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ABSTRAK 

 SMK Negeri 12 Surabaya merupakan salah satu sekolah kejuruan yang 

berada di Surabaya yang berfokus dibidang kesenian. Dengan adanya Pandemi 

Covid-19 membuat seluruh dunia menjadikan aktivitas mereka berjalan secara 

online. Salah satu metode pembelajaran online yang diterapkan SMK Negeri 12 

Surabaya yaitu menggunakan aplikasi E-Learning dalam proses belajar mengajar 

antara guru dan siswa. E-Learning yang digunakan SMK Negeri 12 Surabaya dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan media internet berbasis web bernama Moodle. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi permasalahan yang terjadi adalah 

para guru mengalami kendala sebuah kesulitan dalam menyampaikan materi hingga 

memberikan tugas kepada siswa. Sehingga siswa tidak menerima informasi materi 

dan tugas dengan baik dan menyebabkan siswa tidak mendapatkan informasi dengan 

tepat dan terlambat seperti materi pembelajaran, tugas, hingga jadwal kelas. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain antarmuka pengguna 

terhadap aplikasi E-Learning yang digunakan di SMK Negeri 12 Surabaya. Hasil 

penelitian Tugas Akhir ini adalah rancangan desain antarmuka pengguna yang dibuat 

berdasarkan langkah-langkah pada metode User Centered Design (UCD) dengan 

menggunakan metode Website Usability Evaluation Tool (WEBUSE) yang memiliki 

empat kategori yaitu Content, Organization, and Readability, Navigation and Link, 

User Interface Design, dan Perfotmance and Effectiveness dengan nilai rata-rata poin 

yang didapatkan sebesar 0,610 dan level usability “Good” sehingga aplikasi E-

Learning SMK Negeri 12 Surabaya sudah dapat digunakan oleh guru dan siswa 

dengan cukup baik.   

 

Kata Kunci : E-Learning, Moodle, User Centered Design, WEBUSE 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 SMKN 12 Surabaya berawal dari sebuah Kelompok Karawitan (Kokar) 

yang terletak di Taman Budaya Provinsi Jawa Timur di Jl. Gentengkali Surabaya. 

Seiring perkembangan zaman dan jumlah siswa maka di bangunlah Sekolah 

Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) atau dikenal sebagai SMKN 9 di Jl. 

Siwalankerto Permai No. 1 Surabaya. Pada tahun 1989 terdapat jurusan seni rupa / 

lukis lalu memisahkan diri dengan dibuatkan gedung sendiri dibelakang SMKI 

dengan nama SMSR (Sekolah Menengah Seni Rupa) atau dikenal sebagai SMKN 

11 Surabaya dalam satu komplek. Dengan melihat situasi dan kondisi serta 

perkembangannya kemudian sejak 12 Desember 2012 dua sekolah yang berbasis 

seni budaya dan teknologi ini kemudian di merger kembali oleh pemerintah kota 

Surabaya menjadi SMK Negeri 12 Surabaya yang terletak di Jl. Siwalankerto 

Permai No. 1, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60236. 

(SMKN12, 2021) 

 Dengan adanya Pandemi Covid-19 membuat seluruh dunia menjadikan 

aktivitas mereka berjalan secara online. Khususnya di SMK Negeri 12 Surabaya 

telah menerapkan pembelajaran secara daring (dalam jaringan) sejak 

diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dengan adanya sistem 

pembelajaran online yang biasa disebut dengan E-Learning, SMK Negeri 12 

Surabaya terbantu dalam kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Aplikasi E-

Learning tersebut bernama Moodle dan bisa diakses melalui website SMK Negeri 

12 Surabaya dengan alamat http://124.158.151.91:4545/moodle/. Moodle 

merupakan aplikasi yang dapat merubah media pembelajaran ke dalam bentuk web 

(Herayanti, Fuaddunnazmi, & Habibi, 2015). Bagi para guru dan siswa yang 

terdaftar di aplikasi tersebut dapat mengakses menu course dengan langkah awal 

yaitu login dengan memasukan Username dan Password yang telah diberikan oleh 

pihak dinas pendidikan. 

 Permasalahan yang muncul ketika para guru dan siswa diharuskan untuk 

mempelajari aplikasi Moodle dikarenakan metode pembelajaran tersebut baru 

diaplikasikan di masa pandemi dan merupakan hal baru bagi para guru dan siswa 
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di SMKN 12 Surabaya. Berdasarkan wawancara dengan bagian Teknologi 

Informasi (TI), pada aplikasi Moodle terdapat beberapa menu yaitu menu home, 

kalender, dan beberapa menu course untuk mengakses materi kelas X (sepuluh) 

hingga kelas XII (dua belas). Dan ditemukannya beberapa kendala para guru dan 

siswa dalam menggunakan aplikasi E-Learning Moodle tersebut, antara lain yaitu 

para guru tidak mendapatkan banyak informasi seperti infomasi kelas, mata 

pelajaran, serta nama guru yang bersangkutan pada suatu kelas, guru juga 

mengalami kesulitan dalam mengunggah materi di aplikasi Moodle dikarenakan 

penempatan pada konten di dalam fitur dan menu tersebut tidak terorganisir dengan 

baik, kemudian adapun permasalahan yang dialami oleh guru ketika hendak 

memberikan tugas kepada siswa dan presensi, guru mengalami berbagai kesulitan 

seperti penempatan pada konten didalam fitur dan menu tersebut yang 

menyebabkan guru merasa pekerjaannya dapat terhambat, lalu kurangnya minat 

para guru dan siswa dalam mengakses aplikasi Moodle dikarenakan desain 

antarmuka pengguna yang kurang menarik dan tidak user friendly, sehingga 

menyebabkan kurangnya minat guru dan siswa untuk menggunakan aplikasi terebut 

dan pada akhirnya guru dan siswa menggunakan alternatif lain dalam 

menyampaikan materi, tugas, presensi, serta membagikan link untuk pertemuan 

kelas menggunakan aplikasi chating. 

 Dengan adanya aplikasi Moodle ini bertujuan agar memudahkan para guru 

dan siswa SMK Negeri 12 Surabaya dalam mendapatkan dan memberikan materi 

pembelajaran sesuai dengan jadwal kegiatan belajar mengajar yang telah ditentukan 

oleh pihak sekolah. Setelah aplikasi ini diimplementasikan terdapat berbagai 

macam permasahalahan yang diperoleh. Berdasarkan hasil wawancara dan 

kuesioner yang berbasis Website Usability Evaluation Tool (WEBUSE) didapatkan 

hasil perhitungan usabilitas perkategori terhadap desain lama dapat dilihat pada 

Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1. 1 Poin dan level usability per kategori 

No. Kategori Point Level Usability 

1. Content, Organization, and Readability 0,369 Poor 

2. Navigation and Links 0,467 Moderate 
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3. Design User Interface 0,383 Poor 

4. Performance and Effectiveness 0,461 Moderate 

 Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa pada kategori Content, Organization, 

and Readabiliity memiliki point sebesar 0, 369 dengan tingkat level Usability poor. 

Pada kategori tersebut dapat diketahui bahwa konten yang terdapat pada aplikasi E-

Learning Moodle SMK Negeri 12 Surabaya tidak begitu mudah dipahami oleh 

penggunanya, dikarenakan isi dari aplikasi tersebut kurang informatif dan tidak 

terorganisir dengan baik. Guru mengharapkan informasi-informasi seperti 

informasi kelas, mata pelajaran, dan ada informasi mengenai nama guru dari suatu 

mata pelajaran. Dengan begitu guru lain dapat informasi yang lengkap apabila ada 

kesalahan dalam penempatan nama guru pengajar yang bertanggung jawab atas 

suatu kelas yang diajar pada semester tersebut. Sedangkan siswa membutuhkan 

informasi sama seperti guru hanya saja siswa membutuhkan informasi kelas dan 

nama guru pengajar pada mata pelajaran yang diampu agar siswa dapat mengetahui 

nama guru yang akan mengajara mata pelajaran tersebut pada hari yang sudah 

ditentukan. 

 Pada kategori organization guru merasa konten yang ada pada aplikasi E-

Learning tersebut masih tidak terorganisir dengan baik, akibatnya pekerjaan guru 

dapat terhambat dikarenakan penempatan informasi yang tersedia tidak terorganisir 

dengan baik. Sedangkan siswa merasa konten juga tidak begitu terorganisir dengan 

baik dan mengakibatkan siswa tidak memperoleh banyak informasi yang 

dibutuhkan. 

 Pada kategori readability guru tidak dapat dengan mudah melakukan 

pekerjaannya dikarenakan masih terdapat penggunaan scroll kiri-kanan untuk 

mengetahui sebuah informasi didalam menu tersebut. Sehingga guru merasa tidak 

nyaman dan dapat menghambat pekerjaannya. 

 Kemudian pada kategori design user interface memiliki point sebesar 0, 383 

dengan tingkat level Usability poor. Pada kategori tersebut dapat diketahui bahwa  

guru merasakan dalam penggunaan warna pada aplikasi tersebut sudah cukup 

nyaman, namun untuk desain lain seperti penempatan suatu menu dan fitur yang 

terdapat pada aplikasi tersebut mengakibatkan guru menjadi kesulitan dalam 
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mengoperasikan aplikasi tersebut dikarenakan guru sering mengalami keresahan 

ketika menggunakan aplikasi tersebut, seperti dalam hal mengunggah sebuah 

materi, memberikan tugas kepada para siswa, maupun ketika akan melakukan 

presensi pada saat jam pelajaran dimulai. 

 Desain situs website yang baik harus dapat menampilkan informasi dengan 

jelas. Terutama bagaimana menampilkan antarmuka (interface) sebaik mungkin 

agar pengguna situs tidak kebingungan dengan informasi yang ditampilkan. 

Antarmuka yang buruk akan berpengaruh besar terhadap pengguna dalam 

melaksanakan kegiatan yang produktif ataupun pengalaman ketika mengunjungi 

suatu website (Rochmawati, 2019). Desain user interface yang baik pada sebuah 

situs website dapat membuat pengunjung/pengguna berlama-lama pada situs 

website tersebut. Sedangkan user interface yang buruk dapat mempengaruhi 

perilaku pengunjung untuk meninggalkan website tersebut. Bahwa user interface 

merupakan unsur yang terpenting dari sebuah sistem atau produk berbasis komputer 

(Sridevi, 2014). 

 Berdasarkan permasalahan di atas dibutuhkan solusi yang dapat mengatasi 

permasalahan Learning Management System (LMS) SMK Negeri 12 Surabaya oleh 

guru dan siswa dalam penggunaan aplikasi Moodle. Penelitian ini menawarkan 

sebuah solusi berupa perancangan desain antarmuka pengguna pada aplikasi E-

Learning SMK Negeri 12 Surabaya berbasis website menggunakan metode user 

centered design. Dengan melakukan analisis peneliti melakukan wawancara 

mendalam (in-dept interview) yang pertanyaan-pertanyaannya didasari oleh metode 

Website Usability Evaluation Tool (WEBUSE). Setelah mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada para guru dan 

siswa. Kemudian hasil dari kuesioner tersebut dihitung dengan metode WEBUSE 

dan didapatkan hasil seperti yang ada pada tabel 1.1. User centered design 

merupakan sebuah gagasan baru dalam pengembangan sistem berbasis website. 

Fokus daripada konsep UCD ini adalah pengguna sebagai pusat dari proses 

pengembangan sistem, dan tujuan/sifat-sifat, konteks serta lingkungan sistem 

semua berdasarkan dari pengalaman pengguna (Pratiwi, Saputra, & Wardani, 

2018). 
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 Dengan menggunakan metode user centered design penelitian ini dapat 

memanfaatkan pendapat pengguna dan pola dari tingkah laku pengguna dalam 

menggunakan aplikasi. Tujuan dari digunakannya metode ini adalah untuk 

memberikan rekomendasi kepada pengembang aplikasi dalam menyelesaikan 

masalah dan ketertarikan pengguna. Mengingat metode ini melibatkan peran 

pengguna sejak tahapan awal pengembangan aplikasi maka aplikasi dapat 

dirancang dan dibangun berdasarkan asumsi dari pengguna mengenai tampilan 

antarmuka aplikasi (Kaligis & Fatri, 2020). 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengevaluasi dan membuat 

perbaikan desain user interface dan user experience pada aplikasi E-Learning SMK 

Negeri 12 Surabaya yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan website tersebut 

sebagai media penyampaian materi dan unduh materi oleh para guru dan siswa di 

SMK Negeri 12 Surabaya. 

1.3  Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disusun batasan masalah 

dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Objek penelitian ini adalah aplikasi E-Learning SMK Negeri 12 Surabaya. 

2. Responden dari penelitian ini adalah para guru dan siswa SMK Negeri 12 

Surabaya. 

3. Analisis yang dilakukan berdasarkan parameter Website Usability Evaluation 

Tool (WEBUSE). 

4. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan user interface dan user experience 

berupa prototype. 

1.4  Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

menghasilkan rekomendasi berupa rancangan user interface dan user experience 

berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode User Centered Design. 
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1.5 Manfaat 

 Manfaat yang didapatkan dari penelitian analisis dan perancangan desain 

antamuka pengguna aplikasi  E-Learning SMK Negeri 12 Surabaya dengan metode 

user centered design  dan website usability evaluation tool adalah sebagai berikut. 

1. Sebagai rekomendasi perancangan user interface dan user experience untuk 

mengembangkan website E-Learning SMK Negeri 12 Surabaya. 

2. Memudahkan interaksi pengguna terhadap website E-Learning SMK Negeri 

12 Surabaya agar lebih mudah dipahami ketika digunakan
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode 

User Centered Design (UCD) untuk merancang user interface: 

1. Penelitian dengan judul “Pengembangan Rancangan E-Learning Dengan 

Menggunakan Metode User Centered Design (Studi Kasus Lkp Palcomtech)” 

dilakukan oleh Raynanda Gunawan, dkk (2018) memiliki hasil yaitu penerapan 

siklus metode UCD telah berhasil menghasilkan rancangan tampilan E-

Learning dengan usability yang baik. Pada kasus tersebut penelitian 

menggunakan metode system usability scale (SUS) sebagai parameter 

pengukuran usability. 

2. Penelitian dengan judul “Penerapan Metode User Centered Design Pada 

Aplikasi E-Learning Berbasis Android (Studi Kasus: SMAN 3 Sidoarjo)” 

dilakukan oleh Arie Krisnoanto, dkk (2018) memiliki hasil yaitu 

pengembangan aplikasi E-Learning berbasis Android dengan menerapkan 

metode user centered design dan dengan parameter pengukuran menggunakan 

task scenarios  dan kuesioner USE. 

Perbedaan penelitain terdahulu jika dibandingkan dengan tugas akhir ini adalah: 

1. Pada penelitian sebelumnua yang dilakukan oleh Raynanda Gunawan, dkk 

menggunakan parameter pengukuran system usability scale. Sedangkan dalam 

tugas akhir ini, penulis menggunakan parameter pengukuran website usability 

evaluation tool (WEBUSE). 

2. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arie Krisnoanto, dkk 

melakukan pengujian usability  dengan menggunakan task scenarios dan 

kuesioner USE. Sedangkan dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan 

pengujian usability  dengan uji validitas dan reliabilitas dan website usability 

evaluation tool (WEBUSE).
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2.2  E-Learning 

 Menurut Saifuddin (2017) kelas virtual atau dikenal dengan E-Learning 

merupakan salah satu bentuk penggunaan internet dalam meningkatkan proses 

pembelajaran melalui dunia maya. Menurut Novak dalam (Balaji & Al-Mahri, 

2016), dengan menggunakan E-Learning dapat meningkatkan interaktivitas dan 

efisiensi belajar dikarenakan memberikan siswa potensi yang lebih tinggi untuk 

berkomunikasi lebih banyak dengan dosen, rekan. dan dapat dengan leluasa 

mengakses banyak materi pembelajaran. 

 Dalam penerapan E-Learning terdapat beberapa proses komponen yang 

harus diperhatikan, yaitu (1) konten yang relevan dengan tujuan belajar; (2) 

menggunakan metode pembelajaran, seperti contoh pembelajaran dan praktik untuk 

membantu belajar; (3) menggunakan eleme media seperti kalimat dan gambar 

untuk mendistribusikan konten dan metode belajar; (4) pembelajaran dapat 

dilakukan secara langsung dengan instruktur (synchronous); dan (5) membangun 

wawasan dan Teknik baru yang dapat dihubungkan dengan tujuan belajar.  

Gambar 2. 1 Tiga Kunci Komponen-Komponen dan Pembelajaran Online 
(Dabbagh & Ritland, 2005) 

 Menurut Dabbagh & Ritland (2005), ada tiga kunci komponen dari 

pembelajaran online yang bekerjasama untuk mengangkat arti pembelajaran dan 

saling timbal balik, yaitu (a) model pedagogi atau gagasan-gagasan; (b) strategi 

E-Learning

Strategi Instuksional dan 
Pembelajaran

Teknologi PembelajaranModel Pembelajaran 
Pedagogi
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pendidikan dan pembelajaran; dan (c) alat-alat pedagogi, atau teknologi 

pembelajaran online  seperti internet dan teknologi berbasis jaringan. 

2.3 Website 

 Website adalah fasilitas hyperteks dalam menampilkan data berupa teks, 

gambar, suara, mengelola basis data. DBMS berisi suatu koleksi data dan satu set 

program untuk mengakses data. DBMS merupakan perangkat lunak (software) 

yang menentukan data tersebut diorganisasi, disimpan, dibuat dan diambil kembali. 

Perangkat lunak ini juga menerapkan mekanisme pengamanan data bersama dan 

konsistensi data (Prasetyo, 2019). 

2.4 Learning Management System (LMS) 

 LMS merupakan software yang dibuat untuk memudahkan seorang 

pengajar (guru/dosen) untuk mengatur kegiatan pembelajaran dan berinteraksi 

dengan siswa tanpa terbatas ruang dan waktu (Herayanti, Fuaddunnazmi, & Habibi, 

2015). 

 Perencanaan dan pembangunan LMS mencakup ruang lingkup administrasi 

pembelajaran, penyampaian materi, penilaian, monitoring, komunikasi dan sebagai 

rekam jejak pelakasanaan pembelajaran serta penilaian kinerja guru/dosen. 

Administrasi, termasuk kehadiran, presensi dan rancangan pembelajaran yang 

sudah disepakati oleh guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa dapat di arsipkan 

secara digital. Seluruh materi pembelajaran dikemas dengan sistematik dan efisien 

(Murniarti & Sairwona, 2020). 

2.5 Moodle 

 Moodle merupakan sebuah open source course management system yang 

berarti tempat belajar dinamis dengan menggunakan model berorientasi objek, atau 

juga dikenal sebagai Learning Management System (LMS) atau Virtual Learning 

Environtment (VLE).  

 Moodle adalah sebuah program aplikasi yang dapat merubah media 

pembelajaran ke dalam bentuk web. Manfaat dari penggunaan LMS menggunakan 

moodle secara online sangat penting. Diantaranya adalah mengatasi keterbatasan 

frekuensi tatap muka antara pengajar (guru/dosen) dengan siswa (Herayanti, 

Fuaddunnazmi, & Habibi, 2015). 
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 Moodle memiliki beberapa fitur utama yaitu Personalized Dashboard, 

Progres Tracking, File Management, Peer Assessment, Inline Feedback, dan 

Multimedia Integration. Dari berbagai fitur yang tersedia ada pula kelebihan dari 

aplikasi Moodle, yaitu Moodle merupakan aplikasi Open Source dimana aplikasi 

ini dapat digunakan secara gratis dan bisa diakses ataupun di modifikasi oleh 

pengguna untuk kepentingan masing-masing organisasi. Moodle sangat fleksibel 

dan mudah digunakan. Moodle juga merupakan aplikasi yang aman dan 

terintegrasi, mendapatkan dukungna plugin dan mudah dikostumisasi, serta Moodle 

juga dapat diakses melalui mobile atau menggunakan smartphone (Adani, 2021). 

2.6 User Interface 

 Perancangan user interface merupakan proses menciptakan media 

komunikasi yang efektif antara manusia dan komputer. Istilah lainnya, user 

interface adalah menjadi penghubung antara sistem dengan pengguna. Perancangan 

UI melalui suatu proses yang kompleks, karena itu user interface harus dibuat 

dengan benar sebab akan membentuk persepsi para penggunanya terhadap suatu 

perangkat lunak. Desain user interface harus dibuat dengan memperhatikan 

kemudahan penggunaan agar dapat diterima oleh masyarakat. Jika pengguna 

merasa user interface yang telah dibuat tidak menarik, sulit dimengerti, dan dapat 

menimbulkan rasa bosan, maka dapat hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan 

pada sebuah aplikasi (Susilo, Wijaya, & Hartanto, 2018). 

2.7 User Experience 

 Sesuai dengan ISO 9241-210 tahun 2010, dikatakan bahwa user experience  

merupakan persepsi dan respon dari seseorang yang dihasilkan dari penggunaan 

dan prediksi dari suatu produk, sistem, atau jasa yang telah dibuat. User experience 

dapat menilai seberapa puas dan nyamannya pengguna terhadap sebuah prouk, 

sistem, ataupun jasa. Sedangkan definisi lain user experience adalah seluruh aspek 

interaksi pengguna dengan perusahaan, layanannya, dan produknya (Izabal, 

Aknuranda, & Az-Zahra, 2018). 

 Menurut Rodden, Hutchinson, Xin Fu (2010) user experience memiliki 4 

indikator antara lain:  

1. Happiness adalah kepuasan, daya tarik visual, kemungkinan untuk 

merekomendasikan dan kemudahan.  
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2. Task Success adalah efisiensi (misalnya waktu untuk menyelesaikan tugas), 

efektivitas dan tingkat kesalahan yang terjadi.  

3. Earning adalah persepsi pengguna mengenai manfaat dan keuntungan yang 

didapat dalam mengakses aplikasi.  

4. Uptime adalah persepsi pengguna mengenai jaminan ketersediaan informasi 

dan keandalan fitur.  

 Dapat disimpulkan bahwa, user experience dalam konteks ini adalah 

sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan komputer yang bertujuan 

kemudahan dalam memahami isi dari aplikasi tersebut yang dilihat dari desain 

layout, kontrol tombol, warna dan font/tipografi. 

2.8 Human Computer Interaction (HCI) 

 Interaksi manusia dan komputer merupakan suatu disiplin ilmu yang 

mengkaji komunikasi atau interaksi diantara pengguna dengan sistem komputer 

maupun sistem yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Model 

interaksi ini melibatkan tiga komponen, yaitu pengguna, interaksi dan sistem itu 

sendiri (Paskalis, Hidayati, & Darwiyanto, 2015). 

Gambar 2. 2 Gambar 2.2 Ruang Lingkup Human Computer Interaction (HCI) 
(Paskalis, Hidayati, & Darwiyanto, 2015) 
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2.9 Website Usability Evaluation Tool (WEBUSE) 

 Web usability evaluation tool adalah metode yang digunakan untuk 

mengevaluasi website dari aspek usability pada semua jenis web dan domain. 

WEBUSE berfokus pada pengembangan sistem evaluasi usability berbasis website 

dengan pendekatan tindakan yang subyektif yang melibatkan partisipasi dari 

pengguna untuk memberikan penilaian pada sebuah website. Pengembangan 

pendekatan WEBUSE sebagai standar pengukuran dengan metode evaluasi 

kuesioner berbasis website yang memungkinkan pengguna untuk menilai usability 

dari sebuah website yang akan dilakukan evaluasi (Aini, Zainal, & Afriyudi, 2019). 

 

Gambar 2. 3 Gambar 2.3 Proses Evaluasi Metode WEBUSE 

 Beberapa tahap dalam pengujian usability menggunakan kuesioner 

WEBUSE adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan sistem website yang akan dievaluasi. 

2. Responden mengisi semua pertanyaan yang ada pada kuesioner 

3. Merit digunakan berdasarkan jawaban dari user untuk setiap pertanyaan, 

kemudian diakumulasi untuk setiap kategori usability. 

4. Poin kategori usability adalah mean value dari masing-masing kateori. 

5. Level usability ditentukan berdasarkan poin usability. 

Hubungan pilihan merit dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2. 1 Opsi jawaban kuesioner WEBUSE 

No. Pilihan Merit 

1. Sangat Tidak Setuju 0,00 

2. Tidak Setuju 0,25 

3. Setuju 0,75 

4. Sangat Setuju 1,00 

Sumber: Chiew dan Salim (2003) 

 Dari kuesioner WEBUSE, dapat diperoleh nilai yang dapat menggambarkan 

seberapa baik level usability pada suatu website. Nilai tersebut terbagi dalam 5 

range nilai dimana setiap range nilai mewakili tingkatan baik buruknya usabilitas. 

Namun pada penelitian ini penulis menggunakan 4 (empat) range nilai dikarenakan 

untuk meminimalisir adanya responden yang memilih range netral/standar. 

Tabel 2. 2 Usability point and corresponding usability tool 

Point
, x 

0<=x<=0,
2 

0,2<=x<=0,
4 

0,4<=x<=0,
6 

0,6<=x<=0,
8 

0,8<=x<=1,
0 

Nilai Bad Poor Moderate Good Excellent 

Sumber: Chiew dan Salim (2003) 

2.10 Teori Warna 

 Menurut Cao & Bank (2015), dalam pengimplementasian warna sebagai 

desain suatau website, terdapat beberapa elemen yang harus diperhatikan selain 

warna itu sendiri. Elemen-elemen tersebut adalah kontras, pelengkap corak yang 

bervariasi, dan presisi sangat penting. Dalam memudahkan proses perancangan 

maka disarankan untuk membuat style guides warna yang menjelaskan detail teknis 

terhadap penggunaan warna. Panduan tersebut akan mencantumkan dimana dan 

kapan harus menggunakan setiap warna tertentu dan properti numerik warna yang 

digunakan sebagai publikasi. Dengan style guide akan dapat meningkatkan 

konsistensi visual. 

 Warna sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu warna warm (hangat) yaitu merah, 

oranye, dan kuning, warna cool (dingin/sejuk) yaitu biru dan ungu, dan warna netral 

yaitu hitam, putih, dan abu-abu. Warna hangat dapat lebih menstimulasi, sedangkan 
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warna sejuk dapat lebih menenangkan. Setiap warna memiliki sinyal dan properti 

unik. Berikut gambaran singkat tentanf emosi umum yang ditimbulkan oleh 

kelompok warna utama: 

1. Merah 

 Warna merah merupakan warna yang paling menstimulasi. Warna merah 

biasanya digunakan untuk menarik perhatian. Merah juga dapaat diartikan 

energi dan kekuatan, tetapi warna merah tidak tepat untuk website dengan tema 

santai. 

2. Oranye 

 Warna oranye dapat mempertahankan beberapa sifat warna merah yang 

memberi energi, tetapi pada tingkatan yang lebih rendah, dan sedikit lebih 

tenang. Biasanya juga menunjukan kesan keceriaan. 

3. Kuning 

 Warna kuning berpengaruh terhadap variasi dengan tingkat kecerahannya 

(gelap atau terang). Tetapi secara umum biasanya menghangatkan dan energik. 

Warna kuning cerah sangat menstimulasi, warna tengah lebih ramah, dan 

warna yang lebih gelap contohnya seperti warna emas memberikan kesan kuno 

dan abadi. 

4. Hijau 

 Warna hijau adalah perpaduan energi dan relaksasi yang menyenangkan. Ini 

biasanya menandakan pertumbuhan positif namun dalam budaya barat 

memberikan kesan uang dan lingkungan. 

5. Biru muda 

 Warna biru muda adalah warna yang ramah, menarik, dan aman, situs sosial 

seperti Facebook dan Twitter memanfaatkan warna ini. 

6. Biru tua 

 Warna biru tua masih termasuk golongan warna yang menenangkan, tetapi 

cenderung lebih muram dan dapat diandalkan. Warna ini lebih bersahaja dan 

disukai oleh perusahaan yang terkenal dengan profesionalisme. 

7. Ungu 

 Warna ungu merupakan warna bangsawan, warna ungu memunculkan sensasi 

kemewahan namun terkadang bahkan dekadensi. Kesan yang lebih tenang 
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memancarkan romansa, sedangkan warna yang lebih gelap dapat mewakili 

elemen yang lebih misterius. 

8. Hitam 

 Warna hitam merupakan warna yang terkuat dari semua warna. Warna hitam 

hampir selalu digunakan untuk warna teks. Meskipun akan mendukung warna 

lain yang digunakan disekitarnya, hal tersebut dapat menciptakan kesan yang 

sangat kuat. 

9. Putih 

 Sebagai warna primer, warna putih memberikan aura kebersihan, kemurnian, 

dan kebijakan. Sebagai warna sekunder warna putih ini menarik perhatian ke 

elemen yang lebih menstimulasi, dan membuatnya sangat ideal sebagai peran 

pendukung dari warna lain. 

10. Abu-abu 

 Warna abu-abu memberikan kesan netral. Tetapi warna tersebut juga dapat 

mengubah bayangannya dan dapat memberikan tingkat yang berbeda-beda 

untuk black’s attention drawing dan kualitas white’s attention repelling. Hal 

tersebut dapar menjadikan warna abu-abu menjadi warna yang unik bagi 

desainer ahli. 

 Dalam mengkombinasikan warna terdapat beberapa cara agar warna yang 

akan dikombinasikan sesuai dan tidak saling berbenturan antara warna satu degan 

warna lain. Agar memudahkan dalam memilih warna atau kumpulan warna yang 

akan digunakan dengan menggunakan skema warna. Berikut ini beberapa struktur 

populer dalam membuat skema warna (Alexander, Pangestu, Nicolas, & Hakim, 

2020). 

1. Monochromatic 

 Skema monokromatik terdiri dari variasi satu hue dengan menyesuaikan nilai 

shading, tone, dan tint. Dengan kata lain, skema monkromatik adalah satu 

warna dengan tingkat konsentrasi warna dasar yang berbeda-beda  

2. Analogous 

 Skema warna analogous terdiri dari kombinasi warna yang bersebelahan pada 

color wheel. Skema warna ini dapat menghasilkan kombinasi dari warna yang 

berbeda, namun memiliki dampak visual yang sama. 
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3. Complementary 

 Skema warna complementary terdiri dari kombinasi warna yang berlawanan 

pada color wheel. Skema warna ini akan menghasilkan kombinasi warna 

dengan kontras yang tajam, sehingga dapat menarik perhatian. 

4. Triadic 

 Skema warna triadic terdiri dari tiga warna yang masing-masing memiliki 

jarak yang sama pada color wheel. Skema warna ini dapat menghasilkan 

kombinasi warna dengan variasi yang jauh lebih fleksibel jika dibandingkan 

dengan skema warna complenetary, akan tetapi memiliki kontras warna yang 

kurang tajam yang disebabkan harmoni warna yang lebih terlihat. 

5. Split-complementary 

 Skema warna ini adalah dua pasang warna dengan atribut berlawanan dan 

memiliki posisi yang tepat bersebelahan pada color wheel. Skema warna ini 

menghasilkan variasi kontras yang sama tajam, dengan pilihan untuk 

menyesuaikan tingkat ketajaman kontras tersebut. 

6. Rectengular Tetradic (Compound Complementary) 

 Skema warna ini terbentuk dari dua pasang skema complementary, dengan 

jarak antar warna yang dibebaskan. Skema ini memiliki tingkat variasi terbesar 

dari skema warna lain, karena memiliki jumlah kombinasi warna potensial 

yang paling banyak. 

2.11 Populasi dan Sampel 

 Di dalam statistika selalu berhubungan dengan data. Data merupakan fakta-

fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengumpulan fakta yang merupakan data 

ini bisa seluruhnya atau sebagian saja. Keseluruhan dari semua fakta yang diteliti 

dapat disebut dengan populasi, sedangkan kalua dari semua fakta yang dianggap 

dapat mewakili seluruhnya disebut dengan sampel (Nasution, 2017). Dalam 

penelitian ini populasi yang terkait adalah guru dan siswa di SMK Negeri 12 

Surabaya.  

Menurut Sekaran & Bougie (2016) ukuran sampel dari 30 dan kurang dari 500 

adalah tepat untuk sebagian besar penelitian. Untuk menentukan sampel dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus Slovin dengan estimasi kesalahan 

sebesar 10% yang ditunjukan pada rumus 1 dibawah ini. 
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𝑛 = …………. (1) 

Dimana: 

n = Jumlah sampel minimal 

N = Jumlah populasi 

e = Batas toleransi kesalahan 

2.12 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

2.12.1 Uji Validitas 

 Uji Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir – butir 

pertanyaan dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. 

Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung sutau kelompok variabel tertentu. 

Untuk menguji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus 

kolerasi product moment pada rumus 2. 

𝑟 =  
 ∑  (∑ )(∑ )

(  ∑( )  (∑ )  ( ∑( )  (∑ )  )
………… (2) 

Dimana: 

r : Koefisien validitas 

n : Banyaknya responden 

X : Nilai pembanding atau skor pertanyaan tiap nomor 

Y : Nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya 

2.12.2 Uji Reliabilitas 

 Sugiharto dan Situnjak (2006) mengnyatakan bahwa realibilitas menunjuk 

pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk 

memperoleh informasi yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh 

informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan 

mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. 

 Rumus yang banyak digunakan untuk uji reliabilitas adalah Alpha Cronbach 

digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya berbentuk skla. Uji 

reliabilitas dilakukan terhadap seluruh butir pertanyaan jika nilai Alpha Cronbach 
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> 0.60 maka reliabel dan jika nilai Alpha Cronbach < 0.60 maka tidak reliabel 

(Malhotra, 2007). Rumus untuk menghitung realibilitas dengan Alpha Cronbach 

ditunjukan pada Rumus 3. 

∝=
 

1 
∑ 

…………(3) 

Dimana: 

k  = Jumlah instrumen pertanyaan 

∑ 𝑠𝑗2 = Jumlah varian tiap instrumen 

Sx2 = Varian dari keseluruhan instrumen 

2.13 User Centered Design (UCD) 

 Menurut Paskalis, Hidayati & Darwiyanto (2015), User Centered Design 

(UCD) merupakan sebuah metode perancangan yang menempatkan pengguna 

sebagai pusat dari proses pengembangan sistem. (Prawira, Effendy, & Kaburuans, 

2017) menyatakan dalam membangun desain antarmuka pengguna dengan lebih 

berfokus kepada task, needs, dan informasi dari pengguna untuk merancang desain 

yang sesuai. Pendekatan UCD didukung dengan teknik, tools, prosedur, dan proses 

yang dapat membantu perancangan sistem interaktif yang lebih berpusat pada 

pengguna. Sasaran UCD tidak sekedar membuat produk yang berguna, terdapat 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam UCD adalah: 

1. Plan the human centered process 

Tahapan ini dilakukan penyusunan rencana dalam proses desain yang berpusat 

pada pengguna dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak 

yang terkait. 

 

2. Specify the context of use 

 Tahapan ini berfokus pada mendengarkan kebutuhan dan permintaan 

pengguna. Dalam melakukan tahapan ini harus melibatkan pengguna dalam 

proses desain dan pengguna akan menjadi fokus utama dalam merancang 

keseluruhan desain. 
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3. Specify User and Organizattional Requirements 

 Tahapan ini melakukan proses identifikasi terhadap daftar rincian dari 

kebutuhan pengguna dalam menggunakan aplikasi agar dapat mengetahui apa 

saja yang dibutuhkan pengguna di dalam aplikasi tersebut. 

4. Produce Design Solutions 

 Pada tahapan ini dilakukan proses perancangan desain tampilan sebagai solusi 

dari aplikasi yang dibangun. 

5. Evaluate Design 

 Tahapan ini melakukan proses evaluasi terhadap desain yang dibangun dengan 

mengacu pada hasil analisis konteks dan kebutuhan pengguna. 

Specify the 
context of use

Specify user and 
organizational 
requirements

Produce design 
solutions

Evaluate designs 
against user 

requirements

Plan the human 
centered process

Complete

Y

N

 

Gambar 2. 4 Tahapan dalam User Centered Design 

 Proses pada UCD merupakan proses yang dilakukan secara berulang 

(iterative) dimana tahap tersebut dilakukan desain dan evaluasi dibangun dari tahap 

awal hingga tahap implementasi. 

2.14 Analisis Kompetitor 

 Analisis kompetitor merupakan cara dalam memahami apa yang ada di 

benak perusahaan lain dengan cara memetakan semua ide-ide yang tersembunyi 

untuk masa yang akan datang (Dr. H. Yoyon Bahtiar Irianto, 2012).  

 Peta kompetitor merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk 

mengidentifikasi kompetitor. Identifikasi kompetitor merupakan suatu hal yang 

wajib dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasikan perusahaan pesaing 

yang menawarkan produk serupa dan melayani pelanggan yang sama dengan harga 

yang tidak jauh berbeda (Labib & Wibawa, 2019).
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metode penelitian merupakan mekanisme penyelesaian suatu permasalahan 

dalam penelitian dan penjelasan model atau tahapan yang digunakan selama 

penelitian berlangsung. Pada bab ini peneliti menggunakan merode User Centered 

Design (UCD) serta Website Usability Evaluation Tool (WEBUSE) dalam 

melakukan pengujian hasil desain aplikasi E-Learning SMKN 12 Surabaya. 

Diharapkan hasil perancangan desain baru mampu menciptakan tampilan yang user 

friendly dengan tampilan, warna, kontras, dan penggunaan font yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna sehingga membuat aplikasi tersebut dapat menjadi lebih 

konsisten, efektif, dan efisien. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka solusi dari 

permasalahan terhadap penelitian ini adalah perancangan desain antarmuka 

pengguna aplikasi E-Learning SMK Negeri 12 Surabaya dengan metode User 

Centered Design. Berikut adalah tahapan metode User Centered Design (UCD) 

yang dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3. 1 Metodologi Penelitian 
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3.1 Plan the User Centered Design Process 

 Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan rencana dalam proses desain 

aplikasi E-Learning SMK Negeri 12 Surabaya yang berpusat pada pengguna 

dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak yang terkait. 

Observasi dan wawancara ini dilakukan secara langsung dengan datang ke tempat 

penelitian. Kegiatan untuk mendukung tahapan ini adalah dengan menyebarkan 

kuesioner dengan metode website usability evaluation tool (WEBUSE). 

3.1.1 Wawancara 

 Pada tahapan ini penulis melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui 

sebuah permasalahan yang tengah dialami di dalam proses belajar mengajar dengan 

menggunakan E-Learning SMKN 12 Surabaya. Dengan melakukan wawancara 

dengan pihak-pihak terkait seperti guru, siswa, serta bagian TI (Teknologi 

Informasi) penulis dapat merinci permasalahan apa saja yang tengah dialami 

didalam proses belajar mengajar dengan aplikasi E-Learning SMKN 12 Surabaya. 

3.1.2 Observasi 

 Observasi merupakan metode pengumpulan data yang memiliki karakter 

kuat secara metodologis. Metode observasi tidak hanya sebagai proses kegiatan 

pengamatan dan pencatatan, tetapi lebih dari itu observasi memudahkan dalam 

mendapatkan informasi tentang keadaan sekitar objek pengamatan (Hasanah, 

2016).  

 Pada tahap ini penulis melakukan observasi dan evaluasi tampilan aplikasi 

E-Learning SMKN 12 Surabaya sebelum dilakukan suatu perbaikan desain. Pada 

penelitian ini penulis melakukan observasi dengan datang langsung ke lokasi 

pengamatan dan mencatat secara sistematis tentang tingkah laku serta permasalahan 

yang tengah dialami. Tampilan aplikasi E-Learning SMKN 12 Surabaya yang 

digunakan oleh guru dan siswa dapat dilihat pada lampiran 6. 

3.2 Understand and Specify the Context of Use 

 Pada tahapan ini dilakukan pencarian data mengenai kebutuhan dari 

pengguna serta kendala yang ditemui. Untuk memperoleh data mengenai kebutuhan 

dan kendala maka dibutuhkan data dari pengguna. Untuk melakukan analisis 

konteks pengguna diperlukan beberapa data yang berhubungan dengan pengguna, 
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diantaranya adalah karakteristik dan tugas dari pengguna ketika mengakses 

aplikasi. Adapun hasil akhir dari analisis konteks pengguna ini berupa penjabaran 

mengenai karakteristik dan tugas yang akan dikerjakan oleh pengguna. Berikut ini 

adalah User Persona Guru dan Siswa. 

Gambar 3. 2 User Persona Guru Bapak Gatot Mulyono 

Gambar 3. 3 User Persona Guru Bapak Jauhariyadi 
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Gambar 3. 4 User Persona Siswa Muhammad Ardiansyah Y. 

Gambar 3. 5 User Persona Siswa Achmad Haris
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3.2.1 Studi Literatur 

 Studi literatur dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data, dan 

mendukung proses pengerjaan hingga penyusunan laporan tugas akhir.  Studi 

literatur digunakan untuk mempelajari materi dari metode user centered design. 

Pada tahap ini akan mempelajari lebih dalam mengenai User Centered Design 

(UCD), dan Webiste Usability Evaluation Tool (WEBUSE). 

 Peneliti melakukan studi literatur berdasarkan beberapa jurnal dengan 

konsep UI/UX dan mengkaji ucer centered design, website, populasi dan sampel 

dan website usability evaluation tool (WEBUSE).  

3.2.2 Evaluasi Desain Lama 

 Pada penelitian ini, kuesioner WEBUSE tetap perlu dilakukan pengujian 

validitas dan reliabilitas agar mendapatkan hasil yang valid dan reliabel. Dilakukan 

penyebaran kuesioner pertama kali dalam upaya melakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner WEBUSE. 

Kemudian kuesioner dibagikan kepada 95 responden menurut hasil dari 

perhitungan populasi dan sampel. Setelah lulus dari tahap uji validitas dan 

reliabilitas, kuesioner yang benar akan disebarkan kepada responden dengan 

menentukan jumlah responden menggunakan rumus slovin.  

3.2.3 Menyusun Kuesioner 

 Peneliti melakuakan penyusunan kuesioner WEBUSE yang akan digunakan 

untuk melakukan pencarian permaslahan dan kuesioner akan dibagikan kepada 

responden yang telah dipilih, selanjutnya kuesioner tersebut dibagikan untuk 

memberikan nilai terhadap setiap pertanyaan. 

Tabel 3. 1 Pernyataan Kuesioner 

No. Pertanyaan 

1. Apakah anda dapat memahami isi dari aplikasi Moodle? 

2. Apa yang membuat anda kesulitan dalam memahami aplikasi ini? 

3. Lalu bagaimana sebaiknya aplikasi ini dapat membantu anda dalam melakukan proses 

belajar mengajar? 

4. Bagaimana tanggapan siswa mengenai aplikasi Moodle ini? 

5. Apa kendala yang dirasakan siswa ketika mengakses kelas? 
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6. Kesulitan yang bagaimana yang dirasakan oleh siswa di hari tersebut dan hari-hari 

berikutnya? 

7. Bagaimana dengan desain aplikasi moodle pada saat ini? 

8. Dimana letak desain yang dirasa kurang menarik tersebut? 

9. Apakah kombinasi warna yang digunakan sudah cukup baik? 

10. Apakah aplikasi Moodle ini mudah diakses kapanpun? 

11. Apakah aplikasi Moodle ini memberikan informasi yang anda butuhkan? 

12. Apabila aplikasi sedang mengalami perbaikan, apakah guru dan siswa memiliki 

alternatif lain dalam proses belajar mengajar? 

3.2.4 Menyebarkan Kuesioner 

 Langkah selanjutnya yaitu menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu 

para guru dan siswa di SMK Negeri 12 Surabaya. Penyebaran kuesioner dilakukan 

secara online dengan menggunakan google form. Sebelum dilakukan penyebaran 

kuesioner. Responden diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan daru 

disebarnya kuesioner. 

3.2.5 Hasil Kuesioner Evaluasi Desain Lama 

  Evaluasi desain lama dilakukan dengan menggunakan kuesioner WEBUSE 

yang dibagikan kepada 95 orang respoden yaitu 59 guru dan 36 siswa. Berdasarkan 

Tabel 3.2, dapat dilihat pada kolom rata-rata dan juga keterangan bahwa yang 

termasuk dalam usabilitas level moderate hanya terdapat enam atribut, satu atribut 

berada dalam level good. Sedangkan lima atribut berada pada level poor yang 

berarti memiliki potensi untuk diperbaiki 

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Kuesioner Desain Lama 

Kategori Atribut 
Jumlah Jawaban Rata-

rata 
Ket. 

STS TS S SS 

C
on

te
nt

, 

O
rg

an
iz

at
io

n,
 

an
d 

R
ea

da
bi

li
ty

 1 57 19 12 7 0,218 Poor 

2 33 40 16 6 0,295 Poor 

3 1 31 57 6 0,595 Moderate 

N
av

ig
at

io
n 

an
d 

L
in

k 

4 13 24 51 7 0,539 Moderate 

5 17 28 44 6 0,484 Moderate 

6 22 41 26 6 0,376 Poor 
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D
es

ig
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U
se

r 

In
te

rf
ac
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7 46 28 16 5 0,253 Poor 

8 7 13 69 6 0,642 Good 

9 42 33 16 4 0,255 Poor 

P
er

fo
rm

an
ce

 

an
d 

E
ff

ec
ti

ve
ne

ss
 10 16 37 36 6 0,445 Moderate 

11 28 13 49 5 0,474 Moderate 

12 16 34 38 7 0,463 Moderate 

  Tabel 3.2 merupakan pengelompokan dari hasil evaluasi desain lama 

menjadi empat kategori yaitu Content, Organization, and Readability, Navigation 

and Links, Design User Interface, dan Performance and Effectiveness. Berdasarkan 

Tabel 3.2, diketahui bahwa nilai usability aplikasi Moodle yang digunakan oleh 

SMK Negeri 12 Surabaya pada kategori Content, Organization and Readability dan 

Design User Interface berada pada level Poor. Sedangkan pada kategori Naivgation 

and Links dan Performance and Effectiveness berada pada level Moderate. 

Tabel 3. 3 Usabilitas Desain Lama per Kategori 

No. Kategori Point Level Usability 

1. Content, Organization and Readability 0,369 Poor 

2. Naivgation and Links 0,467 Moderate 

3. Design User Interface 0,383 Poor 

4. Performance and Effectiveness 0,461 Moderate 

5. Rata-rata 0,420 Moderate 

3.2.6 Menganalisis Kompetitor 

 Langkah berikutnya adalah menentukan kompetitor/pesaing yang kemudian 

akan dianalisis untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada 

fitur aplikasi masing-masing kompetitor. Dengan melakukan analisis kompetitor 

akan didapatkan hasil perbandingan antara aplikasi yang sedang diteliti dengan 

kompetitor-kompetitor lainnya. 

 Pada penelitian ini penulis melakukan analisis kompetitor dan yang menjadi 

kompetitor dari penelitian ini adalah LMS Edmodo. Edmodo dipilih untuk menjadi 

kompetitor pada penelitian kali ini dikarenakan fitur-fitur yang dimiliki hampir 

sama dengan LMS Moodle. 



27 
 

 
 

 Edmodo merupakan aplikasi media pembelajaran online yang 

dikembangkan oleh Nic Borg dan Jeff O’hara. Versi pertama kali dikeluarkan pada 

tahun 2008. Pada awal tahun 2011 Edmodo mencapai 1 juta pengguna hingga 

beberapa bulan kemudian jumlah tersebut naik hingga 7 juta pengguna. Beberapa 

fitur yang disediakan Edmodo saat ini sebagai berikut (Id Cloud Host, 2020): 

1. Parent code 

Orang tua murid dapat ikut serta dalam mengawasi proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh anaknya dengan guru pengajar. 

2. Award badge 

Guru dapat memberikan penghargaan pada muridnya sebagai imbalan telah 

menyelesaikan tugas dan ujian dengan baik dan mendapatkan nilai baik. 

3. Polling 

Guru dapat mengetahui respon dari murid dalam penyelesaian tugas dan 

kuis yang diberikan. 

4. Assignment 

Guru dapar memberikan tugas berupa dokumen, link dan berbagai macam 

resources yang ingin diberikan. 

5. Gradebook 

Guru dapat mengelola hasil tugas yang telah diberikan kepada murid-murid 

dengan mudah dalam memberikan penilaian. 

6. Quiz 

Guru dapat memberikan kuis atau ujian secara online. 

7. File dan link 

Guru dapat memberikan materi berupa dokumen, audio, video, dan berbagai 

macam jenis link pembelajaran. 

8. Library 

Guru dapat menyimpan dokumen ataupun link yang dapat digunakan untuk 

bahan belajar siswa sebelum memulai kelas. 

 Saat ini para pengembang aplikasi pembelajaran online tengah berlomba-

lomba dalam mengembangkan aplikasi pembelajaran online dari segi fitur yang 

disediakan, tampilan yang menatik, aplikasi yang mudah dipelajarai dan dipahami 
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baik oleh guru ataupun murid. Dari semua pengembang media pembelajaran online 

di seluruh dunia yang sering digunakan oleh institusi adalah Moodle dan Edmodo. 

 Pada tahap ini penulis melakukan analisis terkati kedua media pembelajaran 

online tersebut sebagai tahap komparasi dalam menyusun tugas akhir ini. Penulis 

menemukan sumber yang telah mengkomparasi kedua aplikasi media pembelajaran 

online tersebut. 

 Dilansir dari saasworthy.com dapat dilihat pada gambar L5.1 di lampiran 5 

dapat disimpulkan bahwa LMS Moodle memang menjadi salah satu pilihan dengan 

berbagai fitur yang dapat memenuhi kebutuhan penggun seperti guru dan siswa. 

Berikut adalah hasil komparasi dari LMS Moodle dan Edmodo berdasarkan dari 

(Saasworthy, 2021). Hasil komparasi dapat dilihat pada lampiran 5. 

3.2.7 Menentukan Populasi dan Sampel 

 Pada penelitian ini dilakukan pengambilan sampel pada seluruh guru dan 

siswa di SMK Negeri 12 Surabaya berjumlah 2005 respinden dengan rincian guru 

yang berjumlah 158 orang dan siswa berjumlah 1847 orang. Maka diambil sampel 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒
 

Dimana: 

n = Jumlah sampel minimal 

N = Jumlah populasi 

e = Batas toleransi kesalahan sebesar 0,1 

 

Maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 Jumlah Populasi 

No. Keterangan Jumlah 

1. Guru 158 

2. Siswa 1847 

 

𝑛 =
2005

1+(2005 𝑥 0,1 )
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𝑛 =
2005

1 + (2005 𝑥 0,01)
 

𝑛 =
2005

1 + (20,05)
 

𝑛 =
2005

21,05
= 95 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus tersebut didapatkan sampel sebanyak 95 

responden yang akan menjadi fokus utama untuk melakukan evaluasi awal. 

3.2.8 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

A. Uji Validitas 

 Setelah diperoleh hasil kuesioner yang melibatkan 95 responden yaitu 59 

Guru dan 36 Siswa, maka langkah berikutnya menguji validasi dan reliabilitas. 

Instrument dikatakan valid apabila instrument tersebut menunjukan korelasi 

(Rhitung) lebih besar dari table dengan taraf signifikan (alpha) sebesar 0,60. Dari 

hasil uji validitas yang telah dilakukan 12 pertanyaan dinyatakan valid. Seperti yang 

ada pada table 3.5. 

Tabel 3. 5 Hasil Uji Validitas 

No. Variabel Rhitung Keterangan 

1. Q1 0.883 Valid 

2. Q2 0.823 Valid 

3. Q3 0.769 Valid 

4. Q4 0.859 Valid 

5. Q5 0.807 Valid 

6. Q6 0.850 Valid 

7. Q7 0.877 Valid 

8. Q8 0.850 Valid 

9. Q9 0.885 Valid 

10. Q10 0.849 Valid 

11. Q11 0.916 Valid 
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12. Q12 0.800 Valid 

    

B. Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji tingkat konsistensi terhadap setiap 

jawaban dari responden sehingga penyebaran kuesioner yang dilakukan dapat 

digunakan untuk pengujian. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila hasil dari 

keseluruhan Alpha Cronbach lebih besar dari nilai standar Alpha Cronbach 0.60. 

Dari hasil uji reliabilitas 12 variabel dinyatakan reliabel dengan nilai Alpha 

Cronbach sebesar 0.971 karena nilai keseluruhan Alpha Cronbach lebih besar dari 

0.60 (standar Alpha Cronbach). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3.6. 

Tabel 3. 6 Hasil Uji Reliabilitas 

Cronbach's Alpha N of Items 

.971 12 

3.2.9 Analisis Hasil Evaluasi Desain Lama 

 Terdapat lima atribut yang termasuk dalam kategori poor yang akan 

menjadi permasalahan dari hasil evaluasi desain lama, seperti yang terdapat pada 

tabel 3.7. 

Tabel 3. 7 Hasil Evaluasi Desain Lama 

No. Permasalahan Deskripsi Solusi Hasil 

1. Guru dan siswa tidak 
mendapatkan banyak informasi 
seperti infomasi kelas, mata 
pelajaran, serta nama guru yang 
bersangkutan pada suatu kelas. 

Informasi kelas, mata pelajaran, 
serta nama guru dapat dilihat di 
halaman homepage pada gambar 
(a) untuk desain lama, gambar 
(b) untuk desain baru di Gambar 
L6.1 

Solusi dari 
permasalahan dapat 
dilihat di Gambar L6.1 
gambar (b) 

2. Guru mengalami kesulitan 
dalam mengunggah materi di 
aplikasi Moodle dikarenakan 
penempatan pada konten di 
dalam fitur dan menu tersebut 
tidak terorganisir dengan baik. 

Fitur untuk mengunggah materi 
pada akun guru dapat dilihat 
pada gambar L6.4 untuk (a) 
adalah desain lama dan (b) 
adalah desain baru. 

Solusi dari 
permasalahan dapat 
dilihat di Gambar L6.4 

3. Guru mengalami kesulitan 
ketika hendak memberikan tugas 
kepada siswa. 

Fitur untuk mengunggah materi 
pada akun guru dapat dilihat 
pada gambar L6.4 untuk (a) 
adalah desain lama dan (b) 
adalah desain baru. 

Solusi dari 
permasalahan dapat 
dilihat di Gambar L6.4 

4. Guru mengalami kesulitan 
dalam melakukan presensi untuk 
siswa seperti penempatan pada 

Fitur untuk presensi siswa pada 
akun guru dapat dilihat pada 
gambar L6.4 untuk (a) adalah 

Solusi dari 
permasalahan dapat 
dilihat di Gambar L6.4 
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konten didalam fitur dan menu 
tersebut yang menyebabkan guru 
merasa pekerjaannya dapat 
terhambat 

desain lama dan (b) adalah 
desain baru. 

5. Kurangnya minat para guru dan 
siswa dalam mengakses aplikasi 
Moodle dikarenakan desain 
antarmuka pengguna yang 
kurang menarik dan tidak user 
friendly 

Secara garis besar desain 
antarmuka pengguna pada LMS 
Moodle dirasa kurang menarik 
dan sulit dipelajari oleh guru dan 
siswa 

Solusi dari 
permasalahan dapat 
dilihat di Gambar L6.1, 
Gambar L6.2, Gambar 
L6.3, Gambar L6.4, 
Gambar L6.5, Gambar 
L6.6, dan Gambar L6.7 

  Masalah pertama terkait pemahaman penggunaan aplikasi ini kurang mudah 

dipelajari dan dipahami dengan baik, atribut ini memiliki nilai 0,218 sehingga 

berada dalam range nilai 0,2 - 0,4. Masalah kedua mengenai konten dari aplikasi 

belum terorganisir dengan baik, atribut ini memiliki nilai 0,295. Masalah ketiga 

terkait penggunaan keterangan terhadap icon yang menimbulkan kesalah fahaman 

terhadap fitur yang disediakan, atribut ini memiliki nilai 0,376. Masalah keempat 

mengenai desain antarmuka aplikasi kurang menarik, atribut ini memiliki nilai 

0,253. Maslah kelima terkait kurangnya pemahaman dan kemudahan dalam 

mempelajari alur aplikasi, atribut ini memiliki nilai 0,255. 

3.3 Specify User and Organizational Requirements 

 Dalam menspesifikasikan kebutuhan pengguna peneliti melakukan 

wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang didapat 

dari hasil pengamatan proses belajar dan mengajar yang dilakukan di SMKN 12 

Surabaya. Dalam proses pembuatan user journey map dilakukan pengamatan 

berdasarkan analisis dari hasil wawancara terkait aktivitas belajar mengajar di SMK 

Negeri 12 Surabaya. 

3.3.1 Analisis Kebutuhan Pengguna 

 Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa pertanyaan yang diajukan 

melalui kuesioner kepada guru dan siswa SMK Negeri 12 Surabaya maka dapat 

ditarik kesimpulan dari keseluruhan jawaban 95 responden. Berikut ini adalah 

kesimpulan dari seluruh jawaban dapat dilihat pada tabel 3.8. 
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Tabel 3. 8 Tabel Kebutuhan Pengguna  

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah anda dapat memahami isi 

dari aplikasi Moodle? 

Saya kurang bisa memahami isi dari aplikasi ini 

2. Apa yang membuat anda kesulitan 

dalam memahami aplikasi ini? 

Isi dari aplikasi ini tidak tertata (terorganisir) 

dengan baik jadi saya bingung untuk 

menggunakan aplikasi ini 

3. Lalu bagaimana sebaiknya aplikasi 

ini dapat membantu anda dalam 

melakukan proses belajar mengajar? 

Gunakan desain yang menarik, isi-nya tertata 

dengan baik sehingga dapat membantu 

memudahkan kita (guru dan siswa) dalam 

proses belajar mengajar. 

4. Bagaimana tanggapan siswa 

mengenai aplikasi Moodle ini? 

Menurut informasi dari beberapa siswa, siswa 

juga mengalami kendala seperti ketika 

mengakses kelas saya di Moodle 

5. Apa kendala yang dirasakan siswa 

ketika mengakses kelas? 

Mereka mengalami kesulitan ketika akan 

melihat materi yang diajarkan oleh guru pada 

hari itu juga dan hari-hari berikutnya 

6. Kesulitan yang bagaimana yang 

dirasakan oleh siswa di hari tersebut 

dan hari-hari berikutnya? 

Kesulitannya itu saat siswa mencari materi 

pada hari itu, kemudian jika guru memberikan 

tugas pada hari itu juga siswa sering tidak 

memperhatikan dimana letak tugas yang 

diunggah oleh guru dikarenakan konten dari 

kelas yang tidak terorganisir dengan baik. 

7. Bagaimana dengan desain aplikasi 

moodle pada saat ini? 

Desain dari aplikasinya dirasa kurang menarik 

untuk para guru dan siswa.  

8. Dimana letak desain yang dirasa 

kurang menarik tersebut? 

Secara keseluruhan desain yang digunakan 

pada aplikasi Moodle saat ini kurang menarik 

minat dari guru dan siswa untuk menggunakan 

aplikasi tersebut. 

9. Apakah kombinasi warna yang 

digunakan sudah cukup baik? 

Kombinasi warna sudah cukup baik 

10. Apakah aplikasi Moodle ini mudah 

diakses kapanpun? 

Tidak juga, karena tidak jarang juga 

aplikasinya sedang dalam perbaikan. 

11. Apakah aplikasi Moodle ini 

memberikan informasi yang anda 

butuhkan? 

Iya, aplikasi Moodle ini cukup informatif 

dalam menyampaikan informasi. Hanya saja 

informasi tersebut tidak terorganisir dengan 

baik sehingga guru dan siswa mengalami 

kesulitan dalam menerima informasi tersebut. 
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12. Apabila aplikasi sedang mengalami 

perbaikan, apakah guru dan siswa 

memiliki alternatif lain dalam proses 

belajar mengajar? 

Alternatif yang kami gunakan biasanya 

menggunakan aplikasi chating seperti 

WhatsApp dan Google Drive. 

Berikut ini adalah hasil user journey map guru dan siswa yang dapat ditarik 

kesimpulan dari hasil wawancara dengan guru dan siswa. 

 

Gambar 3. 6 User Journey Map Guru 

Tahapan yang dihasilkan dari proses wawancara dengan guru dibagi menjadi 4 

bagian yaitu: 

1. Tahap Perencanaan penyampaian materi oleh guru 

2. Tahap Penyampaian materi dan tugas untuk disampaikan ke siswa-siswi 

3. Tahap Pengkoreksian tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa-siswi 

4. Tahap penghargaan terkait dengan hasil tugas yang dikerjakan  
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Gambar 3. 7 User Journey Map Siswa 

Tahapan yang dihasilkan dari proses wawancara dengan siswa dibagi menjadi 4 

bagian yaitu: 

1. Tahap Persiapan pembelajaran oleh para siswa 

2. Tahap Penugasan untuk dikerjakan oleh para siswa 

3. Tahap Pengkoreksian tugas yang telah dikerjakan oleh para siswa 

4. Tahap Pengumpulan terkait dengan pengumpulan tugas oleh para siswa 

3.4 Produce Design Solutions 

 Pada tahapan ini merupakan tahapan perancangan solusi, kegiatan yang 

akan dilakukan pada tahap ini adalah merancang desain sebagai solusi dari tampilan 

yang sedang dianalisis. Perbaikan desain dibuat berdasarkan analisa perbandingan 

hasil evaluasi desain lama dan desain baru aplikasi E-Learning SMK Negeri 12 

Surabaya dengan alat ukur kuesioner WEBUSE yang telah disebarkan kepada 

responden dan dari hasil wawancara pada tahap spesifikasi kebutuhan. 

3.4.1 Prototyping 

 Pada tahapan ini penulis melakukan suatu kegiatan perancangan desain 

antarmuka dalam bentuk prototype berdasarkan dari user journey map yang sudah 

dibuat. Prototype merupakan salah satu dari implementasi sebuah desain produk 

yang akan dibangun (Martono, 2018). Pengguna akan mencoba melakukan testing 

dengan prototype yang sudah dibuat dengan harapan sudah memenuhi kebutuhan 
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dari pengguna. Adapun tools yang digunakan penulis dalam membangun sebuah 

prototype pada penelitian ini adalah Moodle dan Adobe Illustrator sebagai tools 

pelengkap kebutuhan perancangan desain. 

3.5  Evaluate Designs Against User Requirements 

 Evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam metode user 

centered design. Pada tahapan ini melakukan proses evaluasi terhadap desain yang 

dibangun dengan penyebaran kembali kuesioner WEBUSE kepada responden, 

kuesioner akan dibagikan kepada 95 orang responden. Jumlah responden sesuai 

rumus slovin dengan taraf kesalahan (e) sebesar 10%. 

3.6 Kesimpulan 

 Pada tahapan ini penulis melakukan evaluasi desain yang tidak memenuhi 

kebutuhan dari sisi pengguna dengan melakukan penyebaran kuesioner akhir 

dengan menggunakan alat ukur WEBUSE. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Product Design Solutions 

 Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner yang telah 

dilakukan pada tahapan sebelumnya, maka tahap selanjutnya adalah melakukan 

perancangan desain antarmuka dengan membuat perancangan desain prototype 

untuk dapat diimplementasikan kedalam E-Learning SMK Negeri 12 Surabaya. 

 Solusi yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan permasalahan 

tersebut berupa perancangan desain antarmuka pengguna pada aplikasi E-Learning 

SMK Negeri 12 Surabaya menggunakan metode User Centered Design (UCD) 

serta Website Usability Evaluation Tool (WEBUSE) dalam melakukan pengujian 

hasil desain aplikasi E-Learning SMK Negeri 12 Surabaya. 

4.1.1 Prototyping 

 Proses pembuatan prototype dibuat berdasarkan dari user journey map guru 

dan siswa, serta hasil evaluasi desain lama. Pada tahapan ini prototype dirancang 

dengan menggunakan aplikasi Moodle. Berikut adalah hasil perancangan desain 

baru beserta penjelasan. 

a. Prototype homepage 

 

Gambar 4. 1 (a) Desain lama (b) Desain baru prototype homepage 
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 Berikut adalah perbandingan antara desain lama dengan desain baru pada 

homepage. Pada tampilan kiri (desain lama) terdapat sedikit informasi yang 

disajikan di halaman utama seperti course categories yang harus masuk terlebih 

dahulu kedalam kelas yang dipilih agar dapat mendapatkan informasi mata 

pelajaran yang diajarkan di SMKN 12 Surabaya dan terdapat celah kosong (white 

space) dibagian kiri dan kanan yang dapat dimanfaatkan sebagai letak informasi 

mata pelajaran, kelas, dan guru yang mengajar pada mata pelajaran tersebut. 

Sedangkan pada tampilan kanan (desain baru) guru atau siswa dapat mengetahui 

informasi mata pelajaran apa saja yang diajarkan di E-Learning SMKN 12 

Surabaya meskipun sedang tidak menempuh/mengajar mata pelajaran tersebut. 

Informasi yang didapatkan adalah nama mata pelajarn, kelas, jurusan dan guru 

pengajar. Pada tampilan homepage ini baik guru atau siswa dapat melakukan login 

pada halaman ini. 

b. Prototype halaman login 

 

Gambar 4. 2 (a) Desain lama (b) Desain baru prototype halaman login 
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  Perbandingan pada halaman ini menunjukan tampilan login. Berdasarkan 

hasil wawancara pada guru dan siswa  pada tampilan kiri (desain lama) ini memiliki 

tampilan yang membosankan dikarenakan tampilan yang kurang menarik. 

Sedangkan pada tampilan kanan (desan baru) guru dan siswa lebih tertarik dan 

semangat ketika akan memulai pelajaran. Berdasarkan wawancara dengan guru dan 

siswa pada tampilan desain baru ini sangat menarik dan menyenangkan ketika akan 

digunakan. Pada tampilan ini para guru atau siswa dapat melakukan aktivitas login. 

Terdapat dua baris untuk menuliskan nama pengguna (username) dan kata sandi 

(password) yang sudah diperoleh dari bagian kurikulum agar dapat melakukan 

aktivitas login. 

c. Prototype halaman dashboard guru 

 

Gambar 4. 3 (a) Desain lama (b) Desain baru prototype halaman dashboard guru 
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 Perbandingan pada halaman ini menunjukan tampilan dashboard guru. 

Pada tamppilan kiri (desain lama) para guru mengeluhkan bahwa dalam tampilan 

pada halaman ini kurang menarik dan tidak user friendly dikarenakan dalam 

penempatan konten pada kursus dan informasi-informasi terkait pembelajaran yang 

ada pada sebelah kanan halaman terlalu menonjol membuat guru merasa tidak 

nyaman dengan ditonjolkan informasi-informasi tersebut. Sedangkan pada 

tampilan kanan (desain baru) para guru dapat dengan mudah dalam memahami 

konten yang terdapat pada tampilan tersebut dikarenakan konten yang terorganisir 

dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pada halaman ini guru dapat 

mengetahui informasi mata pelajaran apa saja yang diajar oleh guru dan informasi 

kelas yang baru diakses.  

d. Prototype halaman kelas guru 

 

Gambar 4. 4 (a) Desain lama (b) Desain baru prototype halaman kelas guru 
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 Perbandingan pada halaman ini menunjukan tampilan kelas guru. Halaman 

ini memberikan informasi terkait kebutuhan data untuk mengajar seperti materi 

yang akan diajarkan, penjadwalan setiap pertemuan, presensi, forum, tugas, siswa 

yang ada pada setiap mata pelajaran, sekaligus data penunjang lainnya dalam 

melakukan proses belajar mengajar dari sisi guru. Guru dapat menambahkan, 

menghapus atau merubah data tersebut apabila terdapat kesalahan ketika 

menambahkan sebuah materi, membuat presensi, membuat forum, dan lain 

sebagainya. Pada tampilan kiri (desain lama) guru merasakan kurang nyaman dalam 

mengoperasikan menu kursus tersebut dikarenakan konten yang terdapat pada 

halaman tersebut tidak terorganisir dengan baik sehingga terlihat berantakan dan 

tidak nyaman dipandang. Sedangkan pada tampilan kanan (desain baru) para guru 

dapat dengan mudah memahami konten yang terdapat pada tampilan tersebut 

dikarenakan konten yang terorganisir dengan baik, sehingga guru dapat membuat 

dan mengunggah materi dan tugas untuk proses pembelajaran sebelum atau sesudah 

jadwal pertemuan kelas dimulai. 

e. Prototype halaman dashboard siswa 

 

Gambar 4. 5 (a) Desain lama (b) Desain baru prototype halaman dashboard siswa 
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 Perbandingan pada halaman ini menunjukan tampilan dashboard siswa. 

Pada tampilan kiri (desain lama) para siswa mengeluhkan bahwa dalam tampilan 

pada halaman ini kurang menarik dan tidak user friendly dikarenakan dalam 

penempatan konten pada kursus dan informasi-informasi terkait pembelajaran yang 

ada pada sebelah kanan halaman terlalu menonjol membuat siswa merasa tidak 

nyaman dengan ditonjolkan informasi-informasi tersebut. Pada halaman ini siswa 

dapat mengetahui informasi mata pelajaran apa saja yang diajar oleh guru yang 

bersangkutan dan informasi kelas yang baru diakses. Sedangkan pada tampilan 

kanan (desain baru) para siswa merasa nyaman, mudah dalam memahami konten 

dari aplikasi E-Learning SMKN 12 Surabaya yang terorganisir dengan baik dan 

memiliki tampilan desain antarmuka yang baik. 

f. Prototype halaman kelas siswa 

 

Gambar 4. 6 (a) Desain lama (b) Desain baru prototype halaman kelas siswa 

 Halaman ini memberikan informasi terkait kebutuhan data dalam proses 

suatu pembelajaran di satu kelas seperti materi yang diajarkan, presensi, forum, 
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tugas, sekaligus data penunjang lainnya dalam melakukan proses belajar mengajar 

dari sisi siswa. Perbandingan pada halaman ini menunjukan tampilan kelas siswa. 

Pada tampilan kiri (desain lama) para siswa merasakan kurang nyaman dalam 

mengoperasikan menu kelas tersebut dikarenakan konten yang terdapat pada 

halaman tersebut tidak terorganisir dengan baik sehingga terlihat berantakan dan 

tidak nyaman dipandang. Sedangkan pada tampilan kanan (desain baru) para siswa 

dapat dengan mudah memahami konten yang terdapat pada tampilan tersebut 

dikarenakan konten yang terorganisir dengan baik dan tampilan desain antarmuka 

yang baik. Pada halam ini siswa juga dapat dengan mudah mendapatkan materi dari 

gutu dan apabila ada tugas yang diberikan oleh guru, siswa dapat segera 

mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan 

jadwal yang diberikan oleh guru 

g. Prototype halaman rekap nilai akhir dari akun Guru. 

 

Gambar 4. 7 (a) Desain lama (b) Desain baru prototype halaman rekap nilai dari 
akun Guru 

 Pada halaman ini guru dapat mengunduh laporan nilai siswa pada setiap 

kelas serta dapat memfilter pada bagian mana saja yang akan diunduh laporan 

nilainya. Guru juga dapat memilih format unduhan berupa dokumen word, teks 

biasa, excel, atau berupa XML. Pada tampilan kiri (desain lama) dan tampilan kanan 

(desain baru) tidak memiliki perubahan yang signifikan. Karena fungsi pada fitur 
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tersebut dapat dikatakn sama. Hanya saja tampilan desain antarmuka pada halaman 

ini mengikuti tampilan desain antarmuka pada menu dan fitur lainnya. 

4.2  Evaluate Designs Against User Requirements 

 Pada tahapan ini peneliti melakukan evaluasi kembali terhadap rekomendasi 

desain baru. Dalam melakukan tahap evaluasi rekomendasi desain dilakukan 

dengan menggunakan alat ukur website usability evaluation tool (WEBUSE). 

4.2.1  Evaluasi Desain Baru 

 Pada tahapan ini peneliti melakukan penyebaran kuesioner terhadap 95 

responden yaitu guru dan siswa di SMK Negeri 12 Surabaya. Kuesioner kedua 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil perbandingan antara desain lama 

dengan rekomendasi desain yang baru dengan menggunakan alat ukur yang sama 

yaitu website usability evaluation tool (WEBUSE). Hasil dari penyebaran kuesioner 

kedua dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Kuesioner Desain Baru 

Kategori Atribut 
Jumlah Jawaban Rata-

rata 
Ket. 

STS TS S SS 

C
on

te
nt

, 
O

rg
an

iz
at

io
n,

 
an

d 
R

ea
da

bi
li

ty
 1 0 56 20 19 0,505 Moderate 

2 0 53 20 22 0,529 Moderate 

3 0 25 7 63 0,784 Good 

N
av

ig
at

io
n 

an
d 

Li
nk

 4 9 11 68 7 0,576 Moderate 

5 0 28 61 6 0,595 Moderate 

6 15 32 42 6 0,439 Moderate 

D
es

ig
n 

U
se

r 
In

te
rf

ac
e 7 0 22 52 21 0,689 Good 

8 7 19 24 52 0,787 Good 

9 0 19 56 20 0,703 Good 

P
er

fo
rm

an
ce

 
an

d 
E

ffe
ct

iv
en

es
s 10 8 25 56 6 0,516 Moderate 

11 5 14 52 24 0,676 Good 

12 8 24 56 7 0,524 Moderate 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua atribut mengalami 

kenaikan nilai level usability. Tabel 4.2 merupakan pengelompokan dari hasil 
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evaluasi desain baru menjadi empat kategori yaitu Content, Organization and 

Readability, Navigation and Links, Design Useer Interface, dan Performance and 

Effectiveness. Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui nilai Level Usability aplikasi 

Moodle yang digunakan oleh SMKN 12 Surabaya pada kategori Content, 

Organizaton and Readability mengalami peningkatan dengan selisih poin sebesar 

0,237 dengan level usability Good, kategori Navigation and Links mengalami 

peningkatan dengan selisih poin sebesar 0,07 dengan level usability Moderate, 

kategori Design User Interface mengalamai peningkatan dengan selisih poin 

sebesar 0,343 dengan level usability Good, dan kategori Performance and 

Effectiveness mengalami pengingkatan dengan selisih poin sebesar 0,111 dengan 

level usability Moderate. Sehingga menghasilkan rata-rata poin sebesar 0,610 

dimana pada poin tersebut berada pada level usability Good. 

Tabel 4. 2 Usabilitas Desain Baru per Kategori 

No. Kategori Point Level Usability 

1. Content, Organization and Readability 0,606 Good 

2. Navigation and Links 0,537 Moderate 

3. Design User Interface 0,726 Good 

4. Performance and Effectiveness 0,572 Moderate 

Rata-rata 0,610 Good 

 

4.2.2 Perbandingan Evaluasi Desain Lama dan Desain Baru 

 Pada tabel 4.3 Nilai level usability dari keseluruhan atribut telah mencapai 

nilai <=0,4. Untuk perbandingan dari hasil desain lama dengan desain baru dapat 

dilihat pada tabel 4.3. Secara garis besar nilai rata-rata sebelum dan sesudah 

dilakukan perbaikan desain mengalami peninggkatan pada keseluruhan atribut. 

Tabel 4. 3 Perbandingan Hasil Evaluasi Desain Lama dan Desain Baru 

Atribut 
Level 

Usability 

Rata-rata Level 

Usability 
Ket. 

Sebelum Sesudah 

Q1 Poor 0,218 0,505 Moderate Meningkat 

Q2 Poor 0,295 0,529 Moderate Meningkat 
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Q3 Moderate 0,595 0,784 Good Meningkat 

Q4 Moderate 0,539 0,576 Moderate Meningkat 

Q5 Moderate 0,484 0,595 Moderate Meningkat 

Q6 Poor 0,376 0,439 Moderate Meningkat 

Q7 Poor 0,253 0,689 Good Meningkat 

Q8 Good 0,642 0,787 Good Meningkat 

Q9 Poor 0,255 0,703 Good Meningkat 

Q10 Moderate 0,445 0,516 Moderate Meningkat 

Q11 Moderate 0,474 0,676 Good Meningkat 

Q12 Moderate 0,463 0,524 Moderate Meningkat 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada aplikasi E-Learning 

(Learning Management System) SMK Negeri 12 Surabaya, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Evaluasi desain lama terhadap aplikasi E-Learning SMK Negeri 12 

Surabaya dilakukan dengan menggunakan kuesioner WEBUSE. Hasil 

evaluasi desain lama menunjukkan nilai usability aplikasi E-Learning 

SMKN 12 Surabaya berada pada level usability moderate. Masalah yang 

teridentifikasi melalui evaluasi desain lama ini berjumlah lima masalah 

yang berada pada level poor, yaitu pengguna merasa kesulitan dalam 

mempelajari aplikasi dengan baik, konten yang belum terorganisir dengan 

baik. Desain antarmuka yang kurang menarik dan pengguna merasa 

kesulitan dalam memahami alur dari aplikasi. 

2. Telah dilakukan perbaikan desain antarmuka pengguna aplikasi E-

Learning SMK Negeri 12 Surabaya berdasarkan tahapan-tahapan User 

Centered Design, maka diperoleh hasil evaluasi akhir dengan 

menggunakan metode Website Usability Evaluation Tool (WEBUSE) 

bahwa nilai rata-rata mengalami pengingkatan dari 0,420 (Level Usability: 

Moderate) menjadi 0,610 (Level Usability: Good). 

3. Berdasarkan hasil evaluasi akhir pada hasil perbaikan desain yang 

dilakukan pada responden dengan menggunakan metode Website 

Usability Evaluation Tool (WEBUSE) diperoleh hasil bahwa kategori 

Content, Organization and Readability memiliki poin sebesar 0,606 

dengan level usability Good, kategori Navigation and Links memiliki poin 

sebesar 0,537 dengan level usability Moderate, kategori Desigm User 

Interface  memiliki poin sebesar 0,726 dengan level usability Good, 

kategori Performance and Effectiveness memiliki poin sebesar 0,572 

dengan level usability Moderate. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan dari hasil evaluasi dan perbaikan terhadap aplikasi E-Learning 

SMK Negeri 12 Surabaya ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi dengan 

memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut. Hasil penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagai rekomendasi dalam mengembangkan aplikasi E-Learning SMK 

Negeri 12 Surabaya atau website E-Learning pada sekolah maupun instansi lain 

yang menerapkan pembelajaran jarak jauh di era pandemi Covid-19 saat ini.
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