa, enggan menggunakan aplikasi.   Berdasarkan hasil wawancara 

dan penyebaran kuesioner menggunakan Usability Testing pada 30 responden yang 

terdiri dari 15 guru dan 15 siswa sebagai pengguna aplikasi diperoleh hasil, 62.2% 

responden merasa aplikasi learnability (mudah dipelajari), 61.5% responden 

merasa aplikasi sudah efficiency (efisiensi), 56,5% responden merasa, aplikasi 

memorability (mudah diingat), 61% responden merasa aplikasi error (kesalahan), 

dan 48,25% responden merasa aplikasi satisfacation (kepuasan). Berdasarkan hasil 

oservasi dan wawancara dengan departemen IT sebagai pengelola aplikasi SBS 

Exam, diperoleh informasi bahwa aplikasi SBS Exam dibuat, tidak melibatkan 

pengguna karena pandemic datang tiba tiba, sehingga mendadak pembelajaran 

termasuk ujian harus dilaksanakan dalam jaringan (online).  

Berdasarkan temuan diatas, diketahui bahwa permasalahan pada Aplikasi 

SBS Exam adalah desain aplikasi yang membingungkan penguna, baik Guru dan 

Siswa. Selain hasil kuisioner pada 30 responden diatas, berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru dan siswa diperoleh masukan bahwa 1) tampilan aplikasi 

kurang user friendly, 2) pencahayaan terang, kontras, teks yang kecil 3) warna pada 

aplikasi membuat mata jenuh sehingga pengguna berekerja lebih keras dan mudah 

lelah, 4) Button atau tautan yang belum tersedia 5) kurang konsistennya button pada 

prototype antara menu satu dengan menu lainnya yang membuat pengguna 

mengulang kembali membuka halaman sesuai dengan kebutuhannya sehingga 

memperlambat kinerja pengguna untuk melakukan input data pada aplikasi. Oleh 

sebab itu, Sekolah ingin meredesain aplikasi, agar sesuai dengan kebutuhan 

penggunanya. Aplikasi yang tidak di redesain berdampak pada rendahnya guru dan 

siswa yang bersedia menggunakan aplikasi. 

Untuk memecahkan masalah Desain Aplikasi yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan pengguna aplikasi SBS Exam dibutuhkan sebuah metode desain aplikasi 

yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna dari awal, proses hingga akhir 

desain. Oleh sebab itu, peneliti memilih metode Double Diamond Design (DDD). 
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The Double Diamond adalah model yang dibuat pada tahun 2005 oleh British 

Design Council. Menurut British Design Council keunggulan Double Diamond 

Design yaitu 1) mengutamakan pengguna, 2) Strukturnya sederhana, berlian 

pertama mewakili tahap penelitian dan berlian kedua melakukan tahap desain. 

Menurut (Norman, 2013), metode ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu discover dan 

define untuk menemukan masalah yang tepat, lalu develop dan deliver untuk 

menemukan solusi yang benar. Redesain aplikasi Ujian akan memperhatikan 1) 

tampilan aplikasi user friendly, 2) pencahayaan terang, kontras, teks yang sesuai 

dengan kebutuhan guru dan siswa 3) warna pada aplikasi tidak membuat mata jenuh 

dan mudah lelah, 4) Tersedianya Button atau tautan 5) Konsistensi button sehingga 

tidak membuat pengguna mengulang kembali membuka halaman sesuai dengan 

kebutuhannya sehingga memperlambat kinerja pengguna untuk melakukan input 

data pada aplikasi. Untuk melakukan tahap evaluasi penelitian menggunakan alat 

bantu yaitu usability testing  untuk megetahui apakah pengguna dapat mudah 

menggunakan aplikasi (learnability), seberapa efisien dan efektif sebuah aplikasi 

dapat membantu user mencapai tujuannya(efficiency),  apakah aplikasi mudah 

diingat (memorability), aplikasi banyak kesalahan (error)  dan apakah user puas 

(satisfacation) dengan aplikasi yang digunakan (Arifin, 2018). Diharapkan, 

penelitian dapat meredesain aplikasi SBS Exam sehingga sesuai dengan kebutuhan 

pengguna yaitu guru dan siswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu “Bagaimana mengimplementasikan Metode Double Diamond 

Design Untuk Redesain  Antarmuka Aplikasi SBS Exam Pada SMP Negeri 3 

Waru?” 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru dikembangan pada system operasi 

berbasis website. 

2. Aplikasi memiliki tiga user yaitu operator, guru, dan siswa. 

3. Responden penelitian hanya 15 guru dan 15 siswa. 
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4. Tidak membahas data nilai maupun soal pada aplikasi SBS Exam SMP Negeri 

3 Waru. 

5. Desain yang telah dirancang dievaluasi menggunakan metode skala likert 

karena mempunyai kategori yang menunjang permasalahan pada aplikasi SBS 

Exam SMP Negeri 3 Waru dan cocok digunakan dalam mengevaluasi aplikasi. 

6. Penelitian ini hanya mencakup prototype pada aplikasi SBS Exam SMP Negeri 

3 Waru, untuk pengembangan prototype pengguna juga mengikuti penelitian 

yang sudah dibuat. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dalam redesain antar muka aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan rancangan dari redesain antar muka aplikasi SBS Exam SMP 

Negeri 3 Waru. 

2. Menghasilkan redesain antar muka yang mudah dipahami oleh pengguna untuk 

mengakses aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru. 

3. Membuat tampilan aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru lebih friendly 

untuk pengguna. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penyusunan penelitian ini adalah: 

1. Memperbaiki tampilan aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru. 

2. Dapat dijadikan sebagai rekomendasi desain terbaru dari aplikasi SBS Exam 

SMP Negeri 3 Waru. 

3. Menghasilkan interaksi pengguna terhadap aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 

Waru agar lebih mudah dipahami dan nyaman saat digunakan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti mencari perbandingan dan 

menemukan ispirasi baru untuk penelitian yang membantu memposisikan 

penelitian. Kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian antara lain: 

a. Penelitian dilakukan oleh Agil Cahyo Priyanto (2019) dengan judul 

“Perancangan User Experience Prototipe Aplikasi Mobile Peningkatan 

Sumber Daya Menggunakan Metode Double Diamond” memiliki hasil 

bahwa penelitian iterasi dilakukan sebanyak dua kali pada tahap develop dan 

deliver, alat ukur yang digunakan adalah PSSQ, dan berdasarkan pengujian 

yang telah diujikan dapat disimpulkan bahwa pengguna dapat menggunakan 

prototype aplikasi peningkatan sumber daya dengan mudah dan benar. 

b. Penelitian dilakukan oleh Ronald & Harpe (2019) dengan judul “Evaluating 

mHealth Interventions in an Underserved Context Using Service Design 

Strategy: A Case of Kenya” membahas tentang bagaimana pedekatan double 

diamond dapat mengevaluasi penyedia layanan seperti aplikasi Kesehatan 

mHealth dengan studi kasus Kenya.  

c. Penelitian dilakukan oleh Ratri Wulandari (2020) dengan judul “Analisis dan 

Perancangan User Interface / User Experience Modal Pemindahan Material 

PT. Trias Sentosa, tbk Menggunakan Model Double Diamond” memiliki 

hasil bahwa prototype desain sampai tahap medium-fidelity dan alat ukur yang 

digunakan adalah webuse. 

Perbedaan penelitian terdahulu jika dibandingkan dengan tugas akhir ini, 

yaitu: 

1. Pada penilitian yang dilakukan oleh Agil Cahyo Priyanto (2019) 

menggunakan alat ukur kuesioner PSSQ, sedangkan pembahas menggunakan 

alat ukur usability testing. 
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2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Roland & Harpe (2019) menggunakan 

metode double diamond dan usability testing untuk pengujiannya dengan 

memberikan kontribusi pengetahuan baru. 

3. Pada penilitian yang dilakukan oleh Ratri Wulandari (2020) menggunakan 

alat ukur webuse, sedangkan pembahas menggunakan alat ukur usability 

testing. 

2.2. Double Diamond 

Double diamond adalah pola pikir yang berguna tentang proses tersebut 

(Ditmeyer, 2020). Double Diamond memiliki beberapa proses dan fase dalam 

penerapan penelitian. Ada dua tahapan dari proses ini yaitu tahapan divergen dan 

tahapan konvergen. Selama proses divergen peneliti mencoba membuka temuan 

atau ide sebanyak mungkin tanpa membatasi diri sendiri, sedangkan selama proses 

konvergen peneliti berfokus pada memadatkan dan mempersempit temuan atau ide. 

Dalam proses double diamond tersebut terdapat dua bagian, pada bagian pertama 

untuk mendefinisikan permasalahan dan bagian kedua untuk menemukan solusi. 

Menurut (Buckley, 2018), Double diamond adalah pendekatan desain terstruktur 

untuk mengatasi tantanggan dalam empat fase. 

 
Gambar 2.1 Proses Pendekatan Double Diamond 

(Sumber: Service Design Vancouver, 2014) 

a. Discover (temuan / penelitian) - wawasan tentang masalah (divergen) 
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b. Define (define / synthesis) - area yang difokuskan (konvergen) 

c. Develop (kembangkan / ideasi) - solusi potensial (divergen) 

d. Deliver (penyampaian / implementasi) - solusi yang berhasil (konvergen) 

2.3.  Usability Testing 

Usability testing merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk 

meningkatkan profitabilitas produk (Henriyadi & Mulyati, 2016). Menurut Jacab 

Nielson (2003, dalam (Aries, Ranius, & Saputri, 2017), terdapat lima aspek 

usability. Berikut kelima aspek dalam usability testing: 

a. Learnability (mudah dipelajari): kualitas istem yang menunjukkan apakah 

sistem mudah untuk dipelajari dan digunakan dalam menyelesaikan tugas 

tertentu. 

b. Efficiency (efisiensi): caya yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung 

pengguna dalam melakukan perkerjaannta, memiliki langka-langka yang 

sederhana untuk mendapatkan hasil yang sama. 

c. Memorability (mudah diingat): kemampuan sistem untuk mudah diingat, baik 

dari sisi fitur atau menu-menu yang ada maupun cara pengoperasiannya. 

d. Errors (kesalahan): perlindungan dan pertolongan kepada pengguna terhadap 

kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbaha ketika mengoperasikan 

sistem, mialnya: menu help untuk memberi solusi, dan konfirmasi 

penghapusan berkas. 

Satisfacation (kepuasan): menunjukkan kepada suatu keaadaan dimana 

pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan 

yang dimiliki oleh sistem. Semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara 

implisit mereka merasa puas dengan sistem yang di maksud. 

2.4. Skala Likert 

Skala likert merupakan alat pengukur yang mempunyaienpat atau lebih 

pertanyaan yang dikombinasi dengan skor/nilai. Skala likert banyak digunakan 

untuk riset berupa survey yang umum digunakan pada kuesioner dan skala. Data-

data dari variabel yang akan dievaluasi akan ditunjukkan kepada responden 

menggunakan skala 1-5 untuk mendapatkan data yang sifatnya ordinal seperti pada 

tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Tabel Bobot Penilaian 

Pertanyaan 
Kuesioner 

Sangat Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Cukup Setuju Sangat 

Setuju 
 STS TS C S SS 

Nilai 1 2 3 4 5 

Skala likert digunakan untuk menghitung skala dalam penelitian untuk 

mengukur pendapat dari responden. Penghitungan menggunakan analisis interval 

dengan rumus sebagai berikut 

I =
100
Pn

 

Keterangan: 

I : Interval 

100 : Bilangan tetap 

Pn : Pilihan angka skor likert 

Setelah mengetahui interval penilaian, dilanjutkan dengan melakukan 

perhitungan skala likert mengguanakan rumus berikut: 

Y = T x Pn 

Keterangan: 

Y : skor tertinggi likert 

T : jumlah responden 

Pn : pilihan angka skor likert 

% =
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠

Y
 x 100% 

Keterangan: 

% : presentase 

Y : akor tertinggi likert 

Setelah seluruh perhitungan telah dilakukan dapat disimpulkan hasil akhir 

dari kuesioner yang telah dibuat dan diisi oleh responden. 

2.5. Prototype 

Desain produk adalah sebuah seni dari pembuatan spesifikasi bagaimana 

pengguna akan berinteraksi dengan sebuah produk, termasuk warna, ukuran, 
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ergonomi, alur kerja dan hamper keseluruhan kebutuhan yang perlu untuk 

dideskripsikan bagaimana sebuah produk dalam penggunaannya (Cohen, 2015). 

Prototype merupakan salah satu dari implementasi sebuah desain produk yang akan 

dibangun dan menjadi sebuah bukti fisik atau konsep perancangan. Menurut 

(Martono, 2018), dalam buku Kathryn McElroy menjelaskan bahwa prototype 

berarti sebuah format yang dapat mengkomunikasikan ide kepada orang lain dan 

dapat dipergunakan oleh pengguna dengan adanya peningkatan ide dari waktu ke 

waktu. Prototyping mengacu pada tahap awal rilis perangkat lunak dimana 

perubahan pengembangan dan perbaikan produk atau aplikasi dapat terjadi sebelum 

akhirnya mulai masuk ke dalam tahap pembuatan aplikasi (Bond, 2015). Menurut 

(Martono, 2018), Berikut merupakan tahap-tahap dalam pengembangan prototype: 

1. Mendengarkan pelanggan, pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan 

dari sistem dengan cara mendengar keluhan pelanggan. Untuk membuat suatu 

sistem yang sesuai kebutuhan, maka harus diketahui terlebih dahulu 

bagaimana sistem yang sedang berjalan untuk kemudian mengetahui masalah 

yang terjadi. 

2. Merancang dan membuat prototype, pada tahap ini, dilakukan perancangan 

dan pembuatan prototype sistem. Prototype yang dibuat disesuaikan dengan 

kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya dari kelluhan 

pelanggan atau pengguna. 

3. Uji coba pada tahap ini, prototype dari sistem diuji coba oleh pelanggan atau 

pengguna. Kemudian dilakukan evaluasi kekurangankekurangan dari 

kebutuhan pelanggan. Pengembangan kemudian kembali mendengarkan 

keluhan dari pelanggan untuk memperbaiki prototype yang ada. 

2.6. User Persona 

User Persona adalah sebuah dokumentasi yang berisi tentang penjelasan 

karakteristik user digabungkan dengan pengalaman, tujuan, tasks, pain points, dan 

kondisi lingkungan hingga kebutuhan dan ketertarikan pengguna yang sebenernya. 

Menurut (Garrett, 2011), persona merupakan karakter fiksi yang digambarkan dari 

segmentasi penggunna. Persona dapat membantu dalam mengingat target pengguna 
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selama proses perancangan produk. Langkah-langkah dalam pembuatan user 

persona, sebagai berikut: 

1. Menentukan jumlah persona, jumlah persona yang ideal adalah 3 hingga 5 

orang yang sejenis, dan 3 persona utama. 

2. Membuat kategori user yang mempunyai segmentasi user, karakter dan 

pernanan yang sama. 

3. Melakukan penelitian persona, dengan mencari informasi umum persona, 

latar belakang permasalahan aplikasi yang digunakan, tujuan atau solusi dari 

permasalahan. 

4. Menganalisis hasil dari wawancara dengan persona agar mendapatkan 

prototype berdasarkan kepentingan user. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan mekanisme penyelesaian masalah penelitian 

dan menjelaskan tentang model atau tahapan yang digunakan selama penelitian  

berlangsung. Pada bab ini peneliti menggunakan metode double diamond serta 

usability testing untuk menguji hasil desain aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru 

apakah redesain yang dilakukan mampu menciptakan tampilan yang user friendly 

dengan pencahayaan, kontras, teks dan warna yang sesuai dengan kebutuhan serta 

beberapa fungsi button yang konsisten sehingga membuat aplikasi tersebut menjadi 

lebih efektif dan efisien. 

Berikut merupakan tahapan dalam menyelesaikan penelitian berdasarkan 

metode double diamond yang dapat dilihat pada gambar 3.1 

 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

(Sumber: Koleksi Penulis) 

3.1. Tahap Discover 

Pada tahap discover peneliti mengumpulkan data hasil dari observasi dan 

wawancara berupa pembagian kuesioner terkait dengan tampilan, efektifitas dan 
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efisiensi dari aplikasi SBS Exam di SMP Negeri 3 Waru. Hal ini bertujuan untuk 

mencari, menemukan, dan mengetahui permasalahan pengguna yaitu guru dan 

siswa terkait redesain amtarmuka aplikasi tersebut. 

3.1.1 Studi Literatur 

Studi literatur yang sudah peneliti lakukan berupa pengunpulan kajian 

pustaka dengan permasalahan dan solusi yang dibutuhkan terkait dengan metode 

double diamond design pada aplikasi SBS Exam di SMP Negeri 3 Waru yang 

digunakan oleh guru dan siswa. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa 

buku, jurnal/artikel, dan berbagai sumber baik media cetak maupun media 

elektronik terkait dengan penelitian. 

3.1.2 Wawancara 

Wawancara dalam penelitian dilakukan guna memperoleh data terkait dengan 

pengguna, kendala yang dialami pengguna, dan keinginan pengguna pada aplikasi 

ini. Berkaitan dengan pandemi Covid-19 peneliti melakukan wawancara jarak jauh 

kepada 4 responden melalui salah satu sosial media untuk mempermudah 

memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden. Dari wawancara 

tersebut peneliti mendapatkan hasil jawaban dari responden dan empathy maps 

yang diharapkan dapat mencapai target sesuai dengan keinginan pengguna aplikasi 

SBS Exam di SMP Negeri 3 Waru. Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa 

hipotesis yaitu sebagai berikut: 

1. Kemudahan dalam penggunaan (user friendly) pada aplikasi tidak terealisasi 

dengan baik. 

2. Aplikasi SBS Exam di SMP Negeri 3 Waru memiliki tampilan yang kurang 

efektif dan efisien khususnya pada pencahayaan, kontras, warna dan teks 

yang tidak readible. 

3. Kurangnya button atau tautan yang belum tersedia pada aplikasi SBS Exam 

di SMP Negeri 3 Waru. 

4. Kurang adanya keteraturan button pada prototype antara menu satu dengan 

menu lainnya sehingga memperlambat kinerja pengguna untuk melakukan 

input data pada aplikasi SBS Exam di SMP Negeri 3 Waru. Kurangnya 
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button atau tautan yang belum tersedia pada aplikasi SBS Exam di SMP 

Negeri 3 Waru. 

3.1.3 Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk 

mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari desain 

penelitian yang sedang dilakukan (Syafnidawaty, 2020). Pada tahap ini peneliti 

melakukan observasi dan evaluasi tampilan aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 

Waru sebelum dilakukan perbaikan desain. Berikut ini merupakan tampilan aplikasi 

SBS Exam SMP Negeri 3 Waru yang digunakan oleh guru: 

a. Halaman Utama 

Halaman utama merupakan tampilan awal dari aplikasi SBS Exam SMP 

Negeri 3 Waru. Bagian tengah yang kosong membuat tampilan kurang menarik dan 

kurang maksimal dalam memanfaatkan ruang pada aplikasi. Pada tampilan halaman 

utama terdapat diagram lingkaran yang tidak menampilkan data sesuai dengan 

fungsi membuat tampilan menjadi kurang maksimal dalam mendapatkan informasi. 

Bagian samping kiri merupakan fitur grup yang biasa digunakan untuk 

mengumpulkan data sesuai dengan kelas. Penempatan grup yang berada di samping 

kiri memberikan fitur scroll kebawah dan mengurangi fungsi tampilan yang kosong 

pada bagian tengah prototype. Tampilan dapat dilihat pada gambar 3.2.  

 
Gambar 3.2 Halaman Utama 

(Sumber: SMP Negeri 3 Waru, 2021) 
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b. Halaman Group 

Halaman grup yang berada di samping kiri apabila diklik akan membuka 

halaman baru dan menampilkan informasi disetiap kelas. Tampilan dapat dilihat 

pada gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 Halaman Group 

(Sumber: SMP Negeri 3 Waru, 2021) 

c. Halaman Pilih Soal 

Halaman pilih soal merupakan halaman yang berfungsi untuk membuat atau 

memilih soal mata pelajaran yang dlanjutkan dengan pembuatan soal. Tampilan 

dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 
Gambar 3.4 Halaman Pilih Soal 

(Sumber: SMP Negeri 3 Waru, 2021) 
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d. Halaman Pembuat Soal 

Halaman pembuat soal merupakan halaman yang berfungsi sebagai pembuat 

soal-soal dalam paket soal yang akan dikerjakan oleh siswa-siswi. Tampilan dapat 

dilihat pada gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Halaman Pembuat Soal 

(Sumber: SMP Negeri 3 Waru, 2021) 

e. Halaman Laporan 

Halaman laporan merupakan halaman yang berisikan informasi laporan dari 

jawab soal-soal yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswi. Tampilan dapat dilihat 

pada gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6 Halaman Laporan 

(Sumber: SMP Negeri 3 Waru, 2021) 
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Berikut ini merupakan tampilan aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru yang 

digunakan oleh siswa: 

a. Halaman Login 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan siswa-siswi untuk masuk 

kedalam aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru.  Pada tampilan ini, siswa-siswi 

disajikan menu login menggunakan Nomor Induk Siswa (NIS). Setelah mengisi 

NIS pada bagian login siswa-siswi melanjutkan halaman dengan klik lanjut dan 

dialihkan pada halaman password. Hal ini memberikan penilaian bahwa aplikasi 

kurang efektif karena melakukan input untuk login pada dua halaman yang berbeda. 

Tampilan dapat dilihat pada gambar 3.7 dan gambar 3.8. 

 
Gambar 3.7 Halaman Login 

(Sumber: SMP Negeri 3 Waru, 2021) 

 
Gambar 3.8 Halaman Login 

(Sumber: SMP Negeri 3 Waru, 2021) 
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b. Halaman Utama 

Halaman utama merupakan tampilan utama yang ditampilkan setelah 

pengguna login pada aplikasi ini. Setelah melakukan login siswa-siswi disajikan 

dengan halaman utama yang berisikan petunjuk pengerjaan dan pilihan soal. Pada 

tampilan pilihan soal siswa-siswi dapat memilih soal sesuai dengan jadwal yang 

telah disediakan oleh sekolah untuk melakukan pengerjaan soal yang telah 

disediakan oleh guru masing-masing kelas. Tampilan dapat dilihat pada gambar 3.9 

dan gambar 3.10. 

 
Gambar 3.9 Halaman Utama (Petunjuk Pengerjaan) 

(Sumber: SMP Negeri 3 Waru, 2021) 

 
Gambar 3.10 Halaman Utama (Pilihan Soal) 

(Sumber: SMP Negeri 3 Waru, 2021) 
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c. Halaman Konfirmasi Soal 

Halaman Soal merupakan halaman yang berisikan konfirmasi soal sebelum 

tahap pengerjaan. Tampilan dapat dilihat pada gambar 3.11. 

 
Gambar 3.11 Halaman Soal 

(Sumber: SMP Negeri 3 Waru, 2021) 

d. Halaman Pengerjaan Soal 

Halaman pengerjaan soal merupakan halaman inti dari aplikasi SBS Exam 

SMP Negeri 3 Waru untuk siswa. Halaman yang digunakan untuk mengerjakan 

soal-soal yang telah disediakan oleh guru disetiap kelas. Tampilan dapat dilihat 

pada gambar 3.12. 

 
Gambar 3.12 Halaman Pengerjaan Soal 

(Sumber: SMP Negeri 3 Waru, 2021) 
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3.2. Tahap Define 

Tahap ini bertujuan untuk memperjelas kebutuhan sistem dengan 

menganalisis informasi dari tahap sebelumnya dan menganalisis kebutuhan 

pengguna. Hasil dari tahap ini disajikan dalam bentuk user persona dan pain & 

gain. Pada gambar 3.13 dan 3.14 marupakan sitemap aplikasi SBS Exam SMP 

Negeri 3 Waru untuk guru dan untuk siswa. Sitemap yang ditunjukkan pada gambar 

3.13 memperlihatkan bahwa dari halaman utama pengguna dapat mengakses 

halaman profil dan halaman group. Pada halaman group pengguna dapat mengakses 

mata pelajaran, paket soal, soal, dan laporan. Dan pada laporan pengguna dapat 

mengakses data nilai dan data siswa. Sedangkan sitemap yang ditinjukkan pada 

gambar 3.14 memperlihatkan bahwa dari halaman utama pengguna hanya dapat 

mengakses halaman utama untuk login dan lanjut kehalaman pilih soal untuk 

memilih mata pelajaran dan soal yang sudah disediakan.  

 
Gambar 3.13 Sitemaps Aplikasi SBS Exam SMPN 3 Waru untuk Guru 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 
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Gambar 3.14 Sitemaps Aplikasi SBS Exam SMPN 3 Waru untuk Siswa 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

3.3. Tahap Develop 

Pada tahap develop, proses pengembangan fokus pada perancangan desain 

aplikasi sebagai pemecahan masalah untuk beradaptasi dengan kebutuhan 

pengguna. Ada empat langkah dalam fase ini, yaitu membuat sketsa sederhana, 

membuat skenario, menyusun elemen visual, dan merancang desain. Tahap 

pembuatan sketsa sederhana menggunakan metode crazy 8s dan melakukan voting 

pada sketsa menggunakan teknik supervote. 

Tahap kedua adalah membuat proses sketsa berdasarkan tujuan dan 

kebutuhan spesifik pengguna. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna 

dalam menggunakan aplikasi tanpa harus memahami seluk beluk sistem operasi. 

Pada tahap ini output yang dihasilkan adalah storyboard. Tahap selanjutnya adalah 

menyusun elemen visual. Pada tahap ini memberikan output berupa design 

guideline, text style, color palette, dll. 

Tahap akhir dari metode ini adalah merancang desain atau membuat 

prototype menggunakan aplikasi Figma. Kelebihan dari tool desain Figma ini 

adalah multiplatform yang berbasis cloud, proses penyimpanan desain tidak lagi 
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secara manual, dan multiuser, sehingga dapat secara langsung membuat desain dan 

efektif dalam menjalankan project dengan developer secara bersamaan. Hasil dari 

beberapa tahap sebelumnya digunakan untuk membangun dan menyusun kerangka 

kerja interaktif. Kerangka kerja ini bertujuan untuk mengatur item-item pada 

halaman aplikasi. Beberapa fungsi yang ada juga dapat dijalankan pada tahap ini. 

3.4. Tahap Deliver 

Tahap deliver berfokus pada hasil pengujian prototype yang diujikan kepada 

pengguna aplikasi. Usability testing digunakan untuk menguji prototype dengan 

memberikan kuesioner kepada pengguna aplikasi ini. Kuesioner berisi pertanyaan 

yang digunakan untuk menentukan apakah desain sesuai dengan kebutuhan orang 

yang diwawancarai dan digunakan sebagai bahan evaluasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, solusi yang dapat diberikan 

untuk permasalahan tersebut berupa redesain antarmuka pada aplikasi SBS Exam 

menggunakan metode Double Diamond Design yang terdiri dari beberapa tahapan 

yaitu discover, define, develop, dan deliver yang dijelaskan sebegai berikut: 

4.1 Tahap Discover 

Pada tahap discover berisi hasil studi literatur, wawancara, dan observasi. 

Wawancara dilakukan kepada 4 responden terpilih yang terdiri dari 2 guru dan 2 

siswa. Observasi yang dilakukan menggunakann kuesioner yang disebar pada 30 

responden yang teridiri dari 15 guru dan 15 siswa. Hasil wawancara terdapat 

beberapa hipotesis yaitu aplikasi tidak user friendly, pencahayaan terang, kontras, 

teks yang kecil, warna pada aplikasi yang jenuh, button atau tautan yang belum 

tersedia, kurang konsistennya button. Tujuan pada tahap ini yaitu untuk melakukan 

identfikasi masalah yang ada dan dapat menjadi penunjang kebutuhan pada tahap 

selanjutnya.  

4.1.1 Hasil Studi Literatur 

Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis kebutuhan pengguna, 

penelitian ini menggunakan metode double diamond design dengan studi analisis 

antarmuka menggunakan teknik pengujian usability testing. Hasil studi literatur 

menunjukkan bahwa metode double diamond design sangat efektif untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh guru dan siswa SMP Negeri 3 

Waru dalam penggunaan aplikasi SBS Exam.  

4.1.2 Emphaty Maps 

Empathy maps merupakan tools untuk mengenal user dalam menyelaraskan 

keinginan, kebutuhan, tujuan organisasi dan pengalaman user pada aplikasi SBS 

Exam di SMP Negeri 3 Waru dengan beberapa indikator seperti apa yang dilihat 

(see), apa yang didengar (hear), apa yang dikatakan (say), apa yang dipikirkan 

(think), ketidaknyamanan apa yang dirasakan (pain), dan keuntungan apa yang 
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didapat (gain). Tabel 4.1 adalah hasil empathy maps yang telah didapatkan dari 

beberapa pengguna aplikasi.  

Tabel 4.1 Tabel Emphaty maps Guru 
User 1 

See: “link button yang kurang sesuai, 

pencahayaan yang kurang nyaman, 

kurang mudah dipahami untuk 

pengguna baru” 

Say: “button yang tidak konsisten” 

Pain: “kurang efisien pada beberapa 

halaman karena beberapa button 

tidak tersedia di beberapa halaman” 

Hear: “penempatan fitur(space) banyak 

yang kosong” 

Think: “desain kurang menarik” 

Gain: “mempermudah perkerjaan” 

User 2 

See: “alur aplikasi dan perpindahan 

halaman yang tidak mudah diingat” 

Say: “sulit mengingat ikon dan alur 

aplikasi” 

Pain: “akses sulit dipahami” 

Hear: “warna kurang nyaman” 

Think: “desain yang tidak menarik” 

Gain: “mudah diingat dan dipahami” 

Tabel 4.2 Tabel Emphaty maps Siswa 

User 3 

See: “tampilan kurang menarik” 

Say: “akses aplikasi lama” 

Pain: “kurang efisien karena laman login 

2x” 

Hear: “warna kurang menarik” 

Think: “desain tidak menarik” 

Gain: “tampilan menarik dan efisien” 

User 4 

See: “aplikasi jelek dan kurang menarik” 

Say: “warnanya kurang” 

Pain: “tampilan aplikasi yang 

membosankan” 

Hear: “desain tampilan yang tidak 

menarik” 

Think: “ganti warna agar menarik” 

Gain: “pengguna merasa nyaman” 
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4.2 Tahap Define  

Tahap define bertujuan untuk memperjelas kebutuhan pengguna dan 

memfokuskan area permasalahan pengguna untuk meningkatkan kualitas kinerja 

aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru. Hasil tahap define dapat dilihat pada user 

persona dan pain & gain sebagai berikut:  

4.2.1 User Persona 

User Persona adalah sebuah dokumentasi yang berisi tentang penjelasan 

karakteristik user dalam hal ini adalah institusi SMP Negeri 3 Waru pada aplikasi 

SBS Exam, yang mana dokumentasi ini kemudian digabungkan dengan kondisi 

lingkungan, ketertarikan dan kebutuhan yang dihadapai oleh guru dan siswa SMP 

Negeri 3 Waru yang diperoleh pada saat proses observasi dan wawancara 

berlangsung. Hasil tersebut kemudian disusun kedalam sebuah tabel yang dapat 

dilihat pada tabel 4.3 sampai tabel 4.7. 

Tabel 4.3 Tabel User Persona 1 

User 1 

Identitas 

Nama: Erlina Mardiani  

Bagian: Operator/Guru 

Tujuan 

Menggunakan aplikasi SBS Exam untuk 

penilaian akademik siswa-siswi. 

Kebutuhan desain dibuat lebih menarik, mudah dipahami dan di-mengerti, 

ketepatan alur button, pencahayaan yang lebih nyaman. 

Keresahan: Pemanfaatan tata letak 

tampilan kurang, button dan link 

button tidak konsiten 

Keinginan: Tampilan lebih menarik, 

tampilan layer tidak kosong dan diisi 

sesuai kebutuhan dan fungsi pada aplikasi. 

Perilaku utama 

Mengakses aplikasi SBS Exam 

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa user 1 ini merupakan operator dari 

aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru sekaligus guru yang menginginkan 

tampilan aplikasi lebih menarik, layer tidak kosong dan diisi sesuai kebutuhan dan 

fungsi aplikasi. 

 



  25 

 

 
 

Tabel 4.4 Tabel User Persona 2 

User 2 

Identitas 

Nama: Choirul Rochman 

Bagian: Guru 

Tujuan 

Mempermudah pengerjaan dan penilaian 

soal akademik siswa-siswi. 

Kebutuhan akses yang mudah, alur yang mudah diingat, dan desain yang 

menarik 

Keresahan: Desain yang kurang 

menarik, perpindahan halaman yang 

tidak mudah diingat 

Keinginan:Aplikasi mudah diingat dan 

dipahami, tampilan aplikasi yang menarik 

akan tetapi tidak merubah alur 

Perilaku utama  

Membuka dan menjalankan aplikasi SBS Exam sesuai prosedur 

User 2 ini merupakan Guru dari SMP 3 Waru yang menginginkan aplikasi 

mudah diingat dan dipahami, tampilan aplikasi yang menarik akan tetapi tidak 

merubah alur. 

Tabel 4.5 Tabel User Persona 3 

User 3 

Identitas 

Nama: Rafi Alifiansyah 

Bagian: Siswa 

Tujuan 

Mengerjakan soal-soal ujian untuk 

mendapatkan nilai. 

Kebutuhan desain yang menarik dan efisien 

Keresahan: Login lama, tidak efisien Keinginan: Desain lebih menarik, 

lebih cepat untuk mengakses aplikasi 

Perilaku utama  

Menjalankan aplikasi sesuai dengan perintah dan penjelasan guru 

User 3 ini merupakan siswa dari SMP 3 Waru yang menginginkan aplikasi 

dengan desain lebih menarik dan lebih cepat untuk mengakses aplikasi. 
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Tabel 4.6 Tabel User Persona 4 

User 4 

Identitas 

Nama: Nur Aisyah 

Bagian: Siswa 

Tujuan 

Mengerjakan soal-soal ujian agar 

mendapatkan nilai 

Kebutuhan efisien untuk akses aplikasi, tidak lambat untuk ke halaman 

selanjutnya, desain yang menarik agar tidak bosan  

Keresahan: Desain yang kurang 

menarik, menghabiskan waktu lama 

untuk akses 

Keinginan: Diperbaiki lebih menarik 

agar lebih nyaman digunakan 

Perilaku utama 

Mengakses aplikasi sesuai anjuran 

User 4 ini merupakan siswa dari SMP 3 Waru yang menginginkan aplikasi 

diperbaiki lebih menarik agar lebih nyaman digunakan. 

4.2.2 Pain & Gain 

Dari hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 3 Waru dengan 

pendekatan berupa wawancara kepada guru dan siswa diperoleh kesimpulan yang 

disusun kedalam tabel Pain & Gain dan dapat dilihat pada tabel 4.7.  

Tabel 4.7 Tabel Pain & Gain 

PAIN GAIN 
1. Tampilan yang kurang menarik. 
2. Pencahayaan, warna dan kontras 

kurang nyaman apabila dikerjak-
an pada malam hari. 

3. Tampilan banyak space yang 
kosong 

4. Penempatan button atau tautan 
bantuan yang belum tersedia 
(seperti: back, refresh) dan kurang 
konsisten 

5. Beberapa fitur yang tidak 
berfungsi tapi tetap ada pada 
halaman 

6. Hampir mirip dengan excel, terlalu 
banyak menampilkan data 

1. Dirubah lebih menarik dan 
tidak merubah alur 

2. Pengaturan mode terang dan 
gelap agar dapat menyesuaikan 
kondisi saat mengakses aplikasi 

3. Menata tampilan dengan sesuai 
kebutuhan 

4. Memberikan button sesuai 
dengan kebutuhan dan 
memberikan link button sesuai 
dengan alur aplikasi 

5. Menghilangkan fitur yang tidak 
berfungsi dan tidak digunakan 

6. Desain tampilan yang nyaman 
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4.3 Tahap Develop 

Tahap develop merupakan tahap dimana proses pengembangan solusi 

dijalankan berdasarkan data atau masalah yang ditentukan pada fase sebelumnya 

yaitu tahap define. Pada tahap ini dilakukan proses penyusunan gambar, proses 

penyusunan alur dari sketsa, persiapan elemen - elemen desain dan persiapan 

rancangan desain untuk aplikasi SBS Exam di SMP Negeri 3 Waru. Hasil dari tahap 

ini ada 4 yaitu sketsa, storyboard, panduan desain (design guideline) dan prototype 

sebagai berikut: 

4.3.1 Sketsa 

Sketsa adalah desain awal atau planning untuk menciptakan sebuah gambar, 

sketsa dapat merujuk pada gambar sementara yang digunakan sebelum merancang 

sebuah desain yang sebenarnya. Pada penelitian ini proses pembuatan sketsa 

menggunakan metode Crazy 8s yang merupakan salah satu metode untuk membuat 

8 konsep desain dalam brainstorming.  

Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk menghasilkan solusi berbagai 

masalah seperti tampilan aplikasi kurang user friendly, pencahayaan yang terlalu 

terang, kontras, teks yang tidak readible, warna pada aplikasi membuat mata jenuh 

sehingga pengguna berkerja lebih keras dan mudah lelah, button atau tautan yang 

belum tersedia dan kurang konsistennya button pada prototype antara menu satu 

dengan menu lainnya yang membuat pengguna mengulang kembali membuka 

halaman sesuai dengan kebutuhannya sehingga memperlambat kinerja pengguna 

untuk melakukan input data pada aplikasi menggunakan kertas dan pena dalam 

waktu singkat. Perancangan desain dalam sketsa ini masih berwarna hitam dan 

putih tetapi cukup menjelaskan rancangan desain yang akan dibuat. 

Sketsa yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sketsa desain dari aplikasi 

SBS Exam di SMP Negeri 3 Waru meliputi halaman utama, halaman group, 

halaman pilih soal, halaman pembuatan soal, halaman laporan untuk guru dan 

halaman login, halaman utama, halaman soal, dan halaman pengerjaan soal untuk 

siswa. Setelah sketsa umtuk redesain aplikasi dihasilkan, maka dilakukan 

pengambilan voting untuk memilih desain terbaik dengan menggunakan teknik 

supervote.  
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Teknik ‘Supervote’ dipilih dalam penelitian ini guna memilih desain terbaik, 

dengan memberi setiap orang hak pilih untuk memilih sketsa terbaik menurut 

mereka. Dalam teknik ini peneliti menetapkan 5 orang untuk melakukan voting 

sketsa yang terdiri dari 3 guru dan 2 siswa di SMP Negeri 3 Waru. Hak voting 

diberikan untuk memilih sketsa terbaik dari setiap desain yang dibuat. Peneliti 

memperlihatkan sketsa yang sudah diproses sebelum di voting dan menjelaskan isi 

gambar sketsa beserta maksud dari sketsa tersebut. Kemudian peneliti memberikan 

waktu mengamati sketsa untuk memilih sketsa. Setiap orang memiliki hak 1 kali 

vote desain sketsa untuk setiap ide masalah, dan melampirkan kritik dan saran. Jika 

tahap selesai dilakukan akan dilanjutkan ke tahap storyboard dengan 

mempertimbangkan kritik dan saran. Hasil dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4. 8 Hasil Voting Sketsa 

No. Desain Halaman Solusi Ide ke - Nomor Ide 
Sketsa yang 

Terpilih 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Untuk Guru 

1.1 Halaman Utama 0 1 0 0 3 1 0 0 5 
1.2 Halaman Group 0 0 0 2 0 0 3 0 7 
1.3 Halaman Pilih Soal 1 1 0 0 0 3 0 0 6 
1.4 Halaman Pembuatan Soal 0 3 1 0 0 0 0 1 2 
1.5 Halaman Laporan 0 0 4 0 1 0 0 0 3 
2.  Untuk Siswa 
2.1 Halaman Login 1 0 3 1 0 0 0 0 3 
2.2 Halaman Utama 0 1 1 0 1 2 0 0 6 
2.3 Halaman Konfirmasi Soal 5 0 0 0 0 0 0 0 1 
2.4 Halaman Pengerjaan Soal 0 0 0 0 4 0 0 1 5 

Tabel voting diatas merupakan hasil pilihan dari pengguna yang telah 

diberikan hak pilih. Hasil sketsa yang telah dipilih dapat dilihat pada gambar 4.1 

sampai gambar 4.5 untuk hasil sketsa yang telah dipilih lainnya terdapat pada 

lampiran 2 dan hasil sketsa dengan metode crazy 8 dapat dilihat pada lampiran 3. 
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Gambar 4. 1 Sketsa Halaman Utama 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Gambar 4.1 merupakan sketsa halaman utama pada SBS Exam yang 

digunakan oleg guru. Pada area header terdiri dari logo dan beberapa icon fungsi 

berupa close, help, dan perpindahan tema gelap dan terang. Pada area body terdiri 

dari logo, headline, profil, informasi menggunakan diagram lingkaran, search, 

button tambah group dan group. Pada area foother hanya berisikan nama sekolah. 

 
Gambar 4.2 Sketsa Pilih Soal 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Gambar 4.2 merupakan sketsa pilih soal yang berfungsi untuk membuat paket 

soal. Pada area header terdapat tampilan yang sama seperti tampilan sebelumnya. 

Pada area body terdiri dari logo, headline, profil, informasi siswa, form untuk 
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membuat paket soal, beserta button simpan dan bersihkan. Dan area foother seperti 

halaman sebelumnya. 

 
Gambar 4.3 Sketsa Laporan 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Gambar 4.3 merupakan sketsa laporan. Pada area header terdapat tampilan 

seperti tampilan sebelumnya. Pada area body terdiri dari headline, search, data-

data siswa, fitur print dan fitur send to email. Dan area foother seperti halaman 

sebelumnya. 

 
Gambar 4.4 Sketsa Halaman Login Siswa 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 
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Gambar 4.4 merupakan sketsa halaman login siswa. Pada area header 

terdapat logo, headline, alamat sekolah, dan profil. Pada area body terdiri dari 

headline Login, input box untuk user dan password, dan button login. 

 
Gambar 4.5 Sketsa Halaman Utama Siswa 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Gambar 4.5 merupakan sketsa halaman utama siswa yang berisikan petunjuk 

pengerjaan beserta paket soal. Pada area header terdapat tampilam yang sama 

seperti header untuk aplikasi SBS Exam yang digunakan oleh siswa. Pada area 

body terdiri dari petunjuk pengerjaan, paket soal beserta informasinya, dan button 

mulai untuk mulai ke halaman selanjutnya. 

4.3.2 Storyboard 

Storyboard merupakan penjelasan proses dari ide sketsa-sketsa sebelumnya, 

yang akan dibuat menjadi prototype. Tujuan storyboard ini adalah sebagai 

gambaran dari prototype yang akan diimplementasikan ditahap selanjutnya. Dalam 

storyboard penelitian ini menggambarkan proses-proses utama dalam aplikasi SBS 

Exam SMP Negeri 3 Waru. 
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Gambar 4.6 Storyboards SBS Exam untuk Guru 

(Sumber: koleksi penulis, 2021) 

Pada gambar 4.6 proses pertama yang dilakukan pengguna untuk 

mendapatkan informasi pada aplikasi yaitu membuka aplikasi SBS Exam lalu 

melakukan login pada aplikasi. Setelah itu pengguna akan mendapatkan tampilan 

halaman utama yang berisikan group. Pengguna membuat group apabila masih 

belum tersedia group pada aplikasi dan akan ditampilkan from buat group. Apabila 

sudah ada group dalam aplikasi dapat langsung dibuka. Pada tampilan dalam group 

pengguna dipersilahkan memilih paket soal untuk melihat laporan-laporan paket 

soal dan dapat diedit. Apabila dalam aplikasi belum ada paket soal, pengguna dapat 

menambahkan paket soal agar dapat mengambil nilai siswa SMP Negeri 3 Waru.  

 
Gambar 4.7 Storyboards SBS Exam untuk Siswa 

(Sumber: koleksi penulis, 2021) 
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Pada gambar 4.7 proses pertama yang dilakukan pengguna untuk dapat 

mengerjakan soal ujian yaitu membuka aplikasi SBS Exam lalu melakukan login 

pada aplikasi. Setelah itu pengguna akan mendapatkan tampilan paket soal. 

Pengguna memilih paket soal sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sekolah. 

Setelah itu pengguna akan mendapatkan tampilan konfirmasi paket soal untuk 

memastikan agar pengguna tidak salah mengerjakan soal. Setelah dikonfirmasi 

pengguna dapat mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan oleh guru. 

4.3.3 Desain Guideline 

Desain guideline dirancang dengan memperhatikan elemen-elemen visual 

yang seragam dan konsisten dari logo, warna, ikon, hingga button untuk desain 

aplikasi. Desain guideline pada aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru ini dapat 

dilihat pada gambar 4.8. 

 
Gambar 4.8 Storyboards SBS Exam untuk Siswa 

(Sumber: koleksi penulis, 2021) 

4.3.4 Prototype 

Dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya dan hasil wawancara 

yang terdapat pada lampiran 1. Tampilan aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru 
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berpengaruh penting sebagai sarana penilaian siswa-siswi dan platform bagi siswa-

siswi mendapatkan nilai untuk memnuhi syarat pendidikan. Pada gambar 4.9 

berikut merupakan solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya 

dengan upaya membuat pengguna lebih nyaman menggunakan aplikasi dan 

terpenuhi kebutuhannya. Tampilan halaman utama SBS Exam untuk guru 

merupakan salah satu prototype yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

penilaian. Hasil prototype yang lainnya dapat dilihat pada lampiran 4. 

 
Gambar 4.9 Prototype Halaman Utama Tema Terang 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Pada tampilan halaman utama tersebut terdapat beberapa fitur dan fungsi 

yang disediakan paada aplikasi seperti buat group, refresh, search, header dan 

footer yang menjadi margin pada aplikasi dan tidak dapat di scroll atau dihilangkan 

(fix position). Header dan fooder dapat dilihat pada gambar 4.10 dan 4.11.  

 
Gambar 4.10 Prototype Header 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

 
Gambar 4.11 Prototype Header 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Pada header terdapat nama aplikasi disisi kiri dan beberapa fungsi di sisi 

kanan yaitu icon close yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi, icon help berisikan 
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panduan penggunaan aplikasi apabila pengguna baru belum mengetahui alur 

aplikasi dan berbagai fungsi dalam aplikasi, icon sun yang berfungsi untuk 

mengatur tema aplikasi dengan cara klik icon tersebut. Pada footer terdapat nama 

sekolah yang menunjukkan bahwa aplikasi SBS Exam hanya dapat digunakan oleh 

SMP Negeri 3 Waru. Tidak hanya tema terang, tema gelap juga disediakan dalam 

redesain aplikasi. Tema gelap pada halaman utama dapat dilihat pada gambar 4.12 

berikut. 

 
Gambar 4. 12 Prototype Halaman Utama Tema Gelap 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Selain tampilan halaman utama, SBS Exam memiliki halaman group yang 

memberikan informasi lengkap mengenai paket-paket soal, soal-soal disetiap paket, 

hingga nilai siswa yang telah mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan oleh 

guru dalam fitur laporan. Tidak hanya informasi, pengguna dapat menambah paket 

soal dan membuat soal-soal untuk tugas, ulangan harian, dan ujian siswa untuk 

pengambilan nilai dan mendapatkan informasi tambahan mengenai nilai-nilai siswa 

SMP Negeri 3 Waru. Prototype halaman group dapat dilihat pada gambar 4.13 

dengan tema terang dan gambar 4.14 dengan tema gelap. 
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Gambar 4. 13 Prototype Halaman Group Tema Terang 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

 
Gambar 4. 14 Prototype Halaman Group Tema Gelap 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Dalam tampilan halaman group, SBS Exam memiliki fitur pilih soal atau buat 

paket soal. Fitur tersebut berfungsi untuk membuat paket soal sesuai dengan mata 

pelajaran yang akan dibuat oleh guru untuk siswa. Pada tampilan buat soal terdapat 

form untuk membuat paket soal. Dalam form tersebut yang harus diisi yaitu mata 

pelajaran, waktu pengerjaan, jenis tes, mode jawaban, pilihan jawaban, acak soal, 

batas waktu untuk memulai dan menyelesaikan soal dalam paket soal. Setelah diisi 

sesuai dengan form yang sudah disediakan maka pengguna harus menyimpan form 

agar dapat melakukan ke tahap pembuatan soal. Tampilan halaman pilih soal ada 

pada gambar 4.15 untuk tema yang terang dan 4.16 untuk tema yang gelap. 
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Gambar 4.15 Prototype Halaman Pilih Soal Terang 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

 
Gambar 4.16 Prototype Halaman Pilih Soal Gelap 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Tampilan aplikasi SBS Exam untuk siswa disediakan tidak seperti SBS Exam 

untuk guru yang memiliki fitur perpindahan tema terang ke gelap begitu pun 

sebaliknya. Tampilan aplikasi SBS Exam untuk siswa dibuat lebih menarik dengan 

tampilan yang lebih modern dengan warna yang lebih menarik tapi tidak merubah 

alur proses aplikasi. Desain tampilan aplikasi SBS Exam untuk siswa dapat dilihat 

pada gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 Prototype Halaman Login 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Pada gambar 4.17 merupakan prototype dari halaman login untuk siswa. 

Siswa hanya memerulkan NIS dan password untuk masuk kedalam aplikasi agar 

dapat akses lebih banyak lagi. Setelah melakukan login, siswa akan mendapatkan 

tampilan halaman utama sekaligus pilih soal. Tampilan tersebut dapat dilihat pada 

gambar 4.18 berikut. 

   
Gambar 4.18 Prototype Halaman Utama 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Pada tampilan tersebut terdapat petunjuk pengerjaan dan informasi paket soal 

untuk pengerjaan soal-soal ujian yang sudah disediakan sesuai dengan jadwal. 

Informasi yang diberikan pada pilih soal berupa tabel yang beisikan tes yang 

diselenggarakan, mata pelajaran, jenis test, dan lama pengerjaan setiap paket soal. 
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4.4 Tahap Deliver 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian pada desain antarmuka aplikasi SBS 

Exam di SMP Negeri 3 Waru yang telah diredesain. Pengujian menggunakan 

metode usability testing dengan menggunakan lima variabel yaitu learnability 

(mudah dipelajari), efficiency (efisiensi), memorability (mudah diingat), error 

(kesalahan), dan satisfacation (kepuasan). Pengujian berupa kuesioner yang 

berisikan daftar-daftar pertanyaan terkait aplikasi dengan memperhatikan kelima 

aspek tersebut. 

Tahap ini berfokus pada responden karena akan dilakukan pengujian pada 

prototype. Pengujian yang dilakukan dengan metode usability testing yaitu dengan 

cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna aplikasi. Angket berisi pertanyaan-

pertanyaan untuk mengetahui kesesuaian rancangan desain antarmuka dengan 

kebutuhan responden atau pengguna sebagai bahan evaluasi. 

4.4.1 Populasi dan Sempel 

Menurut (Sugiyono, 2010), ukuran sempel dalam penelitian yang layak yaitu 

antara 30 sampai 500. Pada penelitian ini jumlah responden yang mengisikan 

kuesioner yaitu sebanyak 30 responden dengan rincian 15 guru dan 15 siswa di 

SMP Negeri 3 Waru. 

4.4.2 Kuesioner 

Untuk mendapatkan feedback dari pengguna yaitu guru dan siswa, peneliti 

menggunakan kuisioner untuk menjadi tolak ukur dari perancangan prototype 

aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru. Kuesioner dibagikan kepada 30 responden 

yang memiliki jumlah dan identitas yang sama dengan kuesioner sebelum 

dilakukan redesain. 

Terdapat lima variable dalam kuesioner pada usability testing yaitu 

learnability (mudah dipelajari), efficiency (efisiensi), memorability (mudah 

diingat), error (kesalahan), dan satisfacation (kepuasan). Setiap variabel dijabarkan 

dalam indikator yang terdapat dalam daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan 

kuesioner dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

 



  40 

 

 
 

4.4.3 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan sebagai gambaran kondisi data secara umum 

berisikan data-data dari responden yaitu pengguna aplikasi SBS Exam di SMP 

Negeri 3 Waru yang berpartisipasi untuk mengisi kuesioner. Data-data pada 

penelitian ini terdiri dari usia, jenis kelamin, dan posisi responden. Grafik 

pengelompokan pengguna aplikasi dapat dilihat pada gambar 4.19 sampai 4.21. 

 
Gambar 4.19 Grafik Usia Responden 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Pada gambar 4.19 telah dijelaskan bahwa dari 30 responden terdiri dari 50% 

berusia kurang dari 20 tahun, 20% berusia 21 tahun hingga 30 tahun, 16,7% berusia 

31 tahun hingga 40 tahun, dan 13,3% berusia lebih dari 40 tahun. 

 
Gambar 4.20 Grafik Jenis Kelamin 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Pada gambar 4.20 telah dijelaskan bahwa dari 30 responden terdiri dari 63,3% 

adalah perempuan dan 36,7% adalah laki-laki. 
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Gambar 4. 21 Grafik Posisi Responden 

(Sumber: Koleksi Penulis, 2021) 

Pada gambar 4.21 telah dijelaskan bahwa dari 30 responden terdiri dari 10% 

adalah operator aplikasi, 40% adalah guru, dan 50% adalah siswa. 

4.4.4 Tabulasi Data 

Data-data yang diperoleh dari guru dan siswa SMP Negeri 3 Waru, diproses 

dalam tabulasi data dengan cara mengelompokkan feedback dari setiap indikator 

yang ada kedalam tabel. Setiap data yang diperoleh dari guru dan siswa tersebut 

memiliki nilai yang dapat ditarik kesimpulan dengan variabel. Dalam penelitian ini 

menggunakan alat ukur skala likert dan dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Variabel tersebut berupa sangat setuju (SS) dengan nilai 5, setuju (S) dengan nilai 

4, cukup (C) dengan nilai 3, tidak setuju (TS) dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju 

(STS) dengan nilai 1. Variabel dari indikator akan mengasilkan total skor dan mean 

pada setiap indikator yang bisa dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Tabulasi data 

LEARNABILITY 

Indikator STS TS C S SS Total 
skor Mean 

(1) (2) (3) (4) (5) 
L1 0 0 5 12 13 128 4.26 
L2 0 0 4 13 13 129 4.3 
L3 0 0 6 10 14 128 4.26 
L4 0 0 1 17 12 131 4.36 
L5 0 0 6 16 8 122 4.06 

Rata-rata 4.24 
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EFFICIENCY 

Indikator STS TS C S SS Total 
skor Mean 

(1) (2) (3) (4) (5) 
E6 0 2 5 13 10 121 4.03 
E7 0 3 2 14 11 123 4.1 
E8 0 0 3 12 15 129 4.3 
E9 0 0 5 19 6 119 3.96 

Rata-rata 4.09 
MEMORABILITY 

Indikator STS TS C S SS Total 
skor Mean 

(1) (2) (3) (4) (5) 
M10 0 0 2 12 16 134 4.46 
M11 0 0 4 13 13 129 4.3 
M12 0 2 3 11 14 130 4.33 
M13 0 0 2 13 15 133 4.43 

Rata-rata 4.38 
ERRORS 

Indikator STS TS C S SS Total 
skor Mean 

(1) (2) (3) (4) (5) 
E14 0 3 5 13 9 118 3.93 
E15 0 0 10 12 8 118 3.93 

Rata-rata 3.93 
SATISFACATION 

Indikator STS TS C S SS Total 
skor Mean 

(1) (2) (3) (4) (5) 
S16 0 0 0 12 18 138 4.6 
S17 0 0 4 11 15 131 4.36 
S18 0 0 0 5 25 145 4.83 
S19 0 0 0 14 16 136 4.53 

Rata-rata 4.58 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukan bahwa dari indikator learnability 

mendapat rata-rata(mean) sebesar 4.24 menunjukkan bahwa responden setuju 

dengan prototype aplikasi tersebut mudah utuk dipelajari. Dari indikator efficieincy 

mendapati rata-rata (mean) sebesar 4.09 menunjukkan bahwa responden setuju 

dengan prototype aplikasi tersebut karena sudah efisien untuk digunakan. Dari 

indikator memorability mendapati rata-rata (mean) sebesar 4.38 menunjukkan 

bahwa responden setuju dengan prototype aplikasi tersebut karena mudah untuk 

diingat. Dari indikator errors mendapati rata-rata (mean) sebesar 3.93 menunjukkan 
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bahwa responden setuju dengan prototype aplikasi tersebut karena terdapat help 

apabila terjadi situasi yang tidak diinginkan pada saat mengoperasikan aplikasi. 

Dan dari indikator satisfacation mendapati rata-rata (mean) sebesar 4.58 

menunjukkan bahwa responden setuju dengan prototype aplikasi karena prototype 

aplikasi tersebut memuaskan. 

4.4.5 Skala Likert 

Skala likert digunakan untuk menghitung skala dalam penelitian untuk 

mengukur pendapat dari responden. Penghitungan menggunakan analisis interval 

dengan rumus sebagai berikut: 

I =
100
Pn

 

Keterangan: 

I : Interval 

100 : Bilangan tetap 

Pn : Pilihan angka skor likert 

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai interval rendah yaitu 20% dengan 

range keseluruhan 80% yang memiliki selisih antar interval sebanyak 16%. Hasil 

selisih antar interval diperoleh dari skala keseluruhan 80% dibagi dengan angka 

skor likert yaitu 5. Interval penilaian dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Interval Penilaian 

No Interval Kriteria 
1 20% - 35.99% Sangat Tidak Setuju 
2 36% - 51.99% Tidak Setuju 
3 52% - 67.99% Cukup 
4 68% - 83.99% Setuju 
5 84% - 100% Sangat Setuju 

Setelah menghitung interval penilaian dan mengetahui hasilnya dapat 

melakukan ke tahap selanjutnya untuk menghitung skala likert menggunakan 

rumus 4.2 dan 4.3. 

 
Y = T x Pn 

 

(4.1) 

(4.2) 
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Keterangan: 
Y : skor tertinggi likert 

T : jumlah responden 

Pn : pilihan angka skor likert 

% =
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠

Y
 x 100% 

Keterangan: 

% : presentase 

Y : skor tertinggi likert 

Setelah perhitungan skala likert hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 

4.11. 

Tabel 4. 11 Hasil Perhitungan Likert 

LEARNABILITY   
Indikator Total Skor Presentase Likert 

L1 128 85.3% 
L2 129 86% 
L3 128 85.3% 
L4 131 87.3% 
L5 122 81.3% 

Rata-Rata (Mean) 85% 
EFFICIENCY   

Indikator Total Skor Presentase Likert 
E6 121 80.6% 
E7 123 82% 
E8 129 86% 
E9 119 79.3% 

 Rata-Rata (Mean) 81.9% 
MEMORIABILITY   

Indikator Total Skor Presentase Likert 
M10 134 89.3% 
M11 129 86% 
M12 130 86.6% 
M13 133 88.6% 

 Rata-Rata (Mean) 87.6% 
   

(4.3) 
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ERRORS   
Indikator Total Skor Presentase Likert 

E14 118 78.6 % 
E15 118 78.6 % 

 Rata-Rata (Mean) 78.6 % 
SATISFACATION   

Indikator Total Skor Presentase Likert 
S16 138 92.6% 
S17 131 87.3% 
S18 145 96.6% 
S19 136 90.6% 

 Rata-Rata (Mean) 91.7% 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukan bahwa dari variabel learnability 

mendapat rata-rata(mean) sebesar 85% menunjukkan bahwa responden sangat 

setuju dengan prototype aplikasi tersebut karena mudah untuk dipelajari. Dari 

variabel efficieincy mendapati rata-rata (mean) sebesar 81.9% menunjukkan bahwa 

responden setuju dengan prototype aplikasi tersebut karena sudah efisien untuk 

digunakan. Dari variabel memorability mendapati rata-rata (mean) sebesar 87.6% 

menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan prototype aplikasi tersebut 

karena mudah untuk diingat. Dari variabel errors mendapati rata-rata (mean) 

sebesar 78.6 % menunjukkan bahwa responden setuju dengan prototype aplikasi 

tersebut karena terdapat help apabila terjadi situasi yang tidak diinginkan pada saat 

mengoperasikan aplikasi. Pada variabel ini mendapatkan nilai rata-rata atau mean 

yang cukup berbeda dari yang lain dikarenakan presepsi pengguna yang berbeda-

beda. Kendala mengenai error telah dikonfirmasi kepada responden setelah 

mendapatkan penilaian dari responden. Dan dari variabel satisfacation mendapati 

rata-rata (mean) sebesar 91.7% menunjukkan bahwa responden sangat setuju 

dengan prototype aplikasi karena prototype aplikasi tersebut memuaskan. Hasil dari 

pengujian prototype yang telah diredesain dapat dilihat pada lampiran 5. 

4.4.6 Pembahasan 

Berdasarkan rumusan masalah, penerapan metode double diamond design 

terhadap redesain antarmuka aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru telah 

dilakukan sesuai tahapan-tahapan yang terdapat pada bab 4. Tahapan pada metode 
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double diamond design dapat membuktikan bahwa metode tersebut mampu 

menyelesaikan proses redesain antarmuka dan menghasilkan desain baru. 

Penerapan metode tersebut juga dilakukan pengujian dengan menggunakan teknik 

usability testing yang disesuaikan dengan user persona dan pain & gain. Penerapan 

redesain antarmuka terhadap aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru 

menghasilkan desain baru pada prototype aplikasi SBS Exam yang lebih efektif dan 

efisien. Implementasi tersebut dapat diartikan bahwa penelitian ini mampu 

menghasilkan rancangan redesain yang mudah dipahami dan lebih user friendly. 

Dengan melakukan pengujian, didapatkan hasil bahwa rancangan desain baru pada 

tampilan aplikasi SBS Exam mampu menyajikan desain antarmuka dengan sangat 

baik.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi double diamond design untuk meredesain 

antarmuka aplikasi SBS Exam didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil evaluasi prototype aplikasi SBS Exam yang menggunakan 

metode double diamond dan usability testing diperoleh hasil yaitu 4.24 

learnability (mudah dipelajari), 4.09 efficiency (efisiensi), 4.38 memorability 

(mudah diingat), 3.93 error (kesalahan), dan 4.58 satisfacation (kepuasan). 

2. Berdasarkan hasil evaluasi dengan metode usability testing kepada responden, 

menghasilkan peningkatan perbaikan desain dengan memperhatikan lima 

variabel yang ada pada usability testing. 

3. Hasil akhir dari penelitian yaitu rekomendasi desain antarmuka dari aplikasi 

SBS Exam SMP Negeri 3 Waru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

pengguna.  

5.2 Saran 

Dari hasil redesain antarmuka aplikasi SBS Exam SMP Negeri 3 Waru 

menggunakan metode double diamond design dan usability testing dapat 

dikembangkan atau diterapkan pada aplikasi sesuai dengan hasil dari tugas akhir 

ini. Pada hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan 

aplikasi atau website dari komunitas lain dengan aktifitas seperti SBS Exam.
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