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ABSTRAK 

 

 

Coding Bee Academy merupakan perusahaan jasa yang bergerak untuk 

mendedikasikan dan memperkenalkan kurikulum computer science kepada anak-anak 

sejak usia dini. Coding Bee Academy memiliki banyak franchise yang berada di 

indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Padang, Surabaya, Makasar hingga Italy. Dalam 

memperkenalkan jasanya kepada masyarakat khusunya Orang tua dan Anak-anak, 

Coding Bee Academy melakukan dengan dua cara yaitu, mempromosikan lewat iklan 

di sosial media dan juga menggunakan media website yang beralamat pada 

https://id.codingbee.org/. Terdapat permasalahan pada Coding Bee Academy yang 

menghambat proses bisnis yaitu website yang dimiliki Coding Bee Academy tidak 

memberikan informasi yang jelas sehingga kurang menarik calon peserta, dan telah di 

lakukan evaluasi awal menggunakan metode UEQ dengan 50 responden dan 

memperoleh hasil Skala Attractiveness atau daya tarik dikategorikan dengan “bad” 

(buruk) rata-rata -0,04, Skala Perspiculty atau kejelasan dikategorikan dengan “bad” 

(buruk) rata-rata 0,07. Skala Efficiency atau efisiensi dikategorikan dengan “bad” 

(buruk) rata-rata 0,02, Skala dependability atau ketepatan dikategorikan dengan 

“bad” (buruk) rata-rata 0,21, Skala Stimulation atau stimulasi dikategorikan dengan 

“bad” (buruk) rata-rata -0,45, Skala Novelty atau kebaruan dikategorikan dengan 

“bad” (buruk) rata-rata -0,05. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode 

UEQ dengan 50 responden menghasilkan daya tarik di atas rata-rata (above average) 

dengan Skala 0,67, kejelasan di atas rata-rata (above average) Skala 0,46, efisiensi 

(good) Skala 0,66, ketepatan (good) Skala 0,76, stimulasi di atas rata-rata (good) 

Skala 0,52, kebaruan di atas rata-rata (good) Skala 0,75. Indepth interview 

menghasilkan 10 responden mendapatkan rincian hasil, 4 responden mendapatkan 

kesan enjoy pada saat menggunakan prototype, 4 responden mendapatkan kesan 

surprise karena masih baru menggunakan website namun merasa nyaman pada saat 

menggunakan prototype, dan 2 responden merasakan kebingungan. 

 

Kata Kunci: Kansei Engineering, Coding Bee Academy, User Experience / User 

Interface. User Experience Questionnare. 
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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Coding Bee Academy merupakan perusahaan jasa yang bergerak untuk 

mendedikasikan dan memperkenalkan kurikulum computer science kepada anak-anak 

sejak usia dini. Coding Bee Academy memiliki banyak franchise yang berada di 

indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Padang, Surabaya, Makasar hingga Italy.  Dengan 

mengaplikasikan K12 CS Frameworks yang merupakan kurikulum computer science 

di Amerika Serikat, Coding Bee Academy memperkenalkan computer science lebih 

jauh kepada anak-anak bahkan sejak pendidikan dasar berusia 5-18 tahun.  

Dalam memperkenalkan jasanya kepada masyarakat khusunya Orang tua dan 

Anak-anak, Coding Bee Academy melakukan dengan dua cara  yaitu, 

mempromosikan lewat iklan di sosial media dan juga menggunakan media website 

yang beralamat pada https://id.codingbee.org/. selain profil perusahaaan,  didalam 

website Coding Bee Academy juga terdapat beberapa fitur yang membantu 

masyarakat yaitu Partnership yang berguna untuk menjalin kerjasama, Career yang 

berguna untuk memberikan informasi seputar lowongan kerja dalam Coding Bee 

Academy, Online Courses yang berguna untuk mempermudah anak anak untuk 

belajar secara online.  

Permasalahan yang ada pada Coding Bee Academy berdasarkan hasil survey 

awal dengan menggunakan metode User Experience Questionare(UEQ) dengan 

jumlah responden sebanyak 50 partisipan mendapatkan hasil sebagai berikut : Skala 

Attractiveness atau daya tarik dikategorikan dengan “bad” (buruk) karena pada skala 

tersebut mendapat hasil penilaian rata-rata sebanyak -0,04, Skala Perspiculty atau 

kejelasan dikategorikan dengan “bad” (buruk) karena pada skala tersebut mendapat 

hasil penilaian rata-rata sebanyak 0,07. Skala Efficiency atau efisiensi dikategorikan 

dengan “bad” (buruk) karena pada skala tersebut mendapat hasil penilaian rata-rata 

https://id.codingbee.org/
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sebanyak 0,02, Skala dependability atau ketepatan dikategorikan dengan “bad” 

(buruk) karena pada skala tersebut mendapat hasil penilaian rata-rata sebanyak 0,21, 

Skala Stimulation atau stimulasi dikategorikan dengan “bad” (buruk) karena pada 

skala tersebut mendapat hasil penilaian rata-rata sebanyak -0,45, Skala Novelty atau 

kebaruan dikategorikan dengan “bad” (buruk) karena pada skala tersebut mendapat 

hasil penilaian rata-rata sebanyak -0,05.  

 Berdasarkan permasalahan diatas, solusi yang ditawarkan yaitu Perancangan 

Desain User Interface dan User Experience Pada website Coding Bee Academy 

Menggunakan Metode Kansei Engineering. Metode Kansei Engineering merupakan 

metode khusus yang dapat menggali perasaan dari pengguna sehingga akan 

menghasilkan produk yang mewakili perasaan penggunanya. Kansei engineering 

ditemukan oleh Profesor Mitsuo Nagamachi, presiden dari Universitas internasional 

Hiroshima tahun 1970. Kansei Engineering merupakan metode yang sederhana dan 

kognitif untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang favorit menyebabkan 

reaksi emosional. Penulis menggunakan metode Kansei Engineering karena metode 

ini dapat menggali psikologis pengguna agar merasa puas dengan produk atau jasa 

yang di suguhkan, yaitu berupa tampilan website yang mempunyai kesan dan 

kepuasan tersendiri yang dapat di rasakan oleh pengguna website tersebut. Adapun 

manfaat yang akan di dapatkan oleh Coding Bee Academy yaitu : tampilan website 

yang ramah pengguna agar dapat menarik minat calon mitra yang ingin bergabung 

pada Coding Bee Academy, serta tampilan website yang dapat memberikan kepuasan 

terhadap pengguna, yang dapat di ukur dengan menggunakan metode User 

Experience Questionare (UEQ). 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam Tugas 

Akhir ini adalah bagaimana merancang desain UI/UX pada website Coding Bee 

Academy yang menarik dan dapat membuat pengguna memiliki perasaaan senang 

dalam menggunakan website Coding bee Academy dengan menggunakan metode 

Kansei Engineering pada website Coding Bee Academy yang dibuktikan dengan hasil 
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evaluasi akhir menggunakan kuesioner UEQ dan dilakukan indepth interview dan 

dibantu dengan aplikasi affdexme untuk mendeteksi ekspresi responden. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam menganalisis dan merancang UI/UX pada website 

Coding Bee Academy yaitu : 

1. Kriteria dari Responden penelitian merupakan orang tua yang sudah 

mempunyai anak minimal berusia 5 tahun, pelajar SMP, SMA dan responden 

yang sedang atau akan mencari keterampilan dalam bekerja. 

2. Maksimal responden pada penelitian ini adalah sebanyak 50 partisipan. 

3. Responden In Depth Interview sebanyak 10 partisipan. 

4. Penelitian ini hanya mencakup prototype. 

5. Uji coba / testing dibantu aplikai affdexme untuk mengetahui ekspresi 

responden. Hasil penghitungan menjelaskan bahwa setiap ekspresi diwakili 

oleh angka 0 (absen) hingga 100 (hadir). 

1.4 Tujuan  

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka tujuan 

yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan 

desain UI/UX  dengan menggunakan metode Kansei Engineering. 

1.5 Manfaat 

Manfaat pada penilitian ini untuk secara pribadi, yaitu menambah 

pengetahuan, pengalaman dan pengamatan terhadap perancangan desain UI/UX pada 

website serta melakukan penelitian dan penulisan untuk menyelesaikan Tugas Akhir. 

Adapun manfaat secara umum adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan rekomendasi desain UI pada website Coding Bee Academy 

yang lebih menarik dan mudah di pahami oleh pengguna, 

2. Memaksimalkan interaksi pengguna terhadap website Coding Bee Academy. 

3. Memudahkan pengguna dalam mencari informasi pada Coding Bee Academy 

dengan tampilan UI yang lebih menarik dan UX yang tepat sasaran. 
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2. BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu panduan penulis dalam melakukan 

penelitian pada website Coding Bee Academy, sehingga penulis dapat memperbanyak 

teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah hasil 

penelitian terdahulu dapat di lihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

(Ramadhan, 2018) Implementasi Kansei 

Engineering Dalam 

Desain Tampilan 

Website Perguruan 

Tinggi 

Penerapan Kansei Engineering pada 

website perguruan tinggi dapat 

menghasilkan konsep emosi dari 

implementasi desain yang di hasilkan. 

(Isa Griha Tofik 

Indra, 2019) 

Kansei Engineering 

dalam Perancangan 

User Interface E-

Commerce Produk 

UMKM Berbasis 

web 

Penelitian ini mengimplementasikan 

tahapan dalam Kansei Engineering 

Type 1 untuk merancang rekomendasi 

user interface e-Commerce produk 

UMKM, dimana menggunakan faktor 

psikologis pengguna yang di 

terjemahkan ke dalam rekomendasi 

tampilan user interface. Di dapatkan 2 

konsep utama berdasarkan analisis 

multivariate, yakni Kompleksitas 

terdiri dari faktor emotion formal, 

alami dan sederhana; dan Keunikan 

terdiri dari Nyaman, Lembut dan Unik 

yang dituangkan ke dalam Matriks 

rekomendasi user interface e-

Commerce. 

(Mochammad Aldi 

Kushendriawan, 

Hanifah Muslimah 

Az-Zahra, Retno 

Indah Rokhmawati, 

2018) 

Evaluasi Website 

Forum United 

Indonesia dengan 

Metode Kansei 

Engineering dan 

Extended Goal 

Question Metric 

untuk Meningkatkan  

Dengan penggunaan Kansei 

Engineering dengan perhitungan 

berdasarkan User Experience 

Questionnaire (UEQ) untuk 

mengetahui keadaan user experience 

website forum United Indonesia 

didapatkan bahwa nilai rata-rata skala 

UEQ hanya mencapai nilai “netral”  
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2.2 Website  

Menurut Kadir (2009) website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan 

halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data 

animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semuanya baik bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangun dimana saling terkait dengan 

dihubungkan melalui jaringan-jaringan halaman (hyperlink). 

2.3 Psikologis 

Menurut Wilhem Wundt yang dikutip oleh (Anisa, 2016) psikologi dapat 

diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi tidak mempelajari 

jiwa/mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi 

membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa/mental tersebut yakni berupa 

tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan 

sebagai ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan 

fungsi mental manusia secara ilmiah. 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

 User Experience karena tidak mendekati angka 1. Item 

terendah merupakan “Kreatif” 

sebesar 0.2 sedangkan item tertinggi 

yaitu “Mudah Dipelajari” dan 

“Sederhana” sebesar 0.9. Kemudian 

hasil benchmark UEQ untuk 

menentukan level user experience 

diantara situs web maupun software 

sejenis lainnya mendapat kategori 

“bad” (buruk) untuk semua skalanya 

kecuali Efficiency dan Stimulation 

pada kategori “below average” 

(dibawa rata-rata). 
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2.4 Kansei Engineering 

Menurut Anita Mohd Lokman, Mitsuo Nagamachi (2009) Kansei Engineering 

adalah sebuah metode yang mengubah perasaan manusia ke dalam spesifikasi desain. 

Sedangkan Kansei Engineering dalam menurut psikologi adalah, metode yang 

mengacu pada pengetahuan, emosi dan keinginan, dimana ketiga hal ini berjalan 

secara harmonis. Menurut Schütte dan Eklund (2003), Kansei merupakan sebuah 

perasaan psikologis yang menaungi semua perasaan yang ditimbulkan dari indra 

manusia yaitu melihat, mendengar, merasakan dan mencium. Kansei daat dipengaruhi 

oleh tingkah laku, pengetahuan, sikap dan perasaan. Di kutip oleh (Harjanto, 2019). 

2.5 User Interface 

Menurut Satzinger, J W; Burd, S D; Jackson, R B (2012) Antarmuka 

Pengguna lebih berfokus pada visualisasi, pewarnaan atau coloring, dan hal-hal yang 

berkaitan dengan kreativitas dari antarmuka yang akan digunakan.Visual yang 

menarik dapat menjadi kunci dari Desain UI yang dapat diterapkan pada tampilan 

antarmuka yang akan digunakan 

2.6 User Experience 

Menurut Wiryaman (2011) User Experience adalah sebuah pengalaman yang 

dibuat oleh sebuah produk kepada orang-orang sebagai penggunanya di dunianyata 

Gambar 2.1. Tahapan Kansei Engineering 
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UX bukan semata sebuah rantai pekerjaan di dalam produk tersebut atau layanan 

yang menjadi hal utama dalam produk. User Experience lebih menitik beratkan 

kepada fungsi di luar produk tersebut ketika bersentuhan langsung atau terdapat 

kontak dengan pengguna. Interaksi yang dihasilkan ini merupakan pokok dari User 

Experience. 

2.7 Warna 

Warna diketahui bisa memberikan pengaruh terhadap psikologi, emosi serta 

cara bertindak manusia. Warna juga menjadi bentuk komunikasi non verbal yang bisa 

mengungkapkan pesan secara instan dan lebih bermakna. Menurut Kaina dalam buku 

“Colour Therapy”, Pengaruh Warna bagi Psikologi Manusia, emosi serta cara 

bertindak manusia. Antara lain sebagai berikut : 

1. Pengaruh Warna bagi Psikologi Manusia dapat  menciptakan daya tarik 

manusia untuk semakin bergairah terhadap suatu hal. 

2. Permainan warna dapat mempengaruhi emosi seseorang. 

3. Penggunaan warna yang tepat dapat memberikan ketenangan, konsentrasi, 

kesan gembira. 

4. Penggunaan warna dapat membangkitkan energi yang membuat seorang 

menjadi aktif dalam melakukan kegiatannya. 

5. Warna sebagai salah satu alat bantu komunikasi non verbal yang bisa 

mengungkapkan pesan secara instan yang mudah diserap maknanya.  

Dikutip oleh (Lebond, 2017). 

2.8 User Experience Questionnaire (UEQ) 

Menurut Schrepp (2019) User Experience Questionnare merupakan Pendekatan 

analitik data yang digunakan untuk memastikan relevansi praktis dari skala yang 

dibangun, yaitu timbangan yang berasal dari data berupa kumpulan item yang lebih 

besar. Pada setiap skala menggambarkan kualitas yang berbeda aspek. Terdapat 26 

item dan 6 skala UEQ dan item yang mewakili masing-masing skala yang  diekstraksi 

dari kumpulan data ini dengan analisis komponen utama diantaranya adalah sebagai 

berikut : 
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1. Attractiveness : Kesan produk secara keseluruhan. Apakah pengguna 

menyukai atau tidak menyukai produk? 

2. Perspicuity : Apakah mudah untuk mengenal produk? Apakah mudah untuk 

mempelajari caranya menggunakan produk? 

3. Efisiensi : Bisakah pengguna menyelesaikan tugas mereka tanpa usaha yang 

tidak perlu? 

4. Dependability : Apakah pengguna merasa mengontrol interaksi? 

5. Stimulasi : Apakah menyenangkan dan memotivasi untuk menggunakan 

produk? 

6. Novelty : Apakah produknya inovatif dan kreatif? Apakah produk menangkap 

minat pengguna? 

2.9 Affectiva Affdexme  

Menurut Boston (2015) layanan emosi affdexme membuat data emosi tersedia 

sesuai permintaan, menghasilkan hasil yang sangat akurat dengan biaya yang sangat 

rendah. Kirim data yang dikumpulkan dengan sensor optik atau kamera. Sebagai 

imbalannya, dapatkan metrik emosi yang kuat termasuk ekspresi wajah bernuansa, 

emosi dasar, dan metrik kualitas video seperti kondisi pencahayaan dan sudut kepala, 

khususnya pitch, roll, dan yaw. 

Affdexme  dapat digunakan untuk pengalaman digital online yang mengaktifkan 

emosi dan analitik emosi tingkat lanjut di dunia digital. Desainer dan pengembang 

sekarang dapat memasukkan data emosi ke dalam pengalaman digital online mereka 

untuk menjadikannya interaktif dan adaptif berdasarkan emosi.   
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3 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tahapan Awal 

Tahapan metode penelitian ini berisi tentang penjelasan mengenai tahapan yang 

di kerjakan dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini, Tahapan metode 

penilitan dilakukan dengan tujuan agar dapat mengerjakan tugas akhir dengan proses 

yang diperlukan agar dalam pengerjaan dapat dilakukan dengan terstruktur dan 

sistematis. Tahapan metode penelitian dapat di lihat pada Gambar 3.1. 

3.1.1 Study Literatur 

Study literatur dilakukan untuk mengumpulkan bahan atau fakta terkait dengan 

penerapan metode Kansei Engineering pada Perancangan Desain UI/UX pada Coding 

Bee Academy. Tahapan awal ini dilakukan dengan menerapkan studi literatur terlebih 

dahulu untuk mempelajari tentang penerapan metode Kansei Engineering pada 

website. 

3.1.2 Observasi 

Tahapan observasi atau pengamatan dilakukan dengan melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap website Coding Bee Academy yang sudah ada, pengamatan 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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pada website ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan proses bisnis yang 

ada pada Coding Bee Academy. Tujuan dilakukannya pengamatan ini untuk 

mengetahui website Coding Bee Academy ini apakah sudah membantu pengguna 

dalam menggali informasi seputar Coding Bee Academy. 

3.1.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada bapak Nugroho, S.Kom. Pada wawancara 

tersebut membahas tentang permasalahan yang sedang terjadi pada website Coding 

Bee Academy saat ini, terkait dengan informasi sebagai daya tarik calon perserta 

yang ingin bergabung dengan Coding Bee Academy. Sehingga, perancangan desain 

UI/UX ini dapat memberikan solusi permasalahan yang terjadi pada saat ini. 

3.2 User Context 

User Context merupakan tahapan dilakukan proses identifikasi user, 

karakteristik user, dan alur sistem, hal ini berguna untuk mengumpulkan data dan 

menganalisis informasi tentang konteks saat ini untuk memahami, dan kemudian 

menentukan konteks yang terdapat pada proses bisnis.  

3.2.1 Identifikasi User 

Pada proses ini dilakukan identifikasi siapa saja yang terlibat secara langsung 

pada proses bisnis, serta di lakukan analisis kebutuhan yang di perlukan untuk 

menunjang proses bisnis, hasil identifikasi yang di lakukan adalah sebagai berikut : 

a. Admin website, yaitu merupakan staff karyawan dari Coding Bee Academy 

yang memiliki tugas untuk mengurus website pada bagian create, update, 

delete, pada website, menerima dan menjawab pesan-pesan yang di kirim oleh 

pengguna melalui website Coding Bee Academy, serta melakukan proses 

pendataan, transaksi dan proses penerimaan terhadap pengguna yang ingin 

mendaftarkan sebagai peserta didik pada Coding Bee Academy. 

b. User, yaitu pengguna yang mencari informasi seputar dunia computer science, 

pelamar kerja, dan kemitraan sekolah, user dapat melakukan transaksi 

pendaftaran, pembayaran paket belajar, melamar pekerjaan, dan mengajukan 

mitra kerjasama.  
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3.2.2 Karakteristik User 

Setelah mengetahui user pada website Coding Bee Academy, berikut ini adalah 

tahapan untuk menjabarkan karakteristik user pada website Coding Bee Academy 

dapat di lihat pada tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Karakteristik User 

 

3.2.3 Alur Sistem 

Pada alur sistem ini merupakan tahapan untuk memahami alur proses bisnis 

yang berlaku pada Coding Bee Academy pada saat ini, dan pada saat mendatang.  

a. Proses bisnis saat ini 

Gambaran proses bisnis yang berlaku pada Coding Bee Academy pada saat ini 

adalah sebagai berikut : tidak terdapat halaman pendaftaran calon peserta sehingga 

peserta harus mendaftar lewat nomor whatsapp yang terdapat pada website, sehingga 

terdapat 2(dua) admin yaitu admin website dan admin pendaftaran. 

Jenis Keterangan 

Usia Admin : 20 – 35 tahun 

User : 05 – 30 tahun 

Pendidikan Admin : Strata 1  

User : -     Peserta didik : SD, SMP, SMA 

- Pelamar pekerjaan : Strata 1 

- Mitra kerja sama : Semua jenjang pendidikan 

Literasi Komputer 

& pengalaman 

Admin : dapat mengoperasikan komputer dan menguasai 

pemrogaman website, serta berpengalaman bekerja sebagai 

admin website minimal 1 tahun. 

User : sebagian besar dapat menggunakan komputer, dan 

berpengalaman dalam mengoperasikan sistem komputer. 
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b. Proses bisnis mendatang 

Pada proses bisnis mendatang tidak di perlukan admin whatsapp karena akan 

terdapat halaman baru untuk pendaftaran peserta, dengan proses bisnis yang dapat di 

lihat pada gambar 3.3 berikut ini. 

3.2.4 Analisis user activities 

Pada tahapan ini akan di lakukan analisis pada  aktivitas pengguna yang 

dilakukan pada website Coding Bee Academy, yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran terhadap jalannya website Coding Bee Academy yang akan datang, berikut 

ini adalah aktivitas user pada website Coding Bee Academy pada saat mendatang, 

dapat di lihat pada tabel di bawah ini. 

Gambar 3.3 Proses bisnis mendatang 

Gambar 3.2 Proses bisnis saat ini 
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Tabel 3.2 User Activities 

User Activities 

Halaman Home 

Pengguna 1. Halaman Home 

2. Navbar yang berisi menu program yang ditawarkan, program 

kerjasama, informasi lowongan kerja, dan jendela berita atau 

news. 

3. Slide informasi seputar Coding bee Academy 

4. Pengenalan computer science 

Halaman program yang di tawarkan 

Pengguna  1. Halaman program yang di tawarkan 

2. Muncul informasi seputar coding 

3. Terdapat sub menu informasi belajar dan cara bergabung. 

4. Pada saat di klik informasi belajar, akan muncul detail info belajar 

dan terdapat pilihan informasi belajar online atau offline, beserta 

persyaratan agar dapat belajar di Coding Bee Academy. 

 

User Activities 

 5. Pada saat di klik join with us, akan muncul file pendaftaran yang 

dapat di download, bar upload file, dan langkah-langkah transaksi 

pembayaran. 

Halaman informasi belajar 

Pengguna  1. Halaman informasi belajar 

2. Slide foto dokumentasi belajar pada Coding Bee Academy 

3. Terdapat panduan tahapan-tahapan belajar coding pada Coding 

Bee Academy 

4. Pengenalan pemrograman. 

5. Materi yang di tawarkan. 
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Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah membuat alur aplikasi dari 

kegiatan fungsional yang telah tertera di atas, yang bertujuan untuk menunjukkan 

urutan proses aktivitas pengguna pada website Coding Bee Academy, yang di 

jelaskan pada gambar berikut ini. 

3.3 Synthesizing Speciment 

Pada tahapan synthesizing Speciment ini bertujuan untuk menganalisis atau 

mensisntesiskan tampilan desain website Coding Bee Academy yang sudah ada 

sebelumnya. 

3.3.1 Identifikasi of Speciment Design 

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi spesimen atau sampel desain 

website yang sudah ada sebelumnya dengan cara pengambilan sampel desain sebagai 

bahan pembanding berdasarkan aturan, spesimen yang valid untuk pengukuran kansei 

dapat melalui proses sintesis dari semua spesimen awal. Spesimen yang diambil 

Gambar 3.4 Proses aktivitas pengguna 
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merupakan hasil sampel desain website yang sudah ada pada Coding Bee Academy 

yang beralamat pada http://codingbee.org/. Screenshoot dari hasil identifikasi 

spesimen dapat di lihat pada tabel 3.3 di berikut ini. 

Tabel 3.3 Screenshoot Spesimen desain website Coding Bee Academy 

NO Screenshot Website Coding Bee Keterangan 

1 

 

Warna background kuning dengan kode 

#FBDB6C, dengan menggunakan 

ukuran font 40px untuk judul, 20px di 

bawah judul, dan 17px untuk isi. Tidak 

ada icon ataupun gambar pada tampilan 

ini. 

2  Warna background kuning dengan kode 

#FBDB6C, dan putih dengan kode 

#FAFAFA. dengan menggunakan font 

40px untuk judul, 20px di bawah judul. 

Dan untuk text menu program yang 

tersedia menggunakan ukuran font 

24px. Terdapat foto pada tampilan ini. 

3  Warna background coklat dengan kode 

#6B5444, dengan menggunakan font 

40px untuk judul, dan berukuran 17px 

untuk font yang berada di bawah judul. 

4  Background menggunakan warna putih 

dengan kode #FAFAFA. Font-size pada 

judul adalah 40px. Terdapat gambar 

logo mitra perusahaan sebagai identitas 

perusahaan yang menjalin kerjasama 

dengan Coding Bee Academy. 

http://codingbee.org/
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NO Screenshot Website Coding Bee Keterangan 

5 

 

Background menggunakan warna putih 

dengan kode #FAFAFA. Font-size pada 

judul adalah 40px. Ada beberapa icon 

berwarna kuning yang menggunakan 

ukuran 100%. 

6 

 

Background menggunakan warna putih 

dengan kode #FAFAFA dengan header 

kuning dengan kode #FBDB6C. 

terdapat 3 pilihan pembelajaran 

menggunakan text berwarna hitam. 

7 

 

Background menggunakan warna putih 

dengan kode #FAFAFA dengan header 

kuning dengan kode #FBDB6C.  

menggunakan text berwarna hitam 

dengan button berwarna abu-abu di 

samping kanan. 

8  Background menggunakan warna putih 

dengan kode #FAFAFA, dengan text 

berwarna hitam dan terdapat dua 

gambar. 

9  Warna background kuning dengan kode 

#FBDB6C, dengan text berukuran 24px 

berwarna hitam. Terdapat gambar dan 

icon perusahaan di pojok kiri atas. 
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3.3.2 Investigation of Design Concept 

Tahapan investigasi atau analisis spesimen atau sampel desain website Coding 

Bee Academy yang sudah ada sebelumnya, investigasi ini bertujuan untuk 

mengetahui elemen apa saja yang digunakan pada desain tersebut, serta 

mengidentifikasi elemen yang akan digunakan pada desain website Coding Bee 

Academy yang baru. 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Investigation of Design Concept (picture) 
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3.3.3 New Design Concept 

Membuat konsep desain baru merupakan proses menentukan arah konsep yang 

akan dibuat pada desain website Coding Bee Academy yang akan datang. Dengan 

menyusun elemen apa saja yang akan di masukkan pada desain jika arah tampilan 

desain yang akan di buat dengan konsep minimalist dan aesthetic. 

3.4 Establishment of Checklist 

Pada tahapan ini dilakukan sebagai pengambilan sampel desain yang sudah ada 

untuk dijadikan bahan evaluasi awal dari website Coding Bee Academy. 

3.4.1 Synthesizing Kansei Word 

Synthesizing Kansei Word merupakan tahapan pengumpulan kata atau kesan 

dari pengguna terhadap website Coding bee Academy melalui kuesioner dan 

wawancara, dan di dapatkan 9 Kansei Words yang diambil dari hasil prosentase 

kuesioner di atas 50% dan wawancara yang dapat di lihat pada tabel 3.4 berikut ini.  

Tabel 3.5 Synthesizing Kansei Word 

No Kansei words Keterangan 

1. Kreatif Memberikan kesan penuh daya cipta 

2. Praktis Tidak banyak memerlukan tempat, singkat 

3. Sederhana  Menimbulkan kesan simple, apa adanya 

4. Nyaman  Menimbulkan perasaan tenang dan mudah 

5. Bermanfaat  Dapat memberikan pengalaman pengguna 

6. Menarik  Memberikan kesan enak untuk dilihat 

7. Terorganisasi   Memberikan kesan menyenangkan 

8. Ramah pengguna Memberikan kesan mudah dalam penggunaan 

9. Memenuhi ekspektasi 
Memberikan kesan sesuai dengan produk yang di 

tawarkan 

   

Tabel 3.4 investigation of kansei element 
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3.4.2 Selection of domain spesific Kansei word 

Proses Selection of domain merupakan tahapan lanjutan dari proses  

Synthesizing Kansei Word, yaitu dengan dilakukannya proses menyeleksi atau 

memilah data permasalahan atau kesan dari responden pada saat menggunakan 

website Coding Bee Academy yang telah terkumpul, dengan cara uji validitas untuk 

mengetahui apakah data yang sudah terkumpul sesuai dengan keinginan dari perasaan 

responden. data tersebut akan di gunakan untuk melakukan perbaikan pada desain 

baru yang akan di buat. Berikut ini adalah data hasil uji validitas dapat di lihat pada 

tabel 3.5 di bawah ini. 

Tabel 3.6 Selection of domain 

No  Item Kansei Word r. hitung r.table Keterangan 

1. Kreatif 0.628 0.285 valid 

2. Praktis -0.489 0.285 Tidak valid 

3. Sederhana  -0.419 0.285 Tidak valid 

4. Nyaman  0.439 0.285 valid 

5. Bermanfaat  0.654 0.285 valid 

6. Menarik  -0.445 0.285 Tidak valid 

7. Terorganisasi   0.506 0.285 valid 

8. Ramah pengguna -0.449 0.285 Tidak valid 

9. Memenuhi ekspektasi 0.591 0.285 valid 

 Berdasarkan hasil Selection of domain maka telah ditemukan kansei words 

untuk dilakukan perbaikan pada desain UI/UX pada website Coding Bee Academy 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adalah sebagai berikut dapat dilihat pada table 

5.6 di bawah ini. 

Tabel 3.7 hasil Selection of domain 

No  Item Kansei Word r. hitung r.table Keterangan 

1. Kreatif 0.628 0.285 valid 

2. Nyaman  0.439 0.285 valid 

3. Bermanfaat  0.654 0.285 valid 

4. Terorganisasi   0.506 0.285 valid 

5. Memenuhi ekspektasi 0.591 0.285 valid 
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3.4.3 Development of checklist 

Setelah mengetahui data permasalahan pada tahapan sebelumnya, akan di 

lakukan proses Development of checklist yaitu mencari solusi dari permasalahan yang 

di alami pengguna. Dengan adanya perancangan ulang tersebut diharapkan mampu 

membantu Coding Bee Academy dalam memberika informasi terkait dengan layanan 

atau jasa yang di sediakan secara tepat dan informatif, sehingga dapat mempermudah 

pengunjung website dalam menemukan informasi seputar dunia computer science 

serta tertarik untuk bergabung dengan Coding Bee Academy. 

Tabel 3.7 Masalah, Dampak, Solusi 

NO Masalah Dampak Solusi 

1. Tampilan informasi 

dasar pada website 

Coding Bee 

Academy masih 

terlalu monoton 

dengan tulisan. 

(58%) 

Tampilan website terlihat 

membosankan karena di 

penuhi oleh tulisan tanpa 

ada gambar atau animasi 

yang membuat website 

terlihat lebih menarik 

Rancangan desain 

Interface dengan 

menambahkan sedikit 

animasi dan gambar serta 

menata ulang letak dan 

posisi tulisan. 

Dapat dilihat pada 

gambar sketsa 4.1 dan 

gambar prototype 4.7  

2. Tampilan informasi 

yang sulit di 

pahami. (48%) 

Pengguna kesulitan dalam 

mencari informasi tentang 

program dan jasa yang ada 

pada Coding Bee Academy 

Rancangan desain dengan 

mengubah tampilan 

informasi program dan 

jasa yang ada pada 

Coding Bee Academy 

menjadi lebih informatif 

dengan menata layout. 

Dapat dilihat pada 

gambar sketsa 4.3 dan 

gambar prototype 4.9 

3. Tampilan informasi 

yang relatif 

membingungkan. 

(48%) 

Pengguna merasa 

kebingungan saat mencari 

informasi pada halaman 

navbar yang tersedia. 

Mengubah tampilan lebih 

berurutan dan sesuai 

dengan isi dari navbar. 

Rancangan desain 

Interface dengan 

menggunakan metode 

kansei engineering agar 

tampilan informasi sesuai 

dengan navbar dan 

menata ulang layout. 

Dapat dilihat pada 
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NO Masalah Dampak Solusi 

gambar sketsa 4.2 dan 

gambar prototype 4.8 

6. Susunan tampilan 

program yang 

tersedia pada 

website Coding Bee 

Academy yang 

berantakan. (50%) 

Pengguna kebingungan 

dalam membaca informasi 

terkait program yang 

tersedia. 

Membuat tampilan 

informasi dengan tulisan 

yang konsisten rata kiri 

semua agar lebih mudah 

di baca. 

Dapat dilihat gambar 

prototype 4.11 

7. Komposisi warna 

dan tulisan yang 

ada kurang menarik 

dan tidak ramah 

pengguna. (50%) 

Warna yang relatif monoton 

dengan identitas perusahaan 

membuat pengguna merasa 

bosan dan kurang tertarik 

untuk melanjutkan mencari 

informasi atau bergabung 

pada Coding Bee Academy. 

Menambah komposisi 

warna agar tampilan 

website lebih menarik dan 

ramah pengguna tanpa 

meninggalkan identitas 

perusahaan. 

Dapat dilihat halaman 

lampiran pada gambar 

L9.1 

8. Tingkat akurasi 

informasi yang 

diberikan oleh 

website Coding Bee 

Academy dan sulit 

di pelajari. (46%) 

Pengguna merasa informasi 

yang di berikan kurang 

akurat sehingga pengguna 

kurang mempercayai 

informasi yang terdapat 

pada website Coding Bee 

Academy 

Melakukan perbaikan 

kualitas informasi dan 

lebih detail. 

Dapat dilihat pada 

halaman lampiran L1.1 

9. Pengguna merasa 

bahwa informasi 

yang terdapat pada 

website tidak 

memenuhi 

ekspektasi. (50%) 

Calon partisipan menjadi 

kurang tertarik dengan 

Coding Bee Academy. 



 

 

22 

 

4 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Determination of Kansei Concept and Requirement 

Determination of Kansei Concept and Requirement merupakan tahap penentuan 

konsep dan batasan kansei yang diperlukan untuk membuat desain agar memiliki 

nilai dan kesan terhadap desain website yang akan dilakukan. 

4.1.1  Kansei Measurement 

Pada tahapan ini dilakukan proses menganalisis dan validasi hasil dari evaluasi 

yang telah di dapatkan, serta merubah pengalaman buruk pengguna dalam 

menggunakan website Coding Bee Academy terdahulu, dan mengadopsi prinsip 

kansei engineering ke dalam elemen desain yang akan di masukkan ke dalam desain 

website yang baru. 

Tabel 4.1 Kansei Measurement 

No Item Kansei 

Word 
Pernyataan 

1. Kreatif - Menambahkan elemen gelombang warna dan gambar dan 

animasi kedalam desain website serta memadukan pilihan 

warna kontras dengan identitas perusahaan. 

- Tampilan dari website dapat menarik pengguna untuk 

menggunakan kembali. 

- Isi konten yang tidak membosankan serta tidak terdapat 

perulangan konten. 

- Tampilan animasi dan gambar tidak menimbulkan kesan 

norak. 

2. Nyaman  - Penggunaan elemen warna, gambar, dan animasi tidak 

membuat mata cepat lelah. 

- Jenis dan ukuran tulisan pada website dapat di baca 

dengan jelas. 

- Tampilan gambar dapat dilihat dengan jelas. 

- Pemilihan kata dan penggunaan yang mudah dipahami 

3. Bermanfaat  - Mendapatkan informasi seputar belajar coding sesuai 

yang di perlukan 

4. Terorganisasi   - Pada setiap halaman website menyampaikan informasi 

sesuai dengan jenis menu yang tersedia pada header 

- Penyusunan tampilan letak konten dan menu yang 

tersusun rapi. 
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No 
Item Kansei 

Word 
Pernyataan 

5. Memenuhi 

ekspektasi 

- Mendapatkan informasi dengan sedikit “klik”. 

- Tersedianya room chat pada website untuk mendapatkan 

informasi lebih lanjut. 

 

4.1.2 Build Design & Prototyping 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan alur proses aktivitas dan desain 

website dengan menggunakan semua elemen yang telah di analisis dan di validasi 

pada tahapan sebelumnya dengan tujuan agar dapat menginterpretasikan keterkaitan 

antara respon kansei dan dan elemen desain yang digunakan. Berikut ini adalah 

tahapan yang di lakukan dalam membuat desain dan prototype. 

 

a. Sketsa 

  Tahapan awal sebelum membuat prototype yaitu merancang sketsa desain 

pada kertas secara manual, tahapan sketsa bertujuan untuk menggambarkan tata letak 

atau layout pada halaman website. Berikut ini dapat dilihat rancangan sketsa untuk 

website Coding Bee Academy pada sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 Sketsa halaman home 
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Pada gambar 4.1 merupakan sketsa halaman utama yaitu home terdapat 3 area 

yaitu : header, body dan footer. Pada area pertama atau header terdiri dari logo dan 

meu atau navbar. Pada area kedua terdapat body yang berisikan gambar dan 

informasi terkait Coding Bee Academy. Pada area ketiga terdapat footer yang 

berisikan testimonial peserta ajar, mitra kerjasama dan kontak. 

Pada gambar 4.2 merupakan sketsa detail dari tampilan navbar yang berisikan 

logo CodingBee Academy, menu dan terdapat icon bendera apabila di tekan maka 

dapat mengubah bahasa sesuai dengan bendera yang di pilih oleh pengguna. 

Pada gambar 4.3 merupakan tampilan sketsa halaman program yang di tersedia 

pada CodingBee Academy. Terdapat dua bagian area pada halaman ini, yaitu header 

Gambar 4.3 Sketsa halaman produk 

Gambar 4.2 Sketsa header (navbar) 
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dan body, pada bagian header merupakan tampilan navbar. Pada bagian body 

terdapat tiga navigasi card. 

Pada gambar 4.4 merupakan sketsa dari halaman news pada bagian body 

terdapat card yang berisi konten gambar dan berita seputar coding dan prestasi yang 

pernah di raih oleh peserta didik Coding Bee Academy. Pada bagian kiri card 

terdapat tombol yang berfungsi untuk membuka atau menampilkan berita lebih detail. 

 Pada gambar 4.5 merupakan sketsa dari halaman testimoni yang terbagi 

menjadi 2 bagian yaitu header dan body yang berisi dengan konten testimoni dari 

Gambar 4.5 Sketsa halaman partnership 

Gambar 4.4 Sketsa halaman news 
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peserta, terdapat nama peserta, social media peserta, pengalaman peserta selama 

belajar di Coding Bee Academy dan penilaian peserta terhadap Coding Bee Academy 

dalam bentuk rate penilaian berbentuk bintang. 

Pada gambar 4.6 merupakan sketsa dari halaman mitra kerjasama terdapat dua 

bagian, pada bagian utama yaitu header dan body. Pada area body terdapat content 

gambar carousel yang berisikan logo dari mitra kerjasama, Informasi kerjasama, 

tombol, dan gambar. 

b. Design Prototype   

Setelah melakukan desain sketsa dan melakukan evaluasi tahapan sketsa maka 

selanjutnya yaitu melakukan desain prototype yang berupa Interface dengan 

menerapkan hasil analisis penulis dari In Depth Interview yang telah dilakukan 

bersama pengguna yaitu responden dari masyarakat umum. Berikut ini merupakan 

halaman utama atau halaman home. 

 

Gambar 4.6 Sketsa halaman partnerships 
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Gambar 4.7 merupakan tampilan halaman home terdapat header yang berisi 

logo Coding Bee Academy dan menu, Pada bagian body terdapat animasi gambar 

pada bagian kiri dan informasi seputar Coding Bee Academy pada bagian kanan 

Gambar 4.7 Halaman Home 

Gambar 4.8 Detail header (navbar) 
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terdapat tombol read more bertujuan untuk menampilkan informasi lebih banyak 

mengenai Coding Bee Academy. Pada bagian footer terdapat tiga konten yaitu 

testimonial dari peserta yang pernah belajar di Coding Bee Academy, mitra 

kerjasama, dan kontak yang dapat di hubungi serta social media milik Coding Bee 

Academy.  
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Gambar 4.8  merupakan tampilan header atau tampilan menu yang terdiri dari 

logo, dan menu product, partnerships, career, news dan tombol translate yang 

apabila di scroll oleh pengguna tidak akan berubah tempat atau hilang (fix position) 

yang bertujuan apabila pengguna membaca informasi yang terdapat di bagian body 

atau footer tidak perlu kembali ke atas lagi untuk mencari menu, sehingga di 

harapkan dapat memangkas waktu pengguna. 

Gambar 4.9 adalah tampilan halaman product berisikan program belajar yang di 

tawarkan oleh Coding Bee Academy terbagi menjadi dua bagian area diantaranya ada 

header dan body. Pada area header tampilan menu yang terdiri dari logo, dan menu 

Gambar 4.9 Halaman produk 
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product, partnerships, career, news dan tombol translate. Pada area body terdapat 

konten gambar, deskripsi dari produk yang di maksud, dan terdapat tiga card yang 

masing-masing berisikan penawaran program yang terdapat pada Coding Bee 

Academy, pada masing-masing card terdapat tombol yang berfungsi untuk 

menampilkan secara detail informasi dan penawaran harga dari program yang di 

tawarkan dapat di lihat pada halaman lampiran.  

Gambar 4.10 merupakan tampilan halaman kerjasama terdapat dua pembagian 

area yaitu header dan body. Pada bagian header merupakan navbar untuk 

menampilkan menu yang di inginkan. Pada bagian body terdapat konten logo dari 

mitra kerjasama yang dapat berubah (carousel) di bagian atas bertujuan untuk media 

promosi dan sebagai kredibilitas perusahaan terhadap mitra kerjasama. Pengguna 

tidak perlu melakukan scroll untuk melihat siapa saja yang menjadi mitra di Coding 

Bee Academy. Dan terdapat konten deskripsi, tombol dan gambar di bawahnya, 

tombol learn more berfungsi untuk membuka halaman persyaratan apabila ingin 

bergabung atau bekerja sama dengan Coding Bee Academy. Untuk tampilan halaman 

persyaratan dan form pendaftaran dapat di lihat pada halaman lampiran. 

 

Gambar 4.10 Halaman Partnerships 
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Pada Gambar 4.11 merupakan tampilan dari halaman career terbagi menjadi 

tiga bagian yaitu header, body, dan footer. Pada bagian header terdapat menu navbar, 

pada bagian body berisikan konten seputar bekerja di Coding Bee Academy, dan pada 

bagian footer terdapat info email milik Coding Bee Academy dan tombol yang 

berfungsi untuk membuka info lowongan pekerjaan yang sedang tersedia pada 

Coding Bee Academy. Untuk tampilan Job Vacancies, dan digital CV dapat di lihat 

pada halaman lampiran. 

Gambar 4.11 Halaman Career 
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 Gambar 4.12 Tampilan menu news 
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Gambar 4.12 merupakan tampilan dari menu news terdapat tiga bagian area di 

antaranya ada header yang berisikan navbar, body yang di dalamnya terdapat card 

list  dengan konten berita yang berbeda-beda di setiap isinya. Pada card list tersebut 

terdapat tombol see more yang berfungsi untuk membuka halaman yang berisikan 

detail berita dari card list tersebut, untuk tampilan detail berita dapat di lihat pada 

halaman lampiran. Pada bagian footer berisikan tentang informasi e-mail milik 

Coding Bee Academy dan icon social media Coding Bee Academy yang apabila di 

tekan akan menuju pada social media mereka. 

4.2 Prototyping Testing 

Pada tahapan testing ini akan dilakukan dengan cara wawancara indepth 

interview dengan menunjukkan prototype dan memberikan kuesioner yang 

menggunakan metode User Experience Questionare (UEQ) dan dibantu dengan 

menggunakan teknologi emotional detection mengunakan aplikasi affdexme dengan 

hasil pengukuran setiap ekspresi diwakili oleh angka 0 (absen) hingga 100 (hadir) 

merujuk pada jurnal AFFDEX SDK: A Cross-Platform Real-Time Multi-Face 

Expression Recognition Toolkit (2016), yang bertujuan agar mengetahui tingkat 

emosi responden pada saat menggunakan desain website Coding Bee Academy yang 

baru, hasil pengujian menggunakan aplikasi affdexme dapat di lihat pada halaman 

lampiran. 

4.2.1 Pengujian menggunakan UEQ (User Experience Questionnare)  

Pada pengujian perancangan desain UI/UX ini penulis menggunakan testing 

dengan cara menyebarkan kuesioner secara online menggunakan metode UEQ yang 

bertujuan untuk mendapatkan feedback dari pengguna guna untuk mengetahui dan 

menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis. 

Kuesioner ini disebar dan mendapatkan 50 responden dan terdapat variable (User 

Experience Questionnare) yaitu : Attractiveness, Perspicuity, Efisiensi, 

Dependability, Stimulasi, dan Novelty. Pada penelitian ini dilakukan penyebaran 

kuesioner sebanyak dua kali untuk mengetahui perbedaan dan tingkat keberhasilan 

dalam melakukan penelitian dan mendapatkan hasil perbandingan 

1. Hasil pengukuran user experience pada desain lama 
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Hasil pengukuran user experience desain lama, berikut hasil yang diperoleh. 

Hasil rata-rata Skala UEQ desain lama 

 

Benchmarck desain lama 

Berdasarkan hasil penghitungan data analysis tools yang di ambil pada 10 april 

2021 penghitungan benchmarck yang terdiri dari kumpulan data berisiP20190 orang 

dariL452 studiLtentang berbagai produk (perangkat lunak bisnis, halaman web, toko 

web, jejaring sosial), yang termasuk hasil kuesioner dari 50 responden pada desain 

-1,00

0,00

1,00

2,00

Daya tarik Kejelasan Efisiensi Ketepatan Stimulasi Kebaruan

Excellent

Good

Above Average

Below Average

Bad

-3

-2

-1

0

1

2

3

Gambar 4.14 Benchmarck desain lama 

Gambar 4.13 Hasil pengukuran user experience desain lama 

Tabel 4.2 Hasil rata-rata Skala UEQ desain 

lama 
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website Coding Bee Academy yang lama mendapatkan hasil bahwa skala daya tarik 

(bad), kejelasan (bad), efisiensi (bad), ketepatan (bad), stimulasi (bad),  kebaruan 

(bad). 

2. Hasil pengukuran user experience desain prototype yang baru, berikut hasil 

yang diperoleh. 

  

Hasil rata – rata Skala UEQ desain baru 

 

Benchmarck desain baru 
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1,00
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Daya tarik Kejelasan Efisiensi Ketepatan Stimulasi Kebaruan
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-1

0
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2
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Gambar 4.16 Benchmarck desain baru 

Gambar 4.15 Hasil pengukuran user experience desain prototype yang baru 

Tabel 4.3 Hasil rata – rata Skala UEQ desain 

baru 
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Berdasarkan hasil penghitungan data analysis tools yang di ambil pada 5 mei 

2021 penghitungan benchmarck yang terdiri dari kumpulan data berisiP20190 orang 

dariL452 studiLtentang berbagai produk (perangkat lunak bisnis, halaman web, toko 

web, jejaring sosial), kuesioner pada prototype desain pada website Coding Bee 

Academy yang baru mendapatkan hasil bahwa skala daya tarik di atas rata-rata 

(above average), kejelasan di atas rata-rata (above average), efisiensi (good), 

ketepatan (excellent), stimulasi (good), kebaruan (good). 

Pada kuesioner yang di sebar terdapat beberapa kategori responden yang akan 

di jelaskan sebagai berikut : 

a. Kategori responden 

Kategori responden dibagi menjadi masyarakat umum yang telah mempunyai 

anak minimal berusia 5 tahun yang bertujuan untuk menilai minat mereka untuk 

mencari informasi belajar coding yang di sesuaikan dengan proses bisnis yang ada 

pada Coding Bee Academy, mahasiswa, pelajar (SD, SMP, SMA), mahasiswa, dan 

pelamar kerja yang dengan rincian yang di jelaskan pada gambar sebagai berikut : 

Pada gambar 4.19 dijelaskan menggunakan piechart kategori responden 

sebanyak 50 partisipan dengan rincian pelamar kerja 36%, Orang tua / wali murid 

sebanyak 28%, mahasiswa 24%, Pelajar SD 6%, Pelajar SMP 2%, dan pelajar SMA 

2%. 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Kategori responden 
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b. Usia responden 

Usia responden yang dapat mengisi kuesioner ini dimulai dari 7 tahun yang 

dijelaskan pada gambar berikut ini : 

Pada gambar 4.20 dijelaskan menggunakan piechart usia dari responden 

sebanyak 50 partisipan adalah usia 16 – 25 tahun 60%, 26 – 30 tahun 16%, di atas 40 

tahun 12%, usia 11 – 15 tahun 10%, usia 31 – 40 tahun 2%. 

 

c. Jenis kelamin 

Prosentase jenis kelamin responden pada kuesioner mendapatkan rincian 60% 

perempuan dan 40% laki-laki yang dapat di lihat pada gambar 4.21 pada halaman 

berikutnya : 

 

4.2.2 Indepth Interview  

Pada penelitian ini juga dilakukan wawancara mendalam dengan responden 

dengan dibantu menggunakan aplikasi kamera affdexme yang dapat mendeteksi 

ekspresi manusia, sehingga penulis juga dapat menganalisis bagaimana perasaan 

pengguna pada saat melakukan uji coba prototype. Wawancara mendalam ini 

Gambar 4.18 Usia responden 

Gambar 4.19 Jenis Kelamin 
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dilakukan dengan cara menunjukkan prototype kepada responden lalu responden 

mencoba menggunakan prototype dan di depannya terdapat kamera affdexme. Indepth 

interview ini dilakukan dengan tujuan agar penulis dapat mengetahui emosional 

pengguna dan kepuasan secara langsung pada saat menggunakan prototype desain 

yang telah di buat. Hasil wawancara dapat di lihat pada halaman lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan user interface / user experience website Coding 

Bee Academy menggunakan metode kansei engineering mendapatkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat beberapa penambahan fitur penting diantaranya form pendafataran, 

info lowongan pekerjaan yang tersedia pada Coding Bee Academy, dan form 

pembayaran. 

2. Penggunaan warna background kuning dengan kode #FAEB68 sebagai 

gelombang sebagai bentuk identitas perusahaan yang identic dengan warna 

kuning.Terdapat penambahan animasi pada prototype agar tidak terkesan kaku. 

Penggunaan  font roboto karena mudah diterapkan di berbagai elemen dan 

terlihat jelas untuk di baca, penataan font rata kiri agar rapi. 

3. Penataan logo perusahaan di bagian body di atas sebagai bentuk promosi 

perusahaan dalam menawarkan kerjasama dan sebagai bentuk kredibilitas 

perusahaan. 

4. Hasil pengujian (testing) dengan menggunakan metode UEQ (User Experience 

Questionnare) telah memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya yaitu 

skala daya tarik di atas rata-rata (above average) dengan Skala 0,67, kejelasan 

di atas rata-rata (above average) Skala 0,46, efisiensi (good) Skala 0,66, 

ketepatan (good) Skala 0,76, stimulasi di atas rata-rata (good) Skala 0,52, 

kebaruan di atas rata-rata (good) Skala 0,75. 

5. Hasil wawancara secara langsung dengan 10 responden mendapatkan rincian 

hasil, 4 responden mendapatkan kesan enjoy pada saat menggunakan prototype, 

4 responden mendapatkan kesan surprise karena masih baru menggunakan 

website namun merasa nyaman pada saat menggunakan prototype, dan 2 

responden merasakan kebingungan karena belum terbiasa menggunakan 

website.
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan pada perancangan desain user interface / user 

experience ini adalah dengan membuat rancang bangun aplikasi sesuai dengan 

rancangan desain yang telah di buat pada Tugas Akhir ini.  
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