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Abstrak 

Perkembangan sebuah situs berkembang sangat pesat 
pada saat ini. Teknologi-teknologi situs yang telah diciptakan dan 

digunakan oleh banyak pengembang memudahkan banyak sekali 

pengembangan situs dalam membuat sebuah aplikasi atau sistem, 

baik dalam lingkup individu, organisasi, bisnis, dan 

kepemerintahaan, sehingga aplikasi situs merupakan salah satu 
kebutuhan utama dalam menciptakan sebuah sistem ataupun 

ekosistem. Dengan semakin majunya teknologi-teknologi situs, 

harus diikuti dengan visual yang menarik serta wireframe yang 
dapat dimengerti oleh pengguna. Hal ini guna meningkatkan value 

dari organisasi yang membuat sebuah situs tersebut. 
Seperti PPDB(Penerimaan Peserta Didik Baru) Kota 

Surabaya, PPDB Kota Surabaya adalah situs yang dimiliki oleh 

Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang berguna untuk 
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mendaftarkan calon siswa dari jenjang SD (Sekolah Dasar) ke 

SMP (Sekolah Menengah Pertama), selain untuk mendaftarkan 
calon didik baru, PPDB Surabaya menyediakan beberapa 

informasi seperti statistik zonasi dan statistik pendaftar pada tahun 

sebelumnya, melihat data pendaftar, serta melihat jarak zonasi 
pendaftar ke SMP yang dituju. 

Dengan adanya beberapa perubahan dan kebijakan pada 
PPDB Kota Surabaya tahun 2020, maka untuk memaksimalkan 

agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan 

mudah, pengalaman penggunaan pada web browser perlu 
ditingkatkan, dikarenakan adanya gap umur yang berbeda – beda 

serta pengetahuan pendaftar tentang penggunaan sebuah 
perangkat mobile mempengaruhi kenyamanan pengguna dalam 

mengakses sebuah situs atau perangkat lunak. Produk yang 

dikembangkan menggunakan User-Centered Design karena 

metode UCD mengarahkan untuk melakukan iterasi ketika sebuah 

produk sudah selesai diujikan untuk menggali user requirements 
dan perancangan solusi yang lebih dalam, sehingga mendapatkan 

hasil yang maksimal serta target yang tepat. Produk yang 

dikembangkan juga menggunakan pedoman dari Microsoft yaitu 

Fluent Design yang mengedepankan simplicity, nuansa modern 

serta reveal highlight untuk membuat. Pengguna dapat terfokus 
pada informasi yang ditunjuk oleh kursor karena elemen reveal 

highlight yang terdapat pada Fluent Design, sehingga sangat 
cocok untuk situs PPDB Surabaya yang memuat banyak informasi 

dan navigasi. 

Tugas Akhir ini akan menganalisa dan memperbaiki 
tampilan visual (User Interface) dan pengalaman pengguna (User 

Experience)  dengan metode User Centered Design agar lebih baik 

dan menggunakan metode Contextual Inquiry sebagai metode 

untuk mendapatkan kebutuhan pengguna. Sehingga memudahkan 

pendaftar calon peserta didik dalam memahami alur pendaftaran 

dan melihat data – data yang lainnya. 
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Abstract 

  The growth of a website is growing very rapidly at this time. 
A lot of website technologies have been created and used by many 

developers that can help web developers in order to make an 

application or a system, within the scope of individual, 
organisation, business and government, so, website is the most 

primary necessity in order to make a system or even an ecosystem. 
With the advancement of website technologies, must be followed 

with attractive visuals and understandable flow so it can be used 

by the user. This matter is to increase the value of organisation 

itself that conducting the website or the system. 

 Like PPDB(Penerimaan Peserta Didik Baru) Surabaya, PPDB 
Surabaya is a website owned by Education Office of Surabaya that 

is purposed for the registration graduated Elementary School 
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student to State Junior High School, in addition to new student 

registration, PPDB Surabaya provides information like zoning 
statistics, and previous registrants statistics, find registrant’s data, 

also find zoning distance to the designated school. 

  Due to the changes and policy at PPDB Surabaya 2020, to 

maximise the information conveyed easily by the user, the User 

Experience in web browser needs to be improved, due to different 
age gaps and acknowledgment about the usage of the device used 

for registration affect the user convenience in order to access the 

website. This website developed using User-Centered Design 

because this method directing the test conductor to conducting the 

iteration when a product has been tested in order to gathering 
more user requirements and designing more solution, so this will 

resulting the precise target with maximal result. The website is also 

developed using Microsoft Fluent Design guidelines that puts 
simplicity, modern vibes and also highlight reveal to make user 

able to focus in. hovered by user, so this guideline is very suitable 
for PPDB Surabaya website that contains a lot of information and 

navigation. 

This Final Thesis will analyse and improve the User 
Interface and the User Experience with User-Centered Design 

method and using Contextual Inquiry method to gather user 
requirements, so it will make registration flow and provided 

information much easier and conspicuous to access. 

Keywords: User Centered Design, Microsoft Fluent Design, 

Contextual Inquiry 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi, dan sistematika 

penulisan Tugas Akhir. 

 Latar Belakang 

Perkembangan sebuah situs berkembang sangat pesat pada 

saat ini. Teknologi-teknologi situs yang telah diciptakan dan 

digunakan oleh banyak pengembang memudahkan banyak sekali 

pengembangan situs dalam membuat sebuah aplikasi atau sistem, 

baik dalam lingkup individu, organisasi, bisnis, dan 

kepemerintahaan, sehingga aplikasi situs merupakan salah satu 

kebutuhan utama dalam menciptakan sebuah sistem ataupun 

ekosistem. Dengan semakin majunya teknologi-teknologi situs, 

harus diikuti dengan visual yang menarik serta wireframe yang 

dapat dimengerti oleh pengguna. Hal ini guna meningkatkan value 

dari organisasi yang membuat sebuah situs tersebut. 

Seperti PPDB(Penerimaan Peserta Didik Baru) Kota 

Surabaya, PPDB Kota Surabaya adalah situs yang dimiliki oleh 

Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang berguna untuk 

mendaftarkan calon siswa dari jenjang SD (Sekolah Dasar) ke SMP 

(Sekolah Menengah Pertama), selain untuk mendaftarkan calon 

didik baru, PPDB Surabaya menyediakan beberapa informasi 

seperti statistik zonasi dan statistik pendaftar pada tahun 

sebelumnya, melihat data pendaftar, serta melihat jarak zonasi 

pendaftar ke SMP yang dituju. 

Dengan adanya beberapa perubahan dan kebijakan pada 

PPDB Kota Surabaya tahun 2020, maka untuk memaksimalkan 

agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan 
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mudah, pengalaman penggunaan pada web browser perlu 

ditingkatkan, dikarenakan adanya gap umur yang berbeda – beda 

serta pengetahuan pendaftar tentang penggunaan sebuah perangkat 

mobile mempengaruhi kenyamanan pengguna dalam mengakses 

sebuah situs atau perangkat lunak. Produk yang dikembangkan 

menggunakan User-Centered Design karena metode UCD 

mengarahkan untuk melakukan iterasi ketika sebuah produk sudah 

selesai diujikan untuk menggali user requirements dan 

perancangan solusi yang lebih dalam, sehingga mendapatkan hasil 

yang maksimal serta target yang tepat. Produk yang dikembangkan 

juga menggunakan pedoman dari Microsoft yaitu Fluent Design 

yang mengedepankan simplicity, nuansa modern serta reveal 

highlight untuk membuat. Pengguna dapat terfokus pada informasi 

yang ditunjuk oleh kursor karena elemen reveal highlight yang 

terdapat pada Fluent Design, sehingga sangat cocok untuk situs 

PPDB Surabaya yang memuat banyak informasi dan navigasi. 

Tugas Akhir ini akan menganalisa dan memperbaiki tampilan 

visual (User Interface) dan pengalaman pengguna (User 

Experience)  dengan metode User Centered Design agar lebih baik 

dan menggunakan metode Contextual Inquiry sebagai metode 

untuk mendapatkan kebutuhan pengguna. Sehingga memudahkan 

pendaftar calon peserta didik dalam memahami alur pendaftaran 

dan melihat data – data yang lainnya. 

 

 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah yang diangkat dalam topik Tugas 

Akhir ini, yakni: 

1. Bagaimana menganalisa data kunjungan situs PPDB Kota 

Surabaya serta komplain terhadap prosedur pendaftaran yang 
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tertera pada situs PPDB Kota Surabaya guna meningkatkan 

User Experience dengan metode User-Centered Design. 
2. Bagaimana membuat User Interface yang intuitif bagi pendaftar 

(orang tua calon peserta didik) situs PPDB Kota Surabaya 

dengan metode User-Centered Design. 
3. Bagaimana membuat User Interface yang cocok digunakan 

pada perangkat mobile. 

 

 Batasan Permasalahan 

Batasan masalah yang terdapat pada Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendaftar calon peserta didik yaitu orang tua yang memiliki 

rentang usia 35 – 45 tahun. 

2. Pendaftar perwakilan calon peserta didik yaitu seperti kakak 

dan sepupu yang memiliki rentang usia 18 – 29 tahun. 

3. Calon pendaftar peserta didik yang akan memasuki Sekolah 

Menengah Pertama Negeri. 

4. Implementasi High Fidelity Prototype menggunakan HTML, 

CSS, JavaScript (JSX) dan TypeScript (TSX) dengan front-end 

framework yaitu ReactJS. 

5. Akses API request pada front-end menggunakan Axios. 

6. Perancangan Wireframe dan Prototype menggunakan Adobe 

Experience Design. 

 

 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Melakukan perbaikan terhadap User Experience situs PPDB 

Kota Surabaya agar alur pendaftaran lebih jelas dan dapat 

mudah dipelajari oleh pendaftar. 
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2. Melakukan perbaikan terhadap User Interface situs PPDB 

Kota Surabaya agar tampilan lebih user-friendly dan mudah 

untuk dilihat. 

 Manfaat 

Manfaat Tugas Akhir ini adalah melakukan perbaikan 

terhadap tampilan dan alur – alur yang terdapat pada situs PPDB 

Kota Surabaya agar lebih mudah digunakan dan dipahami oleh 

pendaftar calon peserta didik. 

 Metodologi 

1.6.1 Penyusunan Proposal Tugas Akhir 

Proposal Tugas Akhir ini berisi tentang penjelasan 

terkait pendahuluan Tugas Akhir yang akan dibuat. 

Pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan dan 

manfaat pembuatan Tugas Akhir serta tinjauan pustaka, 

tinjauan pustaka ini menjadi pedoman yang akan digunakan 

dalam proses pembuatan Tugas Akhir. Metodologi yang 

berisikan proses dari pengerjaan Tugas Akhir, serta Jadwal 

Kegiatan atau Timeline yang berisikan tentang kegiatan serta 

penjadwalan tahap – tahap pengerjaan Tugas Akhir. 

1.6.2 Studi Literatur 

Tahap ini akan dilakukan pendalaman studi literatur 

yang membahas tentang Human-Computer 
Interaction (HCI), User-Centered Design(UCD), Pengalaman 

Pengguna (User Experience), dan Contextual Inquiry serta 

penggunaan front-end framework ReactJS. Sumber literatur 

dapat didaptkan dari internet, e-book, serta materi kuliah yang 

berkaitan. 
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1.6.3 Analisis dan Desain Sistem 

Pada tahap analisis dan desain sistem, akan dilakukan 

pencarian kebutuhan pengguna dan prioritiasi 

kebutuhan menggunakan metode User-Centered 

Design dan Contextual Inquiry, membuat prototype, 

merancang alur prototype serta 

melakukan wireframing menggunakan Adobe Experience 

Design. Serta diadakan survey melalui form sebagai initial 

data sebagai acuan untuk perancangan. 

1.6.4 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem yaitu merupakan pembuatan 

web front-end dari prototype low-fidelity yang kemudian 

dirancang ke high-fidelity prototype menggunakan Front-End 

Framework ReactJS. 

1.6.5 Pengujian dan Evaluasi 

Dengan menggunakan metode User-Centered 

Design, maka tahap pengujian dan evaluasi dilakukan secara 

iteratif atau berulang untuk mendapatkan data dan hasil yang 

maksimal. 

 

1.6.6 Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Penyusunan Buku Tugas Akhir meliputi dokumentasi 

semua yang telah dikerjakan, dari perancangan latar belakang, 

perumusan masalah, metode riset, hasil riset, proses 

implementasi serta hasil implementasi. 

 

 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah 

seperti berikut ini: 

 



  

 

40 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, 

metodologi yang digunakan, dan sistematika 

penyusunan Tugas Akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang hal-hal berupa literatur dan 

pustaka-pustaka yang menunjang dan berhubungan 

dengan pengerjaan Tugas Akhir ini. 

BAB III ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang analisis User Experience 

dan desain sistem yang akan dibangun. 

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana 

implementasi yang dilakukan dari analisis dan desain 

sistem yang sudah dirancang. 

BAB V PENGUJIAN DAN EVALUASI 

 Bab ini menjelaskan terkait metode pengujian yang 

digunakan dan membahas mengenai bagaiamana 

pengujian dilakukan, serta hasil pengujian. Serta 

untuk mengetahui kesesuaian metode pengujian yang 

dilakukan dengan data-data yang telah terkumpul. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil 

pengujian yang telah dilakukan serta saran-saran yang 

dapat digunakan untuk pengembangan sistem 

selanjutnya. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, terdapat beberapa 

tinjauan pustaka yang digunakan sebagai acuan, yaitu: 

 Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) 

Interaksi Manusia dan Komputer atau Human-Computer 

Interaction (HCI) adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan 

manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi dan 

implementasi antarmuka pengguna sehingga dapat digunakan. HCI 

sendiri dapat melibatkan beberapa disiplin ilmu termasuk desain, 

pengetahuan alam, dan ilmu komputer. Tujuan adanya Human-

Computer Interaction yaitu memudahkan target pengguna dalam 

menggunakan sebuah sistem. [1] 

 User Centered Design 

User Centered Design (UCD) adalah proses desain yang 

memfokuskan pengguna dalam pengembangan suatu produk. UCD 

sangat mengutamakan peningkatan User Experience dalam sebuah 

produk, khususnya dalam merancang produk digital seperti 

aplikasi yang berbasis situs atau aplikasi berbasis mobile. Sebuah 

produk yang dikembangkan dengan pendekatan UCD akan 

terfokus pada pengalaman pengguna dengan tanpa adanya opini 

dan perkiraan kebutuhan. Dalam proses pembuatan produknya, 

UCD Menggunakan metode iteratif dalam menjangkau kebutuhan 

pengguna yang tepat [2] 
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Gambar 2. 1 User Centered Design Process 

Terdapat  siklus atau proses utama dalam User Centered Design, 

siklus tersebut akan dijelaskan padan sub-bab dibawah ini: 

1. Understading user’s context of use 

Mendapatkan informasi dari pengguna terkait sistem apa 

yang diinginkan oleh serta mengetahui bagaimana pengguna 

akan menggunakan sistem yang diinginkan. 

2. Specify user requirements 

Mendapatkan requirements dari pengguna yang akan 

menggunakan sistem yang diminta. Hal ini ditujukkan untuk 

mendapatkan informasi terkait kebutuhan dan fitur – fitur 

dari sistem yang akan dibuat. 

3. Design the solutions 

Setelah mendapatkan user context dan user requirement, 

yaitu membuat solusi dengan cara merancang sistem sesuai 

demand pengguna dengan berpatokan kepada user 

requirements. 

4. Evaluate against requirements 

Mengevaluasi hasil perancangan terhadap requirements 

yang diminta oleh pengguna. Proses evaluasi ini berguna 

untuk mengukur performa dan efisiensi interaksi user 

terhadap sistem yang telah dirancang. Proses evaluasi ini 

akan terus beriterasi ke Understanding user’s context of use 

untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna serta 

meningkatkan performa sistem. 
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 Usability Testing 

Usability Testing adalah metode observasi yang dilakukan 

secara langsung dengan pengguna yang asli, yang dimana 

pengguna akan menggunakan langsung aplikasi yang telah 

dikembangkan untuk mengukur seberapa banyak interaksi yang 

dilakukan oleh pengguna untuk mendapatkan sebuah informasi 

atau menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi atau 

sistem yang dibuat. Tahap Usability Testing ini digunakan setelah 

tahap perancangan selesai [2]. 

Untuk mendapatkan data yang maksimal, maka ada 

beberapa hal yang harus dipersiapkan saat melakukan Testing 

kepada pengguna secara langsung, yaitu: 

1. Introduction 

Pastikan partispan mengetahui deskripsi dan konsep 

tentang aplikasi yang akan diujikan. Serta partisipan harus 

diberitahu terlebih dahulu bahwa hasil akhirnya akan 

digunakan untuk pembenahan sistem. 

2. Reassurance 

Reassurance yaitu meyakinkan partisipan atau pengguna 

bahwa penguji sedang melakuakan testing terhadap aplikasi 

atau sistem yang akan dibuat 

3. Testing Guidelines 

Memberi partisipan arahan tentang bagaimana testing akan 

dilakukan, seperti apakah partisipan dapat mengajukan 

peertanyaan, berapa lama pengujian dilaksanakan. Hal ini 

dapat membantu penguji untuk mendapatkan data yang 

konsisten saat pengujian dilakukan. 

4. Tasks 

Tasks yaitu saat partisipan melakukan usability testing, 

penguji akan mengukur waktu, banyaknya interaksi yang 

dilakukan, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tasks yang diberikan oleh penguji. 
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5. Conclusion 

Conclusion dapat dilakukan dengan membagikan hasil 

testing dan observasi yang sudah dilakukan, hal ini bertujuan 

untuk mengklarifikasikan hasil observasi kepada partisipan 

dan mendapatkan komentar terkait hasil pengujian ataupun 

metode pengujian yang diterapkan. 

 ReactJS 

ReactJS adalah Front-End framework yang dibuat oleh 

Facebook yang berguna untuk melakukan pembuatan website 

secara Client-Side. Pada ReactJS, pengembang dapat membuat 

komponennya User Interface sendiri tanpa harus menuliskan ulang 

kode yang sudah dibuatkan. ReactJS berdasarkan pada npm 

package yang berarti terdapat banyak npm package library yang 

dapat digunakan di ReactJS sehingga memudahkan pengembang 

tanpa harus membuat komponen User Interface dari awal. [3] 

 

 HTML (Hypertext Markup Language) 

Seperti pada dasarnya sebuah website, HTML (Hypertext 
Markup Langauge) adalah struktur sebuah website, HTML 

memungkinkan pengguna untuk melektakkan posisi sebuah 

komponen dengan menggunakan HTML tag yang sudah tersedia, 

sehingga posisi komponen yang terletak pada sebuah website 

nantinya dapat tersusun. [4] 

 

 SCSS (Syntactically Awesome StyleSheet) 

SCSS (Syntactitcally Awesome StyleSheet) adalah salah 

satu Teknik penulisan CSS dalam membuat design pada website, 

berbeda dengan CSS biasa, SCSS mempunyai beberapa perbedaan 

dari CSS biasa, yang dijelaskan pada daftar dibawah ini: [5] 
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• Dapat membuat variabel umum sehingga dapat 

digunakan pada kelas komponen manapun. 

• Dapat melakukan nested pada komponen tertentu, 

sehingga tidak perlu menuliskan ulang kode 

komponen tertentu. 

• Dapat melakukan import dari komponen SCSS 

lainnya. 

 JavaScript 

Secara standar, ReactJS menggunakan Bahasa 

pemrograman JavaScript (JS), JavaScript adalah Bahasa 

pemrograman yang banyak digunakan untuk melakukan 

implementasi pada website secara client-side. JavaScript berfungsi 

untuk membuat suatu fungsionalistas pada website baik secara 

keseluruhan website maupun pada suatu komponen tertentu. 

JavaScript yang digunakan pada ReactJS dapat berupa JavaScript 

dengan format .js dan .jsx, tidak ada perbedaan yang signifikan 

pada 2 format file tersebut, hanya .jsx adalah file JavaScript yang 

ditujukkan untuk penggunaan ReactJS. [6] 

 

 TypeScript 

Implementasi pada Front-End juga menggunakan Bahasa 

Pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft yaitu 

TyepScript, TypeScript adalah super-set dari JavaScript sehingga 

hampir semua sintaks pada JavaScript dapat digunakan pada 

TyepScript. Perbedaannya, TypeScript membawa konsep OOP 

(Object-Oriented Programming) sehingga memungkinkan 

pengguna untuk menuliskan kelas dan interface nya sendiri. 

Pengembang juga dapat menaruh sebuah state pada interface dan 

juga dapat menaruh state awal pada constructor seperti yang ada 

pada ReactJS yang menggunakan JavaScript. [7] 



  

 

46 

 NPM Library 

Untuk memudahkan implementasi, NPM Library yang 

digunakan yaitu : 

• react-html5-camera-photo 

Library react-html5-camera-photo memungkinkan 

pendaftar dapat melakukan foto diri ketika melakukan 

validasi data. 

• react-signature 

Library react-signature memungkinkan pendaftar 

dapat menggambarkan tanda tangan ketika melakukan 

validasi data. 

• momentJS 

Library momentJS digunakan untuk membuat 

format tanggal dan jam yang tertampang pada 

navigation bar. 

• react-input-mask 

Library react-input-mask digunakan untuk 

membuat input masked untuk membuat format tanggal 

lahir. 

 Fluent UI 

Fluent UI adalah Library yang ada pada React yang 

disediakan oleh Microsoft untuk pengembang yang ingin 

menggunakan komponen berbasis Microsoft Fluent Design. Fluent 

UI memiliki fondasi yang menggunakan Bahasa Pemrograman 

TypeScript, sehingga terdapat beberapa komponen yang hanya 

terbaca apabila menggunakan Bahasa pemrograman TypeScript. 

Untuk melakukan instalasi Fluent UI, yaitu hanya cukup masuk ke 

terminal atau command line masing-masing pengembang dan 
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mengetikan npm install @fluentui/react dan melakukan import 

pada file project. [8] 

 

 Metode Contextual Inquiry 

Contextual Inquiry adalah Metode pada User-Centered 

Design dalam pengumpulan data pengguna. Metode ini dapat 

membantu pembuat sistem atau pengembang dalam menemukan 

siapa pengguna sebenarnya serta bagaimana perilaku dan pekerjaan 

mereka sehari-harinya. Tentunya dalam mengetahui perilaku 

pengguna dalam sehari-harinya memudahkan tahap 

pengembangan terhadap sistem yang akan dibuat. Dalam 

pengumpulan data menggunakan metode Contextual Inquiry, 

terdapat 4 tahapan prinsip yang harus diterapkan, yaitu: [9] 

1. Context 

Untuk mendapatkan konteks dari pengguna, maka 

harus dilakukan pengumpulan data yang konkrit dan 

pengumpulan data harus dilakukan secara langsung. 

2. Partnership 

Membuat bonding dengan user, dengan cara 

menganalisa bagaimana kinerja dan perilaku user 

ketika melakukan penggalian data. 

3. Interpretation 

Menginterpretasi kata-kata dan perilaku yang 

dilakukan pengguna saat penggalian data dan 

digabungkan secara Bersama. Karena dalam 

melakukan pembangunan desain sistem, harus 

didasarkan interpretasi yang berdasarkan fakta atau 

berdasarkan data yang asli. 

4. Focus 

Pewawancara harus mampu untuk berdiskusi dengan 

topik yang relevan untuk mendapatkan data-data yang 

absah dari pengguna. 
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 Microsoft Fluent Design System 

Fluent Design System adalah bahasa desain yang 

dikembangkan oleh Microsoft pada tahun 2017 yang digunakan 

dalam semua perangkat dan platform yang menggunakan Windows 

10 serta game console XBOX One, Fluent Design System 

menggantikan Bahasa desain Microsoft sebelumnya yaitu Metro 

Design. Seperti Bahasa desain yang lain pada umumnya, Fluent 

Design merupakan Bahasa desain yang digunakan untuk 

mendapatkan ciri khas tertentu dari sebuah produk, dan dapat 

digunakan untuk berbagai platform. Microsoft membuat bahasa 

desain mereka pada dengan menekankan elemen-elemen seperti: 

light, depth, motion, acrylic material dan scale. [10] [11] 

  Berikut adalah penjelasan singkat terkait elemen-elemen 

tersebut: 

1. Light 
Microsoft Fluent Design memiliki elemen Light agar 

pengguna terfokus pada informasi yang terarah oleh kursor 

sehingga pengguna dapat melihat informasi lebih jelas. 

2. Depth 

Depth bertujuan untuk memilah dan membedakan layer 

dan konten, Depth pada Fluent Design ditandai dengan 

adanya Drop Shadow. 

3. Motion 

Motion bertujuan untuk membentuk hubungan antar 

elemen dan komponen, hal ini disertai dengan adanya 

animasi pada elemen yang mempunyai event serta animasi 

transisi. 

4. Acrylic Material 

Acrylic Material membentuk efek tembus cahaya 

(translucent), dan efek kabur (blur). 
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5. Scale 
Komponen dan elemen akan beradaptasi dengan resolusi 

dan ukuran layar sehingga membentuk User Interface yang 

responsive. 

Salah satu fundamental yang dibuat oleh Microsoft dalam 

membangun Microsoft Fluent Design ini adalah mengoptimalkan 

process pembuatan suatu produk dari sisi Designers dan 

Developers melalui sebuah fondasi yang sudah dibentuk, dengan 

fondasi yang dimaksud adalah Fluent Design System. 

Pedoman dan komponen yang terdapat pada tautan 

developer.microsoft.com terdapat kumpulan dan pedoman standar 

yang dapat diimplementasikan pada sebuah produk. Pada tautan 

tersebut disediakan Styling Guide, Iconography, Typography, 

Colours dan beberapa style guide lainnya, serta sudah disediakan 

komponen-komponen standar seperti Dropdown, Card, Button, 
TextBox, Modal, Spinner yang merupakan komponen yang biasa 

digunakan pada seluruh website untuk memberikan tampilan dan 

pengalaman pengguna yang baik. Gambar berikut adalah salah satu 

contoh layout yang menggunakan pedoman Microsoft Fluent 

Design, serta akan ada beberapa sub-bab yang akan menjelaskan 

beberapa komponen umum yang terdapat di Fluent Design System: 
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Gambar 2. 2 Komponen berdasarkan pedoman Fluent Design 

 Button 

Microsoft Fluent Design pada dasarnya mempunyai 2 jenis 

button yaitu Primary dan Standard button, perbedaannya adalah 

Primary Button merupakan komonen tombol utama yang memiliki 

warna primer, warna primer ini bergantung pada warna primer 

pada aplikasi yang dirancang, sedangkan Standard Button adalah 

basic button yang merupakan tombol standar dengan latar belakang 

warna putih. Buttons digunakan untuk menyelesaikan suatu task 
atau menyimpan sebuah perubahan dari sebuah laman atau jendela. 

Gambar 2.3 adalah gambar dari komponen Buttons. [12] 
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Gambar 2. 3 Komponen Buttons berdasarkan pedoman Microsoft Fluent 

Design 
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 Input: Dropdown 

Komponen Dropdown yaitu memungkinkan pengguna 

agar dapat memilih pilihan, dan ketika pengguna melakukan 

pilihan pada salah satu pilihan tersebut maka akan tertampil pilihan 

yang telah dipilih oleh pengguna. Interaksi yang terjadi ketika 

pengguna menekan dropdown, semua pilihan dan menu akan 

muncul. Gambar 2.4 merupakan gambar dari komponen dropdown. 

[13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Komponen Dropdown berdasarkan pedoman Microsoft 

Fluent Design 
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 Dialog 

Dialog adalah pop-up/modal yang akan muncul ketika user 

melakukan sebuah interaksi melalui trigger tombol atau link, 

Dialog ini akan menutupi seluruh halaman website dan akan 

terbuka kembali ketika pengguna telah selesai melakukan 

interaksi pada modal tersebut. Dialog ini biasanya berisikan 

terkait user confirmation atau konteks informasi. Gambar 2.5 

adalah gambar komponen yang ada pada Dialog. [14] 

 

Gambar 2. 5 Komponen Dialog berdasarkan pedoman Microsoft Fluent Design 

 

 Progress Indicators 

Progress Indicators adalah komponen untuk menunjukkan 

proses penyelesaian atau completion dari sebuah proses yang 

memerlukan waktu lebih dari 2 detik. Microsoft Fluent Design 

menyediakan 3 komponen untuk menunjukkan progress, yaitu 
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Default Progress Indicators, Shimmer, dan Spinner. Default 

Progress Indicators adalah Progress Indicators yang berupa bar 
garis lurus, biasanya untuk menunjukkan progress seperti 

mengunggah atau melakukan perubahan pada suatu data, Default 

Progress Indicator akan ditunjukkan pada gambar 2.4. Shimmer 

adalah sebuah animasi yang menunjukkan bahwa sebuah 

komponen atau tulisan sedang dalam proses pemunculan, dan yang 

terakhir adalah Spinner adalah progress indicators yang berbentuk 

lingkaran dengan garis luar dan akan berputar hingga selesai 

melakukan sebuah progress, Shimmer akan ditunjukkan pada 

gambar 2.5. Spinner berguna untuk mengindikasikan 

ketidakpastian berapa lama waktu yang berlangsung dalam sebuah 

respon pada suatu progress atau penyelesaian task, Spinner akan 

ditunjukkan pada gambar 2.6 [15] 

 

Gambar 2. 6Komponen Default Progress Indicators berdasarkan pedoman 

Microsoft Fluent Design 

 

Gambar 2. 7Komponen Shimmer berdasarkan pedoman Microsoft Fluent 

Design [16] 
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Gambar 2. 8Komponen Spinner berdasarkan pedoman Microsoft Fluent Design 

[17] 

 

 Input: Text Fields 

Text Fields adalah inputan yang memungkinkan pengguna 

dapat memasukkan atau mengubah sebuah input teks. Microsoft 
Fluent Design telah menyediakan beberapa tipe dasar input teks 

yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti 

Masked Text Field, Icon Text Field, Disabled Text Field, 

Required Text Field, Error Text Field. Masked Text Field adalah 

sebuah input teks yang memiliki format tertentu, contohnya 

apabila diperlukan untuk memasukkan tanggal lahir atau nomor 

serial tertentu. Icon Text Field adalah Input Text Field yang 

memiliki sebuah icon didalamnya. Disabled Text Field adalah 

Text Field yang tidak dapat diubah dan memiliki warna abu-abu, 

biasanya Disabled Text Field ini untuk menunjukkan sebuah text 

atau informasi yang sudah saklak dan tidak bisa diubah, Required 

Text Field adalah Text Field yang perlu diisi, biasanya ditujukkan 

untuk input data yang penting. Error Text Field adalah Text Field 

yang menunjukkan sebuah pesan error, hal ini menunjukkan 

bahwa input yang dimasukkan user tidak sesuai dengan kriteria. 

Gambar 2.9 akan menunjukkan komponen input Text Field. [18] 



  

 

56 

 

Gambar 2. 9Komponen Text Field berdasarkan pedoman Microsoft Fluent 

Design [18] 
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 Nav(Navigation Pane) 

Nav atau Naviagtion Pane menyediakan menu utama yang 

terdapat pada aplikasi dan memungkinkan pengguna untuk 

berpindah-pindah dari satu menu ke menu lainnya, Gambar 2.10 

menunjukkan gambar dari komponen Nav(Navigation Pane). [19] 

 

Gambar 2. 10 Komponen Nav(Navigation Pane) berdasarkan komponen 

Microsoft Fluent Design [19] 

 

 Header 

Header atau yang biasa disebut Navigation Bar(NavBar) 

adalah panel navigasi yang menunjukkan menu-menu utama, 

perbedaannya dengan navigation pane adalah navigation pane bisa 

terdapat didalam menu utama yang ada pada Navigation Bar dan 

dibuat menjadi submenu. Gambar 2.11 dan 2.12 Merupakan 

gambar dari komponen header/navigation bar. [20] 
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Gambar 2. 11 Komponen header dengan pedoman Microsoft Fluent Design [20] 

 

Gambar 2. 12Komponen navigation bar pada situs Microsoft yang 

menggunakan pedoman Microsoft Fluent Design [21] 

 Card 

Card merupakan komponen material yang berisi tentang 

suatu konten tunggal (single content) dan dapat berisikan seperti 

icon yang mempunyai suatu fungsi, apabila suatu card mempunyai 

fungsi, maka konten serta icon yang ditampilkan harus mempunyai 

hirarki yang baik sehingga dapat mengurangi kesalahan 

interperensi kepada pengguna. Gambar 2.13 menunjukkan gambar 

komponen card. [22] 
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Gambar 2. 13 Komponen Card dengan menggunakan pedoman Microsoft Fluent 

Design [23] 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB III  

ANALISI DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang analisa terkait evaluasi sistem 

yang sudah ada (existing system evaluation), menentukkan target 

pengguna (User Persona), perancangan interaksi, serta 

perancangan antarmuka 

 Analisis Sistem 

Pada analisis sistem, akan dijelaskan terkait evaluasi sistem 

sebelumnya, analisa target pengguna, serta daftar kebutuhan yang 

diperlukan pada aplikasi PPDB Kota Surabaya SMP Tahun 2020. 

 Evaluasi Sistem Sebelumnya 

Evaluasi Sistem Sebelumnya (existing system evaluation) 

adalah menganalisa kelemahan pada sistem PPDB Kota Surabaya 

pada tahun 2019, disini saya menganalisa kebutuhan fungsional 

selain sistem pendaftaran karena perbedaan yang sangat signifikan 

pada sistem tahun 2019 dan pada tahun 2020, berikut adalah tabel 

perbedaan pada sistem yang ada pada tahun 2019 dan tahun 2020: 

Tabel 3. 1 Tabel Perbandingan dengan Sistem Sebelumnya 

No Sistem tahun 2019 Sistem tahun 2020 

1. Tidak adanya validasi 

data calon pendaftar. 

Terdapat validasi data untuk 

calon pendaftar. 

2. Pendaftar perlu bertatap 

muka ke operator 

sekolah untuk 

mendapatkan PIN 

pendaftaran. 

PIN Pendaftaran dapat 

langsung didapatkan dari 

validasi data calon 

pendaftar. 
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3. Alur pendaftaran jalur 

prestasi lomba 

memerlukan tatap muka 

untuk menyerahkan 

berkas bukti lomba. 

Pendaftaran jalur prestasi 

lomba dapat diunggah 

melalui website. 

4. Tidak adanya sistem 

potret calon pendaftar 

melalui webcam. 

Calon pendaftar dapat 

melakukan potret diri 

melalui website serta 

melakukan tanda tangan. 

5. Tidak ada menu 

mengirim pengaduan 

langsung. 

Disediakan pilihan untuk 

mengirim langsung 

pengaduan calon pendaftar 

tanpa perlu harus 

melakukan kontak melalui 

media sosial. 

6. Tidak dapat memeriksa 

status validasi secara 

langsung. 

Dapat memeriksa status 

validasi dan status CPDB 

secara langsung. 

7. Calon pendaftar bisa 

langsung mendaftar 

sesuai jalurnya masing-

masing dan tidak ada 

validasi data terlebih 

dahulu. 

Adanya validasi data 

terlebih dahulu untuk 

memastikan data yang 

dimasukkan pendaftar 

sudah benar. 

Untuk melakukan Contextual Inquiry guna data evaluasi 

sistem sebelumnya, saya melakukan wawancara dan Usability 

Testing dengan 4 orang volunteer yang bersedia untuk melakukan 

Usability Testing dan wawancara untuk mendapatkan data 

Contextual Inquiry. Wawancara Contextual Inquiry dan Usability 

Testing dilakukan secara online melalui media Google Hangouts, 
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serta pengujian yang dilakukan adalah fitur fungsional yang tidak 

merupakan pendaftaran, dikarenakan perbedaan sistem. Sistem 

wawancara dan testing akan dijelaskan pada daftar dibawah ini:  

• Penguji memberikan penjelasan singkat terkait aplikasi 

yang akan diuji cobakan. 

• Apabila responden sudah siap, penguji akan memberikan 

tugas atau perintah kepada responden, responden 

melakukan tugas tersebut untuk mencapai suatu goal. 

• Responden tidak diperkenankan untuk bertanya apapun 

terkait pengujian, kecuali apabila responden kurang jelas 

dengan tugas atau perintah yang diberikan. 

• Apabila pengujian sudah selesai, akan masuk ke sesi 

wawancara untuk menggali data evalusi. 

• Responden memberikan feedback secara keseluruhan 

terkait aplikasi dan wawancara. 

Wawancara dibagi menjadi beberapa bagian, akan ada 

beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka, yang akan menggali 

opini responden tentang aplikasi yang diujikan, serta ada beberapa 

pernyataan yang bersifat skala angka untuk mengukur seberapa 

nyaman pengguna dalam menggunakan aplikasi yang diujikan. 

Berikut dibawah ini adalah daftar pertanyaan Contextual 

Inquiry untuk Existing System Evaluation: 

Tabel 3. 2 Tabel Pertanyaan Umum 

Pertanyaan Umum 

1. Apa yang anda rasakan saat pertama kali membuka 

website PPDB Surabaya pada tahun lalu ? 

2. Apakah ada kesulitan dalam mengakses informasi 

terkait PPDB 2019 ? 
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3. Menurut anda, informasi apa yang paling penting yang 

perlu ditonjolkan pada website PPDB SMP 2019 ? 

4. Dalam skala 1-5, Saya dengan mudah mengeksplorasi 

dan mempelajari informasi-informasi yang disajikan. 

5. Dalam skala 1-5, Saya merasa saya akan sering 

mengakses laman FAQ. 

6. Dalam skala 1-5, Saya merasa saya perlu mengakses 

halaman utama. 

 

Tabel 3. 3 Tabel Pertanyaan Halaman Utama 

Halaman Utama 

1. Apakah anda mengeksplorasi informasi yang disajikan 

pada halam ini ketika membuka website PPDB pertama 

kalinya ? 

2. Dalam skala 1-5, Saya merasa halaman ini akan diakses 

oleh banyak orang. 

3. Dalam skala 1-5, Saya melihat informasi yang disajikan 

sudah lengkap dan mudah dilihat 
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Tabel 3. 4 Tabel Pertanyaan Informasi Prosedur Pendaftaran 

Prosedur Pendaftaran 

1. Apakah anda sering memeriksa menu “Prosedur 

Pendaftaran” ? 

2. Jika iya, apakah anda merasa kesulitan untuk 

menemukan prosedur pendaftaran yang sesuai dengan 

kategori pendaftar  ? 

3. Setelah menjelajahi laman “Prosedur Pendaftaran”, 

bagaimana evaluasi yang ingin anda berikan terkait 

laman tersebut ? 

4. Dalam skala 1-5, Saya merasa informasi yang disajikan 

sudah lengkap dan mudah dibaca. 

5. Dalam skala 1-5, Saya menemukan bahwa informasi 

yang disajikan kurang praktis dan tidak User-Friendly. 

 

Tabel 3. 5 Tabel Pertanyaan Informasi Ketentuan 

Informasi Ketentuan PPDB 

1. Apakah anda kebingungan ketika melihat halaman 

“Ketentuan”  saat pertama kali ? 

2. Dikarenakan ada beberapa tab menu pada laman ini, 

apakah informasi yang disajikan pada setiap tab menu 

jelas ? 
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3. Dari skala 1-5, Saya merasa saya akan sering mengakses 

informasi ini. 

4. Dari skala 1-5, Saya merasa kesulitan ketika mencari 

informasi yang saya inginkan pada laman ini. 

5. Dari skala 1-5, Saya merasa tab menu yang ditampilkan 

terlalu banyak dan tidak mudah dilihat. 

6. Dari skala 1-5, Saya merasa mayoritas pendaftar akan 

sering mengakses laman ini. 

 

Tabel 3. 6 Pertanyaan Informasi Pagu 

Informasi Pagu 

1. Dari skala 1-5, Saya merasa saya akan memerlukan 

laman ini. 

2. Dari skala 1-5, Saya merasa informasi yang ditampilkan 

sudah cukup dan mudah dipahami. 

3. Dari skala 1-5, Saya merasa orang lain akan kesulitan 

mengakses informasi ini. 

4. Dari skala 1-5, Saya merasa informasi yang ditampilkan 

pada tabel terlalu banyak. 
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Tabel 3. 7 Pertanyaan Informasi Zonasi 

Informasi Zonasi 

1. Bagaimana menurut anda informasi yang disajikan 

terkait zonasi sekolah - sekolah per domisili ? 

2. Dari skala 1-5, Saya merasa akan memerlukan laman ini. 

3. Dari skala 1-5, Saya merasa laman ini akan diakses 

banyak orang. 

4. Dari skala 1-5, Saya merasa informasi yang ditampilkan 

membingungkan dan susah dipahami. 

5. Dari skala 1-5, Saya melihat tampilan yang disajikan 

terlalu rumit. 

 

Dibawah ini adalah hasil dari wawancara yang sudah 

dilakukan: 

 Responden Pertama 

Berdasarkan wawancara dan pengujian yang sudah 

dilakukan, berikut pada tabel 3.8 adalah pencatatan waktu 

berlangsungnya wawancara dan pengujian: 

Tabel 3. 8 Tabel pencatatan wawktu dengan responden pertama 

No Tahap Waktu berlangsung 

1. Usability Testing 16 menit 42 detik 

2. Contextual Inquiry 

(Wawancara) 

22 menit 36 detik 
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Dengan tabel 3.9 adalah hasil wawancara dan pengujian dengan 

responden pertama: 

Tabel 3. 9 Tabel hasil wawancara dengan responden pertama 

Pertanyaan Umum 

1. Responen merasa bahwa desainnya terlihat kuno dan 

tidak sesuai dengan jaman serta kurang nyaman untuk 

dilihat karena terlalu banyak tulisan, serta ada beberapa 

grid yang tidak diampilkan dengan baik pada modul 

pengumuman. 

2. Responden merasa harus ada informasi yang 

ditonjolkan seperti prosedur pendaftarannya, ketentuan 

dan serta hasil seleksinya yang juga perlu ditonjolkan. 

3. Responden memberikan nilai 3 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi dapat 

dieksplorasi dan dipelajari dengan mudah”. 

4. Responden memberikan nilai 3 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Halaman FAQ 

akan diakses oleh banyak orang”. 

5. Responden memberikan nilai 2 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Halaman utama 

perlu saya akses”. 

Laman Informasi Prosedur Pendaftaran 

1. Responden merasa kesulitan ketika mengakses halaman 

prosedur pendaftaran, karena terlalu banyak sekali 

menu yang ditampilkan. 
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2. Responden memberikan nilai 3 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

disajikan sudah lengkap dan mudah untuk dibaca”. 

3. Responden memberikan nilai 5 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

disajikan kurang praktis dan tidak user-friendly”. 

Informasi pada Halaman Utama 

1. Responden tidak mengeksplorasi informasi yang 

disajikan pada halaman utama ketika membuka website 

PPDB Kota Surabaya tahun 2019 

2.  Responden memberikan nilai 2 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Halaman ini 

akan diakses oleh banyak orang” 

3. Responden memberikan nilai 3 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

disajikan sudah lengkap dan mudah untuk dilihat” 

Laman Informasi Ketentuan 

1. Responden sempat merasa kebingungan pada saat 

pertama kali membuka halaman ketentuan dikarenakan 

ada banyak sekali informasi yang disajikan, namun 

responden merasa bahwa informasi yang ditampilkan 

pada setiap menu pilihan pada laman ini sudah jelas. 

2. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Saya akan sering 

mengakses laman ini” 
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3. Responden memberikan nilai 2 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Saya kesulitan 

ketika mencari informasi yang saya inginkan”. 

4. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Tab menu yang 

ditampilkan terlalu banyak dan tidak mudah untuk 

dilihat” 

5. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Pendaftar akan 

sering mengakses laman ini” 

Laman Zonasi 

1. Responden memberikan keluhan bahwa sekolah yang 

ditampilkan terlalu banyak dan ada duplikasi sekolah 

antar zona wilayah, serta menurut responden tidak 

perlu ditampilkan latitude dan longitude. 

2. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Saya merasa 

akan memerlukan laman ini”. 

3. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Halaman ini 

akan diakses oleh banyak orang”. 

4. Responden memberikan nilai 3 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

ditampilkan membingungkan dan sulit untuk 

dipahami”. 
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5. Responden memberikan nilai 2 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Tampilan yang 

disajikan terlalu rumit” 

Laman Pagu 

1. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Saya merasa 

akan memerlukan laman ini”. 

2. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

ditampilkan sudah cukup dan mudah dipahami”. 

3. Responden memberikan nilai 2 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Orang lain akan 

kesulitan mengakses informasi ini”. 

4. Responden memberikan nilai 1 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

ditampilkan pada table terlalu banyak”. 

Evaluasi dan Feedback 

Responden memberikan evaluasi keseluruhan dari sisi User 

Interface, karena menurut responden tampilan antar mukanya 

terlalu monoton dan ada beberapa modul yang warnanya 

dibedakan seperti pada tab pada laman ketentuan, responden 

berpendapat apabila warnanya berbeda, seharusnya diletakkan 

pada halaman yang berbeda. 

 Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa 

responden pertama kurang begitu menyukai tampilan antar 

mukanya karena secara tampilan tidak rapih dan warna yang dipilih 

terlalu monton sehingga tidak nyaman untuk dilihat. 



  

 

72 

 Responden Kedua 

Berdasarkan wawancara dan pengujian yang sudah 

dilakukan, berikut pada table 3.10 adalah pencatatan waktu 

berlangsungnya wawancara dan pengujian : 

Tabel 3. 10 Tabel pencatatan waktu dengan responden kedua 

No Tahap Waktu berlangsung 

1. Usability Testing 20 menit 27 detik 

2. Contextual Inquiry 

(Wawancara) 

33 menit 09 detik 

Dengan tabel 3.11 adalah hasil wawancara dan pengujian dengan 

responden kedua: 

Tabel 3. 11 Tabel hasil wawancara dengan responden keuda 

Pertanyaan Umum 

1. Responen merasa bahwa tampilan antar mukanya 

kurang menarik, terlalu banyak modul pada sebelah kiri 

layar sehingga memerlukan waktu untuk melihat 

semuanya, serta adanya tulisan laporan pengaduan di 

atas halaman utama dirasa kurang nyaman untuk 

dilihat. 

2. Responden merasa ada kesulitan ketika melihat 

halaman untuk melihat daftar SMP, sempat salah 

mengakses halaman, dan merasa rancu dengan laman 

zonasi dan domisili. Responden merasa menu 

pengumuman harus dimunculkan pada menu sebelah 

kiri dan diletakkan diantara menu statistika. 
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3. Responden memberikan nilai 3 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi dapat 

dieksplorasi dan dipelajari dengan mudah”. 

4. Responden memberikan nilai 1 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Halaman FAQ 

akan diakses oleh banyak orang”. 

5. Responden memberikan nilai 1 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Halaman utama 

perlu saya akses”. 

Laman Informasi Prosedur Pendaftaran 

1. Responden merasa terganggu dengan banyaknya menu 

yang disediakan, namun responden tidak mengalami 

kesulitan ketika mengakses laman ini. Responden 

memberikaan masukkan karena ada banyaknya menu 

yang berbentuk tab, dapat dibuat seperti tree, langkah-

langkah pendaftaran bagusnya dibuat secara visual 

seperti diagram atau ilustrasi. 

2. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

disajikan sudah lengkap dan mudah untuk dibaca”. 

3. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

disajikan kurang praktis dan tidak user-friendly”. 

Informasi pada Halaman Utama 
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1. Responden tidak mengeksplorasi informasi yang 

disajikan pada halaman utama ketika membuka website 

PPDB Kota Surabaya tahun 2019 

2.  Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Halaman ini 

akan diakses oleh banyak orang” 

3. Responden memberikan nilai 2 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

disajikan sudah lengkap dan mudah untuk dilihat” 

Laman Informasi Ketentuan 

1. Responden tidak merasa kebinngungan ketika 

membuka pertama kali laman ini, namun dengan 

catatan adanya tab menu yang dibuat kurang rapih. 

2. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Saya akan sering 

mengakses laman ini” 

3. Responden memberikan nilai 2 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Saya kesulitan 

ketika mencari informasi yang saya inginkan”. 

4. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Tab menu yang 

ditampilkan terlalu banyak dan tidak mudah untuk 

dilihat” 

5. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Pendaftar akan 

sering mengakses laman ini” 
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Laman Zonasi 

1. Responden merasa bahwa tampilan pada laman ini 

lebih rapih, namun daftar angka-angka yang 

menunjukkan sekolah membuat responden sempat 

kebingungan . 

2. Responden memberikan nilai 5 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Saya merasa 

akan memerlukan laman ini”. 

3. Responden memberikan nilai 5 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Halaman ini 

akan diakses oleh banyak orang”. 

4. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

ditampilkan membingungkan dan sulit untuk 

dipahami”. 

5. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Tampilan yang 

disajikan terlalu rumit” 

Laman Pagu 

1. Responden memberikan nilai 5 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Saya merasa 

akan memerlukan laman ini”. 

2. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

ditampilkan sudah cukup dan mudah dipahami”. 



  

 

76 

3. Responden memberikan nilai 3 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Orang lain akan 

kesulitan mengakses informasi ini”. 

4. Responden memberikan nilai 3 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

ditampilkan pada table terlalu banyak”. 

Evaluasi dan Feedback 

Responden memberikan evaluasi secara keseluruhan dari sisi 

pemilihan warnanya karena pemilihan warnanya terlalu 

monoton, serta desainnya terlalu kuno dan tidak praktis untuk 

dilihat. Responden memberikan saran agar warna yang dipilih 

adalah warna pastel dan birunya harus mempunyai kontras 

yang lebih tinggi. 

 Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa 

responden mengeluhkan tentang pemilihan warna, tampilan antar 

muka, dan menu yang tidak ringkas pada sebelah kiri website. 
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 Responden Ketiga 

Berdasarkan wawancara dan pengujian yang sudah 

dilakukan, berikut pada tabel 3.12 adalah pencatatan waktu 

berlangsungnya proses wawancara dan pengujian: 

Tabel 3. 12 Tabel pencatatan waktu dengan responden kedua 

No Tahap Waktu berlangsung 

1. Usability Testing 16 menit 42 detik 

2. Contextual Inquiry 

(Wawancara) 

22 menit 36 detik 

 

Dengan tabel 3.13 adalah hasil wawancara dan pengujian dengan 

responden ketiga: 

Tabel 3. 13 Tabel hasil wawancara dengan responden ketiga 

Pertanyaan Umum 

1. Responen merasa bahwa terlalu banyak informasi 

seperti tulisan sehingga tidak menarik dan informasi 

yang penting tidak terlalu ditonjolkan. 

2. Responden merasa ada kesulitan ketika mengakses 

situs PPDB Surabaya SMP tahun 2019 karena adanya 
redaksional yang banyak di beberapa modul, kurangnya 

alur visual yang baik, dan adanya informasi 

terselubung, dan dirasa terlalu banyak jumlah interaksi 

atau klik untuk mendapatkan suatu informasi. 
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3. Responden memberikan nilai 2 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi dapat 

dieksplorasi dan dipelajari dengan mudah”. 

4. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Halaman FAQ 

akan diakses oleh banyak orang”. 

5. Responden memberikan nilai 5 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Halaman utama 

perlu saya akses”. 

Laman Informasi Prosedur Pendaftaran 

1. Responden merasa kesulitan ketika mengakses 

informasi yang ada pada lama ini dikarenakan menu 

yang berbentuk tab yang terlalu banyak, menurut 

responden seharusnya langsung ditampilkan menu-

menu nya dan tidak perlu ditampilkan secara tab. 

2. Responden memberikan nilai 3 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

disajikan sudah lengkap dan mudah untuk dibaca”. 

3. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

disajikan kurang praktis dan tidak user-friendly”. 

Informasi pada Halaman Utama 

1. Responden tidak mengeksplorasi informasi yang 

disajikan pada halaman utama ketika membuka website 

PPDB Kota Surabaya tahun 2019 
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2.  Responden memberikan nilai 5 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Halaman ini 

akan diakses oleh banyak orang” 

3. Responden memberikan nilai 3 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

disajikan sudah lengkap dan mudah untuk dilihat” 

Laman Informasi Ketentuan 

1. Responden merasa kebingungan ketika membuka 

pertama kali laman ini, karena banyaknya menu tab 

yang kurang jelas 

2. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Saya akan sering 

mengakses laman ini” 

3. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Saya kesulitan 

ketika mencari informasi yang saya inginkan”. 

4. Responden memberikan nilai 5 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Tab menu yang 

ditampilkan terlalu banyak dan tidak mudah untuk 

dilihat” 

5. Responden memberikan nilai 5 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Pendaftar akan 

sering mengakses laman ini” 

Laman Zonasi 
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1. Responden merasa bahwa tampilan pada laman ini 

lebih rapih, sehingga informasi yang disajikan dapat 

dengan mudah dipahami. 

2. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Saya merasa 

akan memerlukan laman ini”. 

3. Responden memberikan nilai 5 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Halaman ini 

akan diakses oleh banyak orang”. 

4. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

ditampilkan membingungkan dan sulit untuk 

dipahami”. 

5. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Tampilan yang 

disajikan terlalu rumit” 

Laman Pagu 

1. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Saya merasa 

akan memerlukan laman ini”. 

2. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

ditampilkan sudah cukup dan mudah dipahami”. 

3. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Orang lain akan 

kesulitan mengakses informasi ini”. 
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4. Responden memberikan nilai 4 dari skala 1-5 untuk 

memberikan nilai dengan pernyataan “Informasi yang 

ditampilkan pada table terlalu banyak”. 

Evaluasi dan Feedback 

Responden memberikan evaluasi secara keseluruhan dari sisi 

layouting, seperti contohnya pada menu pengumuman, lebih 

baik ditampilkan kesamping daripada kebawah. 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan. 

bahwa responden memberikan evaluasi dari layouting atau 

penempatan komponen website PPDB Kota Surabaya 2019. 

 Usability Testing Analysis 

Tujuan diadakannya Usability Testing pada sistem lama 

yaitu untuk menganalisa penggunaan sistem PPDB Tahun 2019 

dan membandingkannya dengan sistem yang baru, sehingga dapat 

dilihat hasil pengujiannya apakah meningkat atau tidak. Dibawah 

ini akan dijabarkan analisa dan hasil pengujian Usability 

Testingnya pada setiap responden: 

 

Tabel 3. 14 Tabel Usability Testing Analysis untuk laman ketentuan 

Laman Ketentuan 

No Task Status 

1 Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi ketentuan 

untuk pendaftaran zonasi 

Partially Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi ketentuan 

Success 
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untuk pendaftaran prestasi 

NUSBN. 

3. Tunjukakn bagaimana anda 

mencari informasi ketentuan 

untuk Pendaftaran Prestasi non 

NUSBN. 

Success 

4. Tunjukkan bagaimana anda 

mencari informasi untuk 

Pendaftaran Perpindahan Tugas 

Orang Tua. 

Success 

5. Tujukkan bagaimana anda 

mencar informasi untuk Kriteria 

Calon Peserta Didik. 

Success 

 

Tabel 3. 15 Tabel Usability Testing Analysis untuk laman zonasi 

Modul Zonasi 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan daftar SMP 

berdasarkan kecamatan. 

Failed 

2. Tunjukakn bagaimana anda 

mendapatkan informasi alamat 

SMP yang dituju. 

Success 
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3. Tunjukkan bagaiman anda 

mendapatkan laman prosedur 

pendaftaran dari halaman zonasi. 

Success 

 

Tabel 3. 16 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul  Prosedur 

Pendaftaran 

Modul Prosedur Pendaftaran 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi untuk 

Alur Pendaftaran Jalur 

Perpindahan Tugas Orang Tua. 

Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi untuk 

Alur Pendaftaran Jalur Prestasi 

NUSBN. 

Success 

3. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi untuk 

Alur Pendaftaran Jalur Prestasi 

Non-NUSBN. 

Success 

4. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi jadwal 

untuk Prestasi Lomba. 

Partially Success 
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Tabel 3. 17 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul Jadwal Pendaftaran 

Modul Jadwal Pendaftaran 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi tentang 

jadwal jalur Prestasi 

Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi tentang 

jadwal jalur Perpindahan Tugas 

Orang Tua. 

Success 

3. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi tentang 

jadwal jalur Zonasi. 

Success 

 

Tabel 3. 18 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul Pagu 

Modul Pagu 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mengakses laman pagu. 

Success 
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Tabel 3. 19 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul Data Pendaftar CPDB 

Modul Data Pendaftar CPDB 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mengakses modul Data 

Pendaftaran CPDB 

Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

menginput data CPDB. 

Success 

 

Tabel 3. 20 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul Pengumuman 

Modul Pengumuman 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mengakses laman Pengumuman. 

Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan daftar yang 

diterima pada jalur Zonasi 

Penambahan Pagu SMP 

berdasarkan sekolah. 

Success 

3. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan daftar yang 

diterima pada Jalur Prestasi 

NUSBN. 

Success 
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4. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi siswa 

dari daftar yang diterima pada 

Jalur Prestasi NUSBN. 

Failed 

5. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi siswa 

dari daftar pada jalur prestasi 

lomba. 

Failed 

6. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi siswa 

dari daftar pada jalur 

perpindahan tugas orang tua. 

Failed 

 

 

Tabel 3. 21 Tabel Usability Testing Analysis untuk laman ketentuan 

Laman Ketentuan 

No Task Status 

1 Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi ketentuan 

untuk pendaftaran zonasi 

Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi ketentuan 

untuk pendaftaran prestasi 

NUSBN. 

Success 

3. Tunjukakn bagaimana anda 

mencari informasi ketentuan 

Success 
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untuk Pendaftaran Prestasi non 

NUSBN. 

4. Tunjukkan bagaimana anda 

mencari informasi untuk 

Pendaftaran Perpindahan Tugas 

Orang Tua. 

Success 

5. Tujukkan bagaimana anda 

mencar informasi untuk Kriteria 

Calon Peserta Didik. 

Success 

 

Tabel 3. 22 Tabel Usability Testing Analysis untuk laman zonasi 

Modul Zonasi 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan daftar SMP 

berdasarkan kecamatan. 

Partially Success 

2. Tunjukakn bagaimana anda 

mendapatkan informasi alamat 

SMP yang dituju. 

Partially Success 

3. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan laman prosedur 

pendaftaran dari halaman zonasi. 

Success 
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Tabel 3. 23 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul  Prosedur 

Pendaftaran 

Modul Prosedur Pendaftaran 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi untuk 

Alur Pendaftaran Jalur 

Perpindahan Tugas Orang Tua. 

Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi untuk 

Alur Pendaftaran Jalur Prestasi 

NUSBN. 

Success 

3. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi untuk 

Alur Pendaftaran Jalur Prestasi 

Non-NUSBN. 

Success 

4. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi jadwal 

untuk Prestasi Lomba. 

Success 
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Tabel 3. 24 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul Jadwal Pendaftaran 

Modul Jadwal Pendaftaran 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi tentang 

jadwal jalur Prestasi 

Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi tentang 

jadwal jalur Perpindahan Tugas 

Orang Tua. 

Success 

3. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi tentnag 

jadwal jalur Zonasi. 

Success 

 

Tabel 3. 25 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul Pagu 

Modul Pagu 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mengakses laman pagu. 

Success 
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Tabel 3. 26 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul Data Pendaftar CPDB 

Modul Data Pendaftar CPDB 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mengakses modul Data 

Pendaftaran CPDB 

Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

menginput data CPDB. 

Success 

 

Tabel 3. 27 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul Pengumuman 

Modul Pengumuman 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mengakses laman Pengumuman. 

Failed 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan daftar yang 

diterima pada jalur Zonasi 

Penambahan Pagu SMP 

berdasarkan sekolah. 

Failed 

3. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan daftar yang 

diterima pada Jalur Prestasi 

NUSBN. 

Failed 
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4. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi siswa 

dari daftar yang diterima pada 

Jalur Prestasi NUSBN. 

Failed 

5. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi siswa 

dari daftar yang jalur prestasi 

lomba. 

Failed 

6. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi siswa 

dari daftar yang jalur 

perpindahan tugas orang tua. 

Failed 

 

 

Tabel 3. 28 Tabel Usability Testing Analysis untuk laman ketentuan 

Laman Ketentuan 

No Task Status 

1 Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi ketentuan 

untuk pendaftaran zonasi 

Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi ketentuan 

untuk pendaftaran prestasi 

NUSBN. 

Failed 

3. Tunjukan bagaimana anda 

mencari informasi ketentuan 

Success 
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untuk Pendaftaran Prestasi non 

NUSBN. 

4. Tunjukkan bagaimana anda 

mencari informasi untuk 

Pendaftaran Perpindahan Tugas 

Orang Tua. 

Success 

5. Tujukkan bagaimana anda 

mencar informasi untuk Kriteria 

Calon Peserta Didik. 

Success 

 

Tabel 3. 29 Tabel Usability Testing Analysis untuk laman zonasi 

Modul Zonasi 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan daftar SMP 

berdasarkan kecamatan. 

Failed 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi alamat 

SMP yang dituju. 

Success 

3. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan laman prosedur 

pendaftaran dari halaman zonasi. 

Failed 
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Tabel 3. 30 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul  Prosedur 

Pendaftaran 

Modul Prosedur Pendaftaran 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi untuk 

Alur Pendaftaran Jalur 

Perpindahan Tugas Orang Tua. 

Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi untuk 

Alur Pendaftaran Jalur Prestasi 

NUSBN. 

Partially Success 

3. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi untuk 

Alur Pendaftaran Jalur Prestasi 

Non-NUSBN. 

Partially Success 

4. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi jadwal 

untuk Prestasi Lomba. 

Success 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

94 

Tabel 3. 31 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul Jadwal Pendaftaran 

Modul Jadwal Pendaftaran 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi tentang 

jadwal jalur Prestasi 

Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi tentang 

jadwal jalur Perpindahan Tugas 

Orang Tua. 

Success 

3. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi tentang 

jadwal jalur Zonasi. 

Success 

 

Tabel 3. 32 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul Pagu 

Modul Pagu 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mengakses laman pagu. 

Success 
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Tabel 3. 33 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul Data Pendaftar CPDB 

Modul Data Pendaftar CPDB 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mengakses modul Data 

Pendaftaran CPDB 

Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

menginput data CPDB. 

Success 

 

Tabel 3. 34 Tabel Usability Testing Analysis untuk modul Pengumuman 

Modul Pengumuman 

No Task Status 

1. Tunjukkan bagaimana anda 

mengakses laman Pengumuman. 

Success 

2. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan daftar yang 

diterima pada jalur Zonasi 

Penambahan Pagu SMP 

berdasarkan sekolah. 

Failed 

3. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan daftar yang 

diterima pada Jalur Prestasi 

NUSBN. 

Success 
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4. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi siswa 

dari daftar yang diterima pada 

Jalur Prestasi NUSBN. 

Success 

5. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi siswa 

dari daftar pada jalur prestasi 

lomba. 

Failed 

6. Tunjukkan bagaimana anda 

mendapatkan informasi siswa 

dari daftar pada jalur 

perpindahan tugas orang tua. 

Success 

 

 Perhitungan Success Rate untuk sistem lama 

Dibawah ini akan dijelaskan perhitungan Success Rate 

pada sistem PPDB Surabaya SMP tahun 2019: 

Tabel 3. 35 Tabel Rekapan hasil Usability Testing 

Hasil rekap pengujian 

No Responden Success Partially 

Success 

Failed 

1. Responden 1 18 2 4 

2. Responden 2 16 2 6 

3. Responden 3 17 2 5 
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 Untuk mendapatkan success rate dari Usability Testing, 

maka dapat digunakan rumus dibawah ini: 

𝑒 =
𝑠 + (𝑝𝑠 ∗ 0.5)

𝑚𝑡
∗ 100% 

Rumus 3. 1Rumus untuk mendapatkan success rate 

  Dibawah ini adalah tabel hasil perhitungan success rate 

dengan menggunakan rumus diatas: 

No Responden Success Rate 

1. Responden 1 79.1% 

2. Responden 2 70.8% 

3. Responden 3 75.0% 

Sehingga didapatkan rata-rata dari keseluruhan pengujian 

yaitu sebesar 75.0%, hasil pengujian ini akan dijadikan sebagai 

perbandingan dengan hasil pengujian sistem baru. 

 Hasil Pengujian Sistem Lama 

Hasil dari pengujian sistem lama yaitu responden melakukan 

paling banyak kesalahan pada saat mengakses modul 

pengumuman, serta hasil perhitungan rata-rata pengujian sebesar 

75%. Hasil wawancara Contextual Inquiry dan pengujian pada 

sistem lama ini digunakan untuk bahan perancangan pada sistem 

baru, serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan pemangku 

kebijakan, karena pada kondisi sistem sebelumnya, banyak 

keluhan yang diutarakan oleh responden wawancara terutama pada 

bagian desain visual, tata letak menu yang kurang rapih, teralalu 

banyak sub-menu yang ditampilkan pada beberapa modul, serta 

terlalu banyaknya redaksional yang membuat tampilan tidak 

terlihat sederhana, dari keluhan ini yang dijadikan dasar untuk 

perubahan pada sistem baru. 
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 Pengumpulan Kebutuhan Aplikasi 

Subbab pengumpulan kebutuhan aplikasi akan berisi terkait 

kebutuhan aplikasi, serta menjelaskan detail dari setiap kebutuhan 

yang diperlukan, dibawah ini adalah daftar kebutuhan utama yang 

perlu ada di aplikasi PPDB Kota Surabaya Tahun 2020: 

 Daftar Kebutuhan 

Berikut dibawah ini akan dijelaskan terkait kebutuhan 

yanga akan dijadikan sebagai pedoman untuk implementasi sistem. 

 

Spesifikasi kebutuhan untuk Prosedur Validasi Data Calon 

Pendaftar dijelaskan pada tabel 3.14 dibawah ini: 

Tabel 3. 36 Tabel spesifikasi Prosedur Validasi Data Calon Pendaftar 

No Kebutuhan Tujuan atau Fungsi 

1. Login Melakukan input data untuk 

melakukan login agar dapat 

melakukan proses validasi. 

1. Detail Data Siswa Menampilkan seluruh data 

siswa. 

2. Input Alamat Menginputkan alamat 

pendaftar (tergantung dari 

jalur pendaftaran yang 

dipilih) 

3. Unggah Berkas Pendaftar dapat 

mengunggah berkas yang 

diperlukan sesuai dengan 

tipe validasi yang dipilih. 
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4. Foto Diri Melakukan penangkapan 

gambar melalui webcam 

komputer/laptop pendaftar. 

5. Finalisasi Data Merekap seluruh input 

pendaftaran dari data diri 

siswa, input alamat hingga 

pengunggahan berkas. 

6. Tanda Tangan Melakukan persetujuan atas 

data-data yang telah 

diunggah. 

 

 

 

Spesifikasi kebutuhan untuk Prosedur Pendaftaran dijelaskan 

pada table 3.37 dibawah ini: 

Tabel 3. 37 Tabel spesifikasi Prosedur Pendaftaran 

No Spesifikasi Tujuan atau Fungsi 

1. Login Melakukan input data untuk 

melakukan login agar dapat 

melakukan proses 

pendaftaran. 

2. Detail Data Siswa Menampilkan seluruh data 

pendaftarn 

3. Pilih Sekolah Memilih Sekolah sesuai 

dengan pilihan pendaftar. 
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4. Unggah Berkas Mengunggah berkas yang 

diperlukan (Hanya ada pada 

modul pendaftaran prestasi 

lomba). 

5. Melihat Nilai Rapor Melihat nilai rapor 

pendaftar (Hanya ada pada 

modul pendaftaran prestasi 

rapor). 

6. Finalisasi Data Merekap seluruh input 

pendaftaran dari data diri 

siswa, input alamat hingga 

pengunggahan berkas. 

 

Kebutuhan lainnya yang tidak perlu memerlukan spesifikasi 

yang khusus dijelaskan pada table 3.38 dibawah ini: 

Tabel 3. 38 Tabel kebutuhan lainnya 

No Kebutuhan Fungsi atau Tujuan 

1. Syarat dan Ketentuan Melihat Syarat dan 

Ketentuan PPDB Kota 

Surabaya 2020. 

2. Cek Jarak Menampilkan jarak domisili 

pendaftarn ke sekolah 

terdekat domisili sesuai. 

3. Cek Zonasi Menampilkan seluruh daftar 

sekolah sesuai zonasi yang 

sudah ditetapkan. 
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4. Status CPDB Melihat status pendaftaran 

CPDB. 

5. Pengaduan Melakukan pengaduan atas 

keluhan yang dialami pada 

saat proses pendaftaran dan 

validasi. 

 

 Alur dan Interaksi 

Perancangan interaksi dan alur aplikasi akan berisi terkait 

interaksi dan alur aplikasi yang akan dibuat dalam bentuk diagram 

pada gambar 3.1 dibawah serta penjelasan dari setiap alur yang 

dibuat. Sub-bab ini akan dibagi berdasarkan kebutuhan aplikasi 

yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut dibawah ini paga 

Gambar 3.1 adalah gambar tentang alur  keseluruhan interaksi 

website:
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Gambar 3. 1 Gambar alur keselutuhan website 
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 Perancangan Interaksi alur validasi 

Gambar 3.2 adalah diagram alur interaksi untuk melakukan 

validasi data pendaftar. 

 

 

Gambar 3. 2 Gambar alur validasi data pendaftar 

 

Pada gambar 3.2 diatas, terdapat 10 tahap yang harus 

ditempuh pendaftar ketika melakukan validasi data pendaftar, dari 

halaman utama, pendaftar menuju pilihan validasi, kemudian pilih 

jalur yang sesuai dengan kriteria pendaftar, kemudian pendaftar 

akan diarahkan pada laman Log In, pendaftar harus menginputkan 

data yang diperlukan agar dapat melakukan validasi, apabila Log 

In berhasil maka pendaftar akan diarahkan ke halaman data siswa 

yang berisikan data pribadi pendaftar, apabila benar, maka 

pendaftar akan diarahkan ke input alamat domisili (khusus untuk 

versi website), kemudian apabila pengisian alamat sudah benar, 

maka pendaftar akan diarahkan ke halaman Input Berkas untuk 

memasukkan berkas yang diperlukan sesuai tipe validasi yang 

dipilih, kemudian pendaftar akan diarahkan ke halaman Foto Diri, 

disini pendaftar melakukan foto diri melalui webcam komputer 

atau laptop, apabila sudah melakukan foto diri, kemudian pendaftar 

akan diarahakn ke halam Finalisasi Data untuk melakukan rekap 

ulang data yang telah diinputkan, apabila sudah benar, pendaftar 

akan diarahkan ke halaman tanda tangan untuk melakukan 

persetujuan validasi, pendaftar akan diberikan bukti validasi 

apabila data sudah dinyatakan valid oleh operator sekolah. 
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 Perancangan Interaksi alur pendaftaran siswa 

Gambar 3.3 adalah diagram alur interaksi untuk melakukan 

pendaftar. 

 

Gambar 3. 3 Gambar alur pendaftaran PPDB Surabaya 2020 

Pada gambar 3.3 diatas, terdapat 8 tahap yang harus 

ditempuh pendaftar ketika ingin melakukan pendaftaran, dari 

halaman utama, pendaftar harus menuju ke menu pendaftaran dan 

memilih jalur pendaftaran yang sesuai dengan kriteria pendaftar, 

kemudian pendaftar melakukan Log In agar dapat melakukan 

pendaftaran, apabila berhasil melakukan Log In, pendaftar akan 

diarahkan ke halaman konfirmasi data pribadi siswa, apabila data 

benar, siswa akan diarahkan ke halaman Cek Rapor atau Unggah 

Berkas Prestasi (Tergantung dari jalur pendaftaran yang dipilih 

oleh pendaftar), apabila pendaftar memilih jalur prestasi rapor, 

maka user harus mengunggah berkas mengikuti lomba yang terdiri 

dari : 

• Bukti sertifikat kejuaraan lomba. 

• Bukti surat izin mengikuti lomba 

• Bukti foto penyerahan medali atau sertifikat lomba. 

Namun apabila pendaftar memilih jalur prestasi rapor, pendaftar 

akan diarahkan ke halaman cek nilai rapor yang berguna untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap nilai rapor yang telah diraih oleh 

pendaftar, apabila semua data sudah benar, maka pendaftar dapat 

memilih sekolah, apabila pemilihan sekolah sudah benar, 

pengguna akan diarahkan ke halaman finalisasi data yang berisikan 

rekapan data pendaftaran, apabila data sudah benar, maka 

pendaftar akan mendapatkan bukti pendaftaran. 
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 Perancangan Interaksi cek jarak domisili ke sekolah 

Pada gambar 3.4 adalah diagram alur interaksi untuk 

melakukan cek jarak domisili ke sekolah. 

 

 

Gambar 3. 4 Gambar alur cek jarak domisili ke sekolah 

Pada gambar 3.4, terdapat 6 tahap yang harus ditempuh 

pendaftar apabila ingin memeriksa jarak domisili ke sekolah 

terdekat, pertama pendaftar harus memilih kecamatan terlebih 

dahulu, yang kemudian akan muncul kelurahan sesuai dengan 

kecamatan yang dipilih, setelah itu, pendaftar dapat memilih RW 

dan RT berdasarkan kelurahan yang sudah dipilih. 

 Perancangan Interaksi pengaduan 

Pada gambar 3.5 adalah diagram alur interaksi untuk 

melalukan pengaduan. 

 

 

Gambar 3. 5 Gambar alur pengaduan PPDB Kota Surabaya 2020 

Pada gambar 3.5, terdapat 7 langkah yang harus ditempuh 

pendaftar apabila ingin melakukan pengaduan, pertama dari 

halaman utama, pendaftar harus menuju menu pengaduan pada 

navigation bar, kemudian pendaftar melakukan Log In sesuai data 

yang diminta, lalu apabila pendaftar berhasil melakukan Log In, 

pendaftar akan diarahkan ke form pengisian pengaduan yang 

terdiri dari pilihan jenis pengaduan, menuliskan subject 
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pengaduan, nomor telepon aktif dan kemudian menuliskan keluhan 

yang dialami, apabila semua tahap sudah selesai, pendaftar 

mengirim keluhan dengan mengklik tombol “Kirim Pengaduan”. 

 Perancangan Interaksi cek status CPDB 

Pada gambar 3.6 adalah diagram alur interaksi untuk cek 

status CPDB. 

 

Gambar 3. 6  Gambar alur interaksi cek status CPDB 

Pada gambar 3.6 terdapat 7 langkah yang harus ditempuh 

pendaftar apabila ingin memeriksa status CPDB, status CPDB ini 

menampilkan nama, alamat, jalur pendaftaran yang dipilih dan tipe 

validasi, dari halaman utama, pendaftar harus menuju ke halaman 

Pengumuman yang terdapat di navigation bar, kemudian terdapat 

section yang bertuliskan “Cek Status CPDB”, pada section 

tersebut, pendaftar menuliskan NIK, Tanggal Lahir, Kecamatan, 

Kelurahan, RW, RT, dan kemudian pendaftar mengklik tombol 

“Cek Status” untuk menampilkan status CPDB. 

 Perancangan Interaksi cek status validasi (Dijelaskan 

sebagai user flow/history) 

Pada gambar 3.7 adalah diagram alur interaksi untuk cek 

status validasi. 

 

Gambar 3. 7 Gambar alur interaksi cek status validasi 

Pada gambar 3.7 terdapat 10 langkah yang harus ditempuh 

pendaftar apabila ingin memeriksa status validasi, status validasi 
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ini menampilkan nama, alamat, alamat domisili, tipe validasi yang 

dipilih, status validasi, waktu terakhir melakukan validasi. 

Dikarenakan tidak semua data validasi disetujui oleh operator 

sekolah, maka dimunculkan status validasinya, terdapat 4 pesan 

yang disampaikan, yaitu Sudah Divalidasi apabila data validasi 

sudah disetujui oleh operator sekolah, kemudian Sedang Divalidasi 

apabila data sedang diproses oleh operator sekolah, lalu Validasi 

Ditolak apabila data yang dimasukkan oleh pendaftar tidak sesuai 

dengan kriteria yang sudah ditetapkan, kemudian yang terakhir 

Belum Validasi apabila pendaftar belum melakukan validasi sama 

sek
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 Contextual Inquiry/Contextual Analysis 

Pada Contextual Inquiry ada pengumpulan kebutuhan dan  

bertujuan untuk mengetahui persepsi responden terhadap aplikasi 

yang diujikan, dan dilakukan dengan teknik wawancara, 

wawancara dilakukan melalui aplikasi Zoom dan wawancara 

dilakukan dengan 3 responden dengan kriteria yang sudah 

ditentukan, wawancara dilakukan sebanyak dua kali, dimana 

wawancara kedua juga akan digunakan sebagai tahap pengujian. 

Tahap wawancara dibagi menjadi 3 tahap, yaitu wawancara 

untuk Existing System Evaluation, wawancara dan pengujian 

(Usability Testing) untuk pengujian aplikasi baru tahap pertama, 

dan kemudian wawancara tahap kedua, yang dimana wawancara 

tahap kedua adalah tahap serentak dengan pengujian tahap kedua 

(Usability Testing). Berikut dibawah ini adalah hasil Contextual 

Inquiry untuk Existing System Evaluation  dan sistem baru. 

 Existing System Evaluation 

Dibawah ini akan dijabarkan analisa terhadap hasil 

wawancara yang dilakukan oleh 3 responden: 

 

Responden 1 
 

No Analysis 

 

 

A01 Terlalu banyak tulisan pada halaman utama  

A02 Grid tidak tertata rapih seperti pada modul pengumuman 
 

A03 

[Saran]Informasi prosedur pendaftaran, ketentuan, dan 

hasil seleksi atau pengumuman lebih baik ditonjolkan 
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A04 

Responden memberikan skor 3 terkait kemudahan dan 

eksplorasi informasi dari skala 1-5, yang artinya responden 

tidak terlalu kesulitan dalam mempelajarin dan 

mengeksplorasi informasi 

 

A05 

Dengan adanya halaman FAQ, pengguna merasa halaman 

FAQ akan tidak akan sering diakses oleh banyak pendaftar 

dengan memberikan skor 3 dari skala 1-5 

 

A06 

Informasi halaman utama dirasa tidak terlalu mudah 

dipelajari sehingga responden memberikan nilai 2 dari 

skala 1-5 

 

 

Responden 2 
 

No Analysis 

 

 

B01 

Pilihan modul menu terlalu banyak sehingga memerlukkan 

waktu lebih banyak untuk melihat semua menu 
 

B02 

Tulisan "Laporan Pengaduan" di atas halaman utama dirasa 

kurang nyaman untuk dilihat 
 

B03 Saya merasa rancu pada halaman zonasi dan domisili  

B04 

Saya salah mengakses halaman ketika ingin melihat daftar 

SMP 
 

B05 

[Saran]Saya merasa halaman pengumuman perlu 

ditonjolkan 
 

B06 

Responden memberikan skor 3 terkait kemudahan dan 

eksplorasi informasi dari skala 1-5, yang artinya responden 

tidak terlalu kesulitan dalam mempelajari dan 

mengeksplorasi informasi. 

 



  

 

 

110 

B07 

Dengan adanya halaman FAQ, responden merasa halaman 

FAQ tidak akan sering diakses oleh banyak pendaftar 

dengan memberikan skor 1 dari skala 1-5 

 

B07 

Responden tidak perlu mengakses halaman utama dengan 

memberikan skor 1 dari skala 1-5 
 

 

Responden 3 
 

No Analysis 

 

 

C01 

Responden melihat informasi penting tidak terlalu 

ditonjolkan 
 

C02 

Responden melihat informasi terlalu banyak tulisan dan 

literasi sehingga tidak menarik untuk dilihat 
 

C03 

Redaksional yang banyak pada beberapa modul sehingga 

responden merasa kesulitan untuk mengakses website. 
 

C04 

Responden menilai bahwa alur visual tidak disajikan 

dengan baik 
 

C05 

Responden merasa terlalu banyak jumlah interaksi klik 

untuk mendapatkan suatu informasi 
 

C06 

Responden merasa ada informasi yang terselubung 

sehingga tidak terlalu diperhatikan oleh pendaftar 
 

C07 

Responden memberikan skor 2 terkait kemudahan dan 

eksplorasi informasi dari skala 1-5, yang artinya responden 

cukup kesulitan dalam mempelajari dan mengeksplorasi 

informasi. 

 

C08 

Dengan adanya halaman FAQ, responden merasa halaman 

FAQ akan cukup sering diakses oleh banyak pendaftar 

sehingga memberikan skor 4 dari skala 1-5 
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C09 

Responden masih perlu mengakses halaman utama dengan 

memberikan skor 5 dari skala 1-5 
 

 

Responden 1 
 

No Analysis 

 

 

A01 

Responden kesulitas untuk mengakses menu yang dituju 

dikarenakan terlalu banyak menu yang ditampilkan 
 

A02 

Responden memberikan skor 3 terkait kemudahan dan 

kelengkapan informasi untuk dibaca, sehingga responden 

menilai tidak terlalu sulit untuk membaca informasi 

prosedur pendaftaran 

 

A03 

Responden memberikan skor 5 dari skala 1-5 terkait 

penyajian informasi yang tidak user-friendly, yang artinya 

responden merasa tidak praktis dengan informasi yang 

disajikan. 

 

 

Responden 2 
 

No Analysis 

 

 

B01 

Responden merasa terganggu karena banyaknya menu tab 

yang ditampilkan 
 

B02 

[Saran] Langkah-langkah pendaftaran dibuat visual seperti 

diagram atau ilustrasi, serta menu tab dibuat seperti tree 
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B03 

Responden memberikan skor 4 terkait kelengkapan 

informasi dan kemudahan informasi untuk dibaca dari 

skala 1-5 

 

B04 

Responden memberikan skor 4 terkait tampilan penyajian 

informasi yang tidak user-friendly dari skala 1-5, yang 

artinya responden menilai informasi dan tampilan yang 

disajikan dan tidak cukup praktis dan tidak user-friendly. 

 

 

Responden 3 
 

No Analysis 

 

 

C01 

Responden merasa kesulitan ketika mengakses informasi 

karena terlalu banyaknya tab yang ditampilkan 
 

C02 
[Saran] Seharusnya dibuat langsung semua ditampilkan 

dan tidak perlu ditampilkan secara tab 
 

C03 

Responden memberikan skor 3 terkait kelengkapan 

informasi dan kemudahan informasi untuk dibaca dari 

skala 1-5 

 

C04 

Responden memberikan skor 4 terkait tampilan penyajian 

informasi yang tidak user-friendly dari skala 1-5, yang 

artinya responden menilai informasi dan tampilan yang 

disajikan tidak cukup praktis dan tidak user-friendly. 
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Responden 1 
 

No Analysis 

 

 

A01 

Responden tidak mengeksplorasi informasi yang ada pada 

halaman utama 
 

A02 

Responden memberikan skor 2 dari skala 1-5 terkait 

mayoritas pendaftar yang akan mengakses halaman utama, 

yang artinya responden menilai bahwa halaman utama 

tidak akan terlalu dieksplorasi oleh pendaftar. 

 

A03 

Responden memberikan skor 3 dari skala 1-5 terkait 

kelengkapan informasi serta kemudahan penyajian 

informasi yang mudah dibaca, artinya responsen menilai 

tidak terlalu sulit untuk membaca informasi yang ada pada 

halaman utama. 

 

 

Responden 2 
 

No Analysis 

 

 

B01 

Responden tidak mengeksplorasi informasi yang ada pada 

halaman utama 
 

B02 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

mayoritas pendaftar yang akan mengakses halaman utama, 

yang artinya respnoden menilai bahwa halaman utama akan 

cukup sering diakses oleh pendaftar. 

 



  

 

 

114 

B03 

Responden memberikan skor 2 dari skala 1-5, terkait 

kelengkapan informasi serta kemudahan penyajian 

informasi yang mudah dibaca, artinya responden menilai 

tidak terlalu sulit untuk membaca informasi yang ada pada 

halaman utama 

 

 

Responden 3 
 

No Analysis 

 

 

C01 

Responden tidak mengeksplorasi informasi yang ada pada 

halaman utama 
 

C02 

Responden memberikan skor 5 dari skala 1-5 terkait 

mayoritas pendaftar yang akan mengakses halaman utama, 

yang artinya responden menilai bahwa halaman utama akan 

sering diakses oleh pendaftar 

 

C03 

Responden memberikan skor 3 dari skala 1-5 terkait 

kelengkapan informasi serta kemudahan penyajian 

informasi, artinya responden menilai tidak terlalu sulit 

untuk membaca informasi yang ada pada halaman utama 

 

 

 

Responden 1 
 

No Analysis 
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A01 

Responden sempat bingung pada saat pertama kali 

membuka laman informasi ketentuan 
 

A02 

Responden merasa bahwa informasi yang ditampilkan 

sudah jelas 
 

A03 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

responden akan sering mengakses laman informasi 

ketentuan 

 

A04 

Responden memberikan skor 2 dari skala 1-5 terkait 

kesulitan mencari informasi yang ingin didapatkan  
 

A05 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait tab 

menu yang terlalu banyak pada laman informasi ketentuan. 
 

A06 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

mayoritas pendaftar yang akan banyak mengakses laman 

informasi ketentuan PPDB 

 

 

Responden 2 
 

No Analysis 

 

 

B01 

Responden tidak kebingungan pada saat membuka laman 

informasi ketentuan 
 

B02 Responden menilai tab menu tidak terlihat rapih  

B03 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

responden akan sering mengakses laman informasi 

ketentuan 

 

B04 

Responden memberikan skor 2 dari skala 1-5 terkait 

kesulitan mencari informasi yang ingin didapatkan 
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B05 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait tab 

menu yang terlalu banyak pada laman informasi ketentuan. 
 

B06 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

mayoritas pendaftar yang akan banyak mengakses laman 

informasi ketentuan PPDB. 

 

 

Responden 3 
 

No Analysis 

 

 

C01 Responden kebingungan ketika membuka laman ini. 
 

C02 Responden merasa tab yang ditampilkan terlalu banyak 
 

C03 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

responden akan sering mengakses laman informasi 

ketentuan. 

 

C04 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

kesulitan mencari informasi yang ingin didapatkan 
 

C05 

Responden memberikan skor 5 dari skala 1-5 terkait tab 

menu yang terlalu banyak pada laman informasi ketentuan 
 

C06 

Responden memberikan skor 5 dari skala 1-5 terkait 

mayoritas pendaftar yang akan banyak mengakses laman 

informasi ketentuan PPDB. 
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Responden 1 
 

No Analysis 

 

 

A01 Responden mengeluh daftar yang diberikan terlalu banyak 
 

A02 

Responden mengeluhkan adanya duplikasi sekolah antar 

zona wilayah 
 

A03 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

kepentingan pengguna akan mengakses halaman informasi 

zonasi 

 

A04 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

mayoritas pendaftar yang akan banyak mengakses laman 

informasi zonasi 

 

A05 

Responden memberikan skor 3 dari skala 1-5 terkait 

informasi yang membingungkan dan sulit dipahami 
 

A06 

Responden memberikan skor 2 dari skala 1-5 terkait 

penyajian tampilan yang terlalu rumit 
 

A07 [Saran] Latitude dan Longitude tidak perlu ditampilkan 
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Responden 2 
 

No Analysis 

 

 

B01 

Responden merasa kebingungan ketika ditunjukkan angka-

angka daftar sekolah yang terlalu banyak 
 

B02 Responden merasa tampilan yang diberikan lebih rapih 
 

B04 

Responden memberikan skor 5 dari skala 1-5 terkait 

mayoritas pendaftar yang akan banyak mengakses laman 

informasi zonasi. 

 

B05 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

informasi yang membingungkan dan sulit untuk dipahami 
 

B06 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

penyajian tampilan yang terlalu rumit 
 

 

Responden 3 
 

No Analysis 

 

 

C01 

Responden merasa tampilan pada laman informasi zonasi 

lebih baik 
 

C02 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

kepentingan pengguna aka mengakses halaman informasi 

zonasi 

 

C04 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

informasi yang membingungkan dan sulit untuk dipahami 
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C05 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

penyajian tampilan yang terlalu rumit 
 

 

 

Responden 1 
 

No Analysis 

 

 

A01 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

kepentingan pengguna akan mengakses halaman pagu 
 

A02 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

kemudahan dalam menampilkan informasi 
 

A03 

Responden memberikan skor 2 dari skala 1-5 terkait 

kesulitan mayoritas pendaftar yang mengakses laman ini 
 

A04 

Responden memberikan skor 1 dari skala 1-5 terkait 

kuantitas informasi yang disajikan pada tabel pagu 
 

 

Responden 2 
 

No Analysis 

 

 

B01 

Responden memberikan skor 5 dari skala 1-5 terkait 

kepentingan pengguna akan mengakses halaman pagu 
 

B02 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

kemudahan dalam menampilkan informasi 
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B03 

Responden memberikan skor 3 dari skala 1-5 terkait 

kesulitan mayoritas pendaftar yang mengakses laman ini. 
 

B04 

Responden memberikan skor 3 dari skala 1-5 terkaiit 

kuantitas informasi yang disajikan pada tabel pagu 
 

 

Responden 3 
 

No Analysis 

 

 

C01 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

kepentingan pengguna akan mengakses halaman pagu. 
 

C02 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

kemudahan dalam menampilkan informasi 
 

C03 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

kesulitan mayoritas pendaftar yang mengakses laman ini. 
 

C04 

Responden memberikan skor 4 dari skala 1-5 terkait 

kuantitas informasi yang disajikan pada tabel pagu 
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Tabel 3. 39 Tabel Affinity Diagram untuk sistem lama 

Affinity Diagram 

Task Umum Informasi Prosedur Pendaftaran Halaman Utama 

A01 
Terlalu banyak tulisan pada 
halaman utama A01 

Responden kesulitas untuk 
mengakses menu yang 
dituju dikarenakan terlalu 
banyak menu yang 
ditampilkan A01 

Responden tidak 
mengeksplorasi 
informasi yang ada pada 
halaman utama 

A02 
Grid tidak tertata rapih seperti 
pada modul pengumuman B01 

Responden merasa 
terganggu karena 
banyaknya menu tab yang 
ditampilkan A01 

Responden tidak 
mengeksplorasi 
informasi yang ada pada 
halaman utama 

B01 

Pilihan modul menu terlalu 
banyak sehingga 
memerlukkan waktu lebih 
banyak untuk melihat semua 
menu C01 

Responden merasa 
kesulitan ketika mengakses 
informasi karena terlalu 
banyaknya tab yang 
ditampilkan A01 

Responden tidak 
mengeksplorasi 
informasi yang ada pada 
halaman utama 
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B02 

Tulisan "Laporan Pengaduan" 
di atas halaman utama dirasa 
kurang nyaman untuk dilihat     

B03 
Saya merasa rancu pada 
halaman zonasi dan domisili     

B04 

Saya salah mengakses 
halaman ketika ingin melihat 
daftar SMP     

C01 

Responden melihat informasi 
penting tidak terlalu 
ditonjolkan     

C02 

Responden melihat informasi 
terlalu banyak tulisan dan 
literasi sehingga tidak 
menarik untuk dilihat     

C03 

Redaksional yang banyak 
pada beberapa modul 
sehingga responden merasa 
kesulitan untuk mengakses 
website.     
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C04 

Responden menilai bahwa 
alur visual tidak disajikan 
dengan baik     

C05 

Responden merasa terlalu 
banyak jumlah interaksi klik 
untuk mendapatkan suatu 
informasi     

C06 

Responden merasa ada 
informasi yang terselubung 
sehingga tidak terlalu 
diperhatikan oleh pendaftar     
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 Contextual Inquiry Sistem Baru 

Pada subbab ini akan dijabarkan Contextual Inquiry yang 

ditujukan untuk pengujian prototype. Dibawah ini akan dijabarkan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan 

wawancara Contextual Inquiry untuk kebutuhan perancagan sistem 

baru, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sistem baru ini 

didasarkan pada:  

Tabel 3. 40 Tabel Pertanyaan User Persona untuk sistem baru 

Pertanyaan User Persona 

1. 
Bisa dijelaskan Pendidikan dan latar belakang anda ? 

2. 
Serta bisa dijelaskan keseharian dan hobi yang anda 

lakukan seperti apa. 

3. Mungkin anda bisa menjelaskan kebiasaan anda sehari - 

hari dalam menggunakan gadet seperti laptop dan 

telepon genggam. 

4. Seberapa sering anda dalam menggunakan laptop dan 

telepon genggam dalam 1 hari ?  

5. Apakah anda familiar dengan PPDB (Penerimaan 

Peserta Didik Baru) ? 

 

Tabel 3. 41 Tabel Pertanyaan Contextual Inquiry untuk Keseluruhan Sistem 

Pertanyaan Keseluruhan Sistem 

1. Mungkin dapat dijelaskan pada bagian yang mana anda 

mengalami kebingungan atau ambiguitas ? 

2. Bisa dijelaskan bagaimana pengalaman anda 

menggunakan aplikasi website ppdb surabaya ini ? 
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Tabel 3. 42 Tabel Pertanyaan Contextual Inquiry untuk Halaman Utama 

Pertanyaan Halaman Utama 

1. Apakah anda menjelajahi informasi yang disajikan pada 

halam ini ketika membuka website PPDB pertama 

kalinya ? 

2. Apakah anda melihat semua menu yang disajikan 

dengan mudah ? 

3. Informasi apa yang sebenarnya ingin anda dapatkan 

ketika membuka laman beranda ? 

 

Tabel 3. 43 Tabel Pertanyaan Contextual Inquiry untuk Syarat dan Ketentuan 

Pertanyaan Syarat dan Ketentuan 

1. Menurut anda, apakah laman ini akan diakses oleh 

banyak orang ? 

2. Menurut anda apakah tampilan yang disajikan 

memudahkan anda dalam mencari informasi yang anda 

inginkan ? 

3. Dengan adanya laman syarat dan ketentuan yang 

tergabung seperti ini, apakah memudahkan anda untuk 

mencari syarat dan ketentuan yang anda cari ? 
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Tabel 3. 44 Tabel Pertanyaan Contextual Inquiry untuk Laman Validasi 

Pertanyaan Laman Validasi 

1. Apa pengalaman yang anda rasakan ketika mengakses 

laman ini? 

2. Apakah anda mengalami kesulitan saat melakukan 

pengambilan foto? 

3. Apakah anda mengalami kesulitan saat melakukan 

pengambilan tanda tangan? 

4. Menurut anda, apakah dengan adanya langkah-langkah 

validasi memudahkan anda untuk mengetahui sudah 

berada di tahap mana anda melakukan validasi? 

5. Apakah anda suka merasa ragu akan data yang sudah 

anda masukkan ketika sudah selesai melakukan satu 

tahap validasi? 

6. Apakah sebelumnya anda mengetahui adanya 

pengambilan PIN setelah melakukan validasi ? 

7. Apakah anda merasa perlu untuk melakukan perubahan 

terhadap berkas-berkas yang akan diunggah? 

 

Tabel 3. 45 Tabel Pertanyaan Contextual Inquiry untuk Laman Pendaftaran 

Serta hasil wawancara pada tahap pertama dan tahap kedua 

akan digabungkan pada tabel di subbab dibawah ini: 
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Persona 1 
 

No Analysis 

 

 

B01 Publikasi aplikasi PPDB perlu digencarkan lagi 

 

B02 

[Saran] Panduan pendaftaran ditambahkan dan 

diperlihatkan langsung 
 

B03 

Responden meniali ada beberapa pendaftar yang tidak 

menyadari kalau informasi penting dapat discroll kebawah 
 

B04 

[Saran] Informasi penting bisa dibuat read more daripada 

scroll 
 

B05 

Responden tidak tahu NIK pendaftaran didapatkan dari 

mana 
 

B06 

Responden merasa inputan untuk cek status validasi terlalu 

banyak 
 

B07 

Ada button yang warnanya terlalu campur dengan 

background 
 

B08 [Saran] Alur validasi versi mobile dapat dibuat stepper  
 

 

 

 

 

Persona 2 
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No Analysis 

 

 

A01 

Sempat merasa bingung karena ada 2 input upload pada 

saat unggah pendaftaran prestasi. 

 

 

Persona 3 
 

No Analysis 

 

 

C01 

Responden merasa dipersulit karena ada input email pada 

saat pendaftaran 

 

C02 

Responden merasa kebingungan karena adanya beberapa 

menu yang tidak terlalu dipahami 
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Persona 1 
 

No Analysis 

 

 

A01 

Responden harus scroll lebih banyak karena menu utama 

tidak terlihat karena section jadwal penting terlalu besar 
 

A02 

Responden tidak melihat adanya alur validasi dan 

pendaftaran yang diperlihatkan 
 

A03 

[Saran] Alur validasi dan pendaftaran dibuat menu sendiri 

pada navigation bar 
 

A04 

Responden merasa perlu ditambahkannya alur pendaftaran 

dalam bentuk visual 
 

A05 

[Saran] Menu pengumuman dibuat jadi satu saja dan tidak 

perlu dibuat menu terpisah di navigation bar 
 

 

Persona 2 
 

No Analysis 

 

 

B01 

Mengira logo dan tulisan PPDB Surabaya pada navigation 

bar dapa diklik untuk kembali ke halaman utama, ternyata 

tidak bisa 

 

B02 Tone warna dirasa terlalu membosankan 
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B03 

[Saran] Ditambahkan kontak dan alamat lengkap dispendik 

pada footer 
 

 

Persona 3 
 

No Analysis 

 

 

C01 Responden tidak mengeksplorasi halaman utama 
 

C02 Responden hanya ingin langsung melakukan pendaftaran 
 

 

 

Persona 1 
 

No Analysis 

 

 

A01 

Responden merasa syarat dan ketentuan perlu ditampikan 

diawal 
 

A02 

Responden kesulitan untuk mencari informasi karena 

menunya dirasa terlalu banyak 
 

A03 

[Saran] Disediakan menu search untuk mencari informasi 

yang diinginkan 
 

A04 

[Saran] Visual perlu diberikan untuk memudahkan 

pendaftar 
 

A05 

[Saran] Diberi label baru apabila ada section yang berbeda 

pada 1 ketentuan 
 



 

 

 

131 

 

Persona 2 
 

No Analysis 

 

 

B01 Merasa laman ini akan sedikit yang mengakses 
 

 

Persona 3 
 

No Analysis 

 

 

C01 

Responden merasa halaman ini tidak terlalu diperhatikan 

apabila pendaftar bukan tipe orang yang tidak ingin 

dipersulit terkait ketentuan. 

 

 

 

 

Persona 1 
 

No Analysis 

 

 

A01 

Responden perlu mengetahui berkas apa yang telah 

diinputkan 
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A02 

[Saran] Diberikan message dan pop-up yang jelas terkait 

berkas yang telah diinputkan sebelum melakukan upload 
 

A03 

Responden mengira redaksional cetak ttd adalah cetak 

melakukan print-out 
 

A04 [Saran] Redaksional cetak ttd dapat diganti 
 

A05 Responden tidak tahu PIN didapatkan dari mana 
 

A06 

[Saran] Penggunaan PIN dapat disampaikan di halaman 

utama 
 

A07 

[Saran] Redaksional pada dapatkan pin pada tahap terakhir 

validasi dapat diganti 'Tekan Tombol Dibawah ini untuk 

mendapatkan PIN' 

 

A08 Responden merasa tanda tangan tidak terlalu diperlukan 
 

A09 Responden tidak tahu PIN akan dikirimkan melalui apa 
 

A10 

[Saran] Ditambahkan pesan untuk menjelaskan PIN akan 

dikirim lewat apa 
 

 

 

Persona 2 
 

No Analysis 

 

 

B01 Kendala karena pada saat potret diri sempat error 
 

B02 

Keraguan pada saat upload karena tidak tahu ekstensi file 

apa yang harus diunggah 
 

B03 

Ragu untuk menginputkan nomor handphone siapa pada 

saat mengisi kolom nomor handphone aktif 
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B04 

[Saran] Cek status validasi dapat ditambahkan input email 

aktif 
 

B05 

Responden lebih nyaman menggunakan desktop daripada 

mobile 
 

B06 Responden tidak mengetahui step selanjutnya pada mobile 
 

B07 

Responden tidak mengerti kalau validasi bertujuan untuk 

mendapatkan PIN pendaftaran 
 

B08 

Responden baru mengerti PIN digunakan untuk 

pendaftaran pada saat validasi step terakhir 
 

 

Persona 3 
 

No Analysis 

 

 

C01 

Responden kesulitan menggunakan mouse pada tanda 

tangan 
 

C02 

Responden cenderung tidak memperhatikan berkas yang 

akan diupload 
 

C03 

Responden tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah 

validasi 
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Persona 1 
 

No Analysis 

 

 

A01 

Responden merasa kesulitan ketika mengupload berkas 

pada saat upload berkas lomba pada mobile 
 

A02 

Responden harus melihat ulang nilai rapor yang muncul 

pada saat pendaftaran 
 

A03 

[Saran] Adanya peringatan pada saat pengecekan nilai 

rapor pada saat pendaftaran jalur prestasi rapor 
 

 

Persona 2 
 

No Analysis 

 

 

A01 

Responden ingin mengganti pilihan sekolah sebelum 

finalisasi pendaftaran. 
 

A02 

Responden lebih memilih melakukan pendaftaran melalui 

laptop/desktop 
 

A03 

Responden harus teliti lagi untuk memeriksa rapor yang 

telah terdaftar 
 

A04 

Responden merasa kesulitan ketika memilih file yang akan 

di upload pada versi mobile karena keterbatasan dari 

sistem 
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A05 

Perlu adanya pop up berisi ringkasan berkas yang diupload 

ketika melakukan pengunggahan upload berkas 
 

A06 

[Saran] Untuk kedepannya mungkin bisa dibuat versi 

handphonnya yang lebih lengkap karena handphone lebih 

efektif karena bisa dibawa kemana-mana 

 

 

Persona 3 
 

No Analysis 

 

 

C01 

Responden merasa ragu ketika memilih sekolah dan perlu 

untuk mengganti pilihan sekolah 
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Tabel 3. 46 Tabel Affinity Diagram untuk contextual inquiry prototype baru 

Affinity Diagram 
 

General Tasks Halaman Utama Syarat dan Ketentuan  

A01 

Publikasi aplikasi PPDB 

perlu digencarkan lagi B01 

Mengira logo dan tulisan PPDB 

Surabaya pada navigation bar 

dapa diklik untuk kembali ke 

halaman utama, ternyata tidak 

bisa A01 

Responden merasa syarat dan 

ketentuan perlu ditampikan 

diawal 

 

A03 

Responden menilai ada 

beberapa pendaftar yang 

tidak menyadari kalau 

informasi penting dapat 

discroll kebawah B02 

Tone warna dirasa terlalu 

membosankan A02 

Responden kesulitan untuk 

mencari informasi karena 

menunya dirasa terlalu banyak 

 

A05 

Responden tidak tahu NIK 

pendaftaran didapatkan dari 

mana A01 

Responden harus scroll lebih 

banyak karena menu utama tidak 

terlihat karena section jadwal 

penting terlalu besar B01 

Merasa laman ini akan sedikit 

yang mengakses 
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A06 

Responden merasa inputan 

untuk cek status validasi 

terlalu banyak A02 

Responden tidak melihat adanya 

alur validasi dan pendaftaran 

yang diperlihatkan C01 

Responden merasa halaman ini 

tidak terlalu diperhatikan 

apabila pendaftar bukan tipe 

orang yang tidak ingin 

dipersulit terkait ketentuan.  

 

A07 

Ada button yang warnanya 

terlalu campur dengan 

background A04 

Responden merasa perlu 

ditambahkannya alur 

pendaftaran dalam bentuk visual   

 

A01 

Sempat merasa bingung 

karena ada 2 input upload 

pada saat unggah 

pendaftaran prestasi C01 

Responden tidak mengeksplorasi 

halaman utama   

 

C01 

Responden merasa 

dipersulit karena ada input 

email pada saat pendaftaran C02 

Responden hanya ingin langsung 

melakukan pendaftaran   

 

C02 

Responden merasa 

kebingungan karena adanya 

beberapa menu yang tidak 

terlalu dipahami     
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Affinity Diagram 
 

Validasi Pendaftaran Saran Pengembangan  

A01 

Responden perlu 

mengetahui berkas apa yang 

telah diinputkan A01 

Responden merasa kesulitan 

ketika mengupload berkas 

pada saat upload berkas 

lomba pada mobile  A02 

[Saran] Panduan pendaftaran 

ditambahkan dan diperlihatkan 

langsung 

 

A03 

Responden mengira 

redaksional cetak ttd adalah 

cetak melakukan print-out A02 

Responden harus melihat 

ulang nilai rapor yang 

muncul pada saat pendaftaran  A04 

[Saran] Informasi penting bisa 

dibuat read more daripada scroll 

 

A04 

Responden merasa perlu 

ditambahkannya alur 

validasi dalam bentuk visual B01 

Responden ingin mengganti 

pilihan sekolah sebelum 

finalisasi pendaftaran. A08 

[Saran] Alur validasi versi mobile 

dapat dibuat stepper  

 

A08 

Responden merasa tanda 

tangan tidak terlalu 

diperlukan B02 

Responden lebih memilih 

melakukan pendaftaran 

melalui laptop/desktop B03 

[Saran] Ditambahkan kontak dan 

alamat lengkap dispendik pada 

footer 

 

A09 

Responden tidak tahu PIN 

akan dikirimkan melalui apa B03 

Responden harus teliti lagi 

untuk memeriksa rapor yang 

telah terdaftar A03 

[Saran] Alur validasi dan 

pendaftaran dibuat menu sendiri 

pada navigation bar 
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B01 

Kendala karena pada saat 

potret diri sempat error B04 

Responden merasa kesulitan 

ketika memilih file yang akan 

di upload pada versi mobile 

karena keterbatasan dari 

sistem A05 

[Saran] Menu pengumuman 

dibuat jadi satu saja dan tidak 

perlu dibuat menu terpisah di 

navigation bar 

 

B02 

Keraguan pada saat upload 

karena tidak tahu ekstensi 

file apa yang harus 

diunggah B05 

Perlu adanya pop up berisi 

ringkasan berkas yang 

diupload ketika melakukan 

pengunggahan upload berkas A03 

[Saran] Disediakan menu search 

untuk mencari informasi yang 

diinginkan 

 

B03 

Ragu untuk menginputkan 

nomor handphone siapa 

pada saat mengisi kolom 

nomor handphone aktif C01 

Responden merasa ragu 

ketika memilih sekolah dan 

perlu untuk mengganti 

pilihan sekolah  A04 

[Saran] Visual perlu diberikan 

untuk memudahkan pendaftar 

 

B05 

Responden lebih nyaman 

menggunakan desktop 

daripada mobile   A05 

[Saran] Diberi label baru apabila 

ada section yang berbeda pada 1 

ketentuan 

 

B06 

Responden tidak 

mengetahui step selanjutnya 

pada mobile pada proses 

validasi   A02 

[Saran] Diberikan message dan 

pop-up yang jelas terkait berkas 

yang telah diinputkan sebelum 

melakukan upload 

 

B08 

Responden baru mengerti 

PIN digunakan untuk   A04 

[Saran] Redaksional cetak ttd 

dapat diganti 
 



  

 

 

140 

pendaftaran pada saat 

validasi step terakhir 

C01 

Responden kesulitan 

menggunakan mouse pada 

tanda tangan   A06 

[Saran] Penggunaan PIN dapat 

disampaikan di halaman utama 

 

C02 

Responden cenderung tidak 

memperhatikan berkas yang 

akan diupload   A07 

[Saran] Redaksional pada 

dapatkan pin pada tahap terakhir 

validasi dapat diganti 'Tekan 

Tombol Dibawah ini untuk 

mendapatkan PIN' 

 

C03 

Responden tidak tahu apa 

yang harus dilakukan 

setelah validasi   A02 

[Saran] Adanya peringatan pada 

saat pengecekan nilai rapor pada 

saat pendaftaran jalur prestasi 

rapor 

 

    B06 

[Saran] Untuk kedepannya 

mungkin bisa dibuat versi 

handphonnya yang lebih lengkap 

karena handphone lebih efektif 

karena bisa dibawa kemana-mana 
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Affinity Diagram 

Informasi Ketentuan PPDB Halaman Zonasi Pagu Saran Pengembangan 

A01 

Responden sempat 

bingung pada saat 

pertama kali 

membuka laman 

informasi ketentuan  A01 

Responden mengeluh 

daftar yang diberikan 

terlalu banyak 

Tidak ada 

permasalahan 

A03 

[Saran]Informasi prosedur 

pendaftaran, ketentuan, dan 

hasil seleksi atau 

pengumuman lebih baik 

ditonjolkan  

A02 

Responden merasa 

bahwa informasi yang 

ditampilkan sudah 

jelas A02 

Responden 

mengeluhkan adanya 

duplikasi sekolah antar 

zona wilayah   B05 

[Saran]Saya merasa halaman 

pengumuman perlu 

ditonjolkan 

B01 

Responden tidak 

kebingungan pada 

saat membuka laman 

informasi ketentuan  B01 

Responden merasa 

kebingungan ketika 

ditunjukkan angka-

angka daftar sekolah 

yang terlalu banyak   A07 

[Saran] Latitude dan 

Longitude tidak perlu 

ditampilkan 

B02 

Responden menilai 

tab menu tidak terlihat 

rapih  B02 

Responden merasa 

tampilan yang diberikan 

lebih rapih   B02 

[Saran] Langkah-langkah 

pendaftaran dibuat visual 

seperti diagram atau ilustrasi, 
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serta menu tab dibuat seperti 

tree 

C01 

Responden 

kebingungan ketika 

membuka laman ini.     

C02 

[Saran] Seharusnya dibuat 

langsung semua ditampilkan 

dan tidak perlu ditampilkan 

secara tab 

C02 

Responden merasa tab 

yang ditampilkan 

terlalu banyak       
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 Persona 

Dibawah ini akan ditampilkan persona dari kriteria yang 

sudah ditentukan. 

 

Persona pertama adalah responden yang memiliki rentang 

umur 35-45 tahun yang dimana pada rentang umur 35-45 tahun 

adalah rentang umur para orang tua yang telah memiliki anak yang 

akan mendaftar ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

gambar dibawah ini adalah deskripsi dan identifikasi dari persona 

pertama yang telah diwawancarai: 

 

 

Gambar 3. 8 Identifikasi Persona Pertama 
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Persona kedua adalah responden yang memiliki rentang 

umur 18-29 tahun yang dimana pada rentang umur 18-29 tahun 

adalah rentang umur para perwakilan dari pendaftar yang memiliki 

saudara yang akan mendaftar ke jenjang Sekolah Menengah 

Pertama. Gambar 3.10 dibawah ini adalah identifikasi dari persona 

kedua yang telah diwawancarai: 

 

 

Gambar 3. 9 Identifikasi Persona Kedua 

 

Persona ketiga adalah responden yang akan memasukki 

jenjang Sekolah Menengah Pertama(SMP) dengan jenjang umur 

12-13 tahun. Gambar 3.11 dibawah ini adalah identifikasi dari 

persona ketiga yang telah diwawancarai: 
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Gambar 3. 10 Identifikasi Persona Ketiga 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB IV  

IMPLEMENTASI SISTEM 

  Bab ini membahas implementasi sistem dari perancangan 

yang sudah dibuat, bahasa pemrograman yang digunakan, 

framework yang digunakan, serta library yang digunakan. 

 Lingkungan Implementasi Sistem 

Lingkungan implementasi sistem yang digunakan untuk 

melakukan implementasi yaitu terdeskripsikan pada tabel 4.1 

dibawah ini: 

Tabel 4. 1 Tabel Lingkungan Implementasi 

Perangkat Spesifikasi 

Perangkat Keras • Perangkat: Apple MacBook Pro 

13 Edisi 2018. 

• Prosesor: Intel Core i5 2.3 Ghz 

Quad-Core 

• Grafis: Intel Iris Plus 655 1536 

MB 

• Memori: 8GB LPDDR3L 

2133Mhz 

Perangkat Lunak • Sistem Operasi: macOS Catalina 

versi 10.15.4. 

• Text Editor: Microsoft Visual 

Studio Code. 

• CLI: macOS Terminal dan 

Built-In Text Editor Terminal. 
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• Front-End Framework: ReactJS 

• Perangkat Desain: Adobe XD 

 

 Implementasi Pembuatan Antarmuka (Low Fidelity) 

Subbab Perancangan Antarmuka Low Fidelity ini akan 

membahas tentang permbuatan perancangan antarmuka yang akan 

digunakan pada PPDB Kota Surabaya tingkat SMP tahun 2020. 

Subbab ini akan dibagi berdasarkan modul-modul penting yang 

ada pada PPDB Surabaya tingkat SMP tahun 2020. Perancangan 

antarmuka menggunakan aplikasi Adobe Experience Design. 

 Perancangan Antarmuka Halaman Utama 

Perancangan Antarmuka untuk Halaman Utama dibuat 

berdasarkan kebutuhan yang sudah disesuaikan dengan pihak 

terkait, karena banyaknya modulnya pada website PPDB Surabaya 

ini, maka saya mengelompokkan modul-modul tertentu untuk 

tergabung dalam 1 card, tabel 3.7 dibawah ini akan dijelaskan 

komponen yang digunakan untuk menunjang kemudahan 

pemakaian pengguna pada halaman utama: 

Tabel 4. 2 Tabel Komponen halaman utama 

No Komponen Fungsi 

1. Navigation Bar Untuk memberikan 

pengguna menu utama 

yang ada pada website dan 

memberi tahu pengguna 

sedang berada pada page 

apa. 
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2. Card Untuk memperlihatkan 

pengguna menu apa saja 

yang teradpat pada 

halaman utama. 

3. Card/Dates Untuk memperlihatkan 

pengguna keseluruhan 

jadwal penting. 

4. Card/Box Untuk memperlihatkan 

pengguna informasi 

penting terkait PPDB. 

  Gambar 4.1 adalah gambar untuk perancangan tampilan 

wireframe untuk halaman utama : 

 

Gambar 4. 1 Gambar rancangan untuk halaman utama 
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 Perancangan Antarmuka Halaman Utama Validasi 

Perancangan Antarmuka untuk Halaman Utama Validasi 

dibuat berdasarkan kebutuhan yang sudah disesuaikan dengan 

pihak terkait.Ada beberapa tipe validasi pada website PPDB 

Surabaya ini, tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan komponen yang 

digunakan untuk menunjang kemudahan pemakaian pengguna 

pada halaman utama validasi: 

Tabel 4. 3 Tabel Komponen Halaman Utama Valiasi 

No Komponen Fungsi 

1. Navigation Bar Untuk memberikan 

pengguna menu utama 

yang ada pada website dan 

memberi tahu pengguna 

sedang berada pada page 

apa. 

2. Card Untuk memperlihatkan 

pengguna menu apa saja 

yang teradpat pada 

halaman utama validasi. 

3. Typography/Title Untuk memberi pesan 

bahwa pendaftar berada di 

menu validasi. 

  Gambar 4.2 adalah gambar untuk perancangan tampilan 

wireframe untuk halaman utama validasi: 
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Gambar 4. 2 Gambar rancangan untuk halaman utama validasi 

 Perancangan Antarmuka Halaman Utama 

Pendaftaran 

Perancangan Antarmuka untuk Halaman Utama Pendaftaran 

dibuat berdasarkan kebutuhan yang sudah disesuaikan dengan 

pihak terkait. Ada beberapa tipe pendaftaran pada website PPDB 

Surabaya ini, tabel 4.4 dibawah ini akan dijelaskan komponen yang 

digunakan untuk menunjang kemudahan pemakaian pengguna 

pada halaman utama pendaftaran: 

Tabel 4. 4  Tabel Komponen Halaman Utama Valiasi 

No Komponen Fungsi 

1. Navigation Bar Untuk memberikan 

pengguna menu utama 
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yang ada pada website dan 

memberi tahu pengguna 

sedang berada pada page 

apa. 

2. Card Untuk memperlihatkan 

pengguna menu apa saja 

yang teradpat pada 

halaman utama validasi. 

3. Typography/Title Untuk memberi pesan 

bahwa pendaftar berada di 

menu validasi. 

Gambar 4.3 adalah gambar untuk perancangan tampilan 

wireframe untuk halaman utama pendaftaran: 

 

Gambar 4. 3 Gambar rancangan halaman utama pendaftaran 
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 Perancangan Antarmuka Halaman Pengaduan 

Perancangan Antarmuka untuk Halaman Pengaduan 

dibuat berdasarkan kebutuhan yang sudah disesuaikan dengan 

pihak terkait. Pengaduan memungkina pendaftar untuk 

mengirimkan keluhan yang dialami ketika melakukan proses 

pendaftaran, validasi maupun proses lainnya. Tabel 4.5 

menjelaskan komponen yang digunakan pada halaman pengaduan: 

Tabel 4. 5 Tabel Komponen untuk halaman pengaduan 

No Komponen Fungsi 

1. Navigation Bar Untuk memberikan 

pengguna menu utama 

yang ada pada website dan 

memberi tahu pengguna 

sedang berada pada page 

apa. 

2. Button/Primary Button Untuk memberi tahu 

pendaftar bahwa Log In 

diperlukan untuk 

mengirimkan pengaduan. 

3. TextField Untuk memungkinkan 

pendaftar agar dapat 

mengetikkan inputan yang 

diperlukan 

4. TextField/Masked Date Untuk memungkinkan 

pendaftar agar dapat 

memasukkan Tanggal 

Lahir. 
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5. Dropdown Untuk memberikan 

pendaftar memilihkan 

jenis pengaduan yang 

dapat dipilih. 

6. Modal/Log In Untuk memberikan 

pendaftar inputan Log In 

yang diperlukan untuk 

memasukki laman form 

pengaduan. 

7. Modal/Success Untuk memberi pesan 

kepada user bahwa 

pengaduan telah sukses 

dikirimkan. 

   

Gambar 4.4 – 4.8 adalah gambar untuk perancangan 

antarmuka laman pengaduan: 

 

 

Gambar 4. 4  Halaman Utama Pengaduan 
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Gambar 4. 5 Modal Log In menuju form pengaduan 

 

Gambar 4. 6 Form Pengaduan 
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Gambar 4. 7  Dropdown pilih jenis pengaduan 

 

 

Gambar 4. 8 Modal Pengaduan Sukses Terkirim 
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 Perancangan Antarmuka Alur Validasi 

Perancangan antarmuka untuk alur validasi didasarkan 

pada kebutuhan yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya. Alur 

Validasi memungkinkan pengguna untuk memvalidasi data 

sehingga dapat melakukan pendaftaran sekolah sesuai dengan jalur 

yang telah ditetapkan. Berikut dibawah ini tabel 4.6 akan dijelaskan 

komponen yang digunakan pada alur validasi: 

Tabel 4. 6 Tabel Komponen untuk alur validasi 

No Komponen Fungsi 

1. Button/Primary Button Untuk memberi tahu 

pendaftar bahwa Log In 

diperlukan untuk 

melakukan validasi. 

2. TextField Untuk memungkinkan 

pendaftar agar dapat 

mengetikkan inputan yang 

diperlukan 

3. Dropdown Untuk memberikan 

pendaftar memilih RT, 

RW, Kecamatan dan 

Keluruhan domisili yang 

dapat dipilih. 

4. Modal/Alert Untuk meyakinkan 

pengguna terkait data-data 

yang akan divalidasi 

sudah benar. 

5. Modal/Success Untuk memberi pesan 

kepada user bahwa 
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validasi telah sukses 

dikirimkan. 

 

Gambar 4.9-4.21 dibawah ini adalah tampilan antarmuka 

untuk alur validasi PPDB Surabaya tingkat SMP: 

 

 

Gambar 4. 9 Gambar Antarmuka Laman Login



 

 

 

 

Gambar 4. 10 Gambar Antarmuka Data Awal Siswa 

 

Gambar 4. 11 Gambar Antarmuka Input Alamat Domisili 

 

Gambar 4. 12 Gambar Antarmuka Penitikan Alamat Domisili 
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Gambar 4. 13 Gambar Antarmuka input berkas 

 

Gambar 4. 14 Gambar Antarmuka potret diri 

 

Gambar 4. 15 Gambar Antarmuka hasil potret diri 
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Gambar 4. 16 Gambar Antarmuka Finalisasi Data validasi 

 

Gambar 4. 17 Gambar Antarmuka Pop Up konfirmasi data 

 

Gambar 4. 18 Gambar Antarmuka Tanta Tangan validasi 
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Gambar 4. 19 Gambar Antarmuka Pop Up validasi sukses 

 

Gambar 4. 20 Gambar Antarmuka sukses melakukan validasi 

 

Gambar 4. 21 Gambar Antarmuka Pop Up untuk bukti validasi 
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 Perancangan Antarmuka Alur Pendaftaran 

Perancangan antarmuka untuk alur validasi didasarkan 

pada kebutuhan yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya. Alur 

pendaftaran memungkinkan pengguna untuk melakukan 

pendaftaran pada sekolah yang dituju. Berikut dibawah ini tabel 4.7 

akan dijelaskan komponen yang digunakan pada alur pendaftaran: 

Tabel 4. 7 Tabel komponen untuk alur pendaftaran 

No Komponen Fungsi 

1. Button/Primary Button Untuk memberi tahu 

pendaftar bahwa Log In 

diperlukan untuk 

melakukan validasi. 

2. TextField Untuk memungkinkan 

pendaftar agar dapat 

mengetikkan inputan yang 

diperlukan 

3. Dropdown Untuk memberikan 

pendaftar memilih sekolah 

yang dikehendaki 

pendaftar. 

4. Modal/Alert Untuk meyakinkan 

pengguna terkait data-data 

yang akan didaftarkan 

sudah benar. 

5. Modal/Success Untuk memberi pesan 

kepada user bahwa 

pendaftaran telah sukses 

dikirimkan. 
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  Berikut dibawah ini pada Gambar 4.22-4.27 adalah gambar 

perancangan antarmuka untuk alur pendaftaran PPDB Kota 

Surabaya 2020: 

 

Gambar 4. 22 Tampilan antarmuka halaman login pendaftaran 

 

Gambar 4. 23 Tampilan antarmuka halaman data siswa  
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Gambar 4. 24 Tampilan antarmuka halaman pemilihan sekolah 

 

Gambar 4. 25 Tampilan antarmuka pop-up konfirmasi pemilihan sekolah 

 

Gambar 4. 26 Tampilan antarmuka halaman finalisasi data pendaftaran 
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Gambar 4. 27 Tampilan antarmuka pop-up sukses melakukan pendaftaran 
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 Perancangan Antarmuka Syarat dan Ketentuan 

Perancangan antarmuka untuk syarat dan ketentuan 

didasarkan pada kebutuhan yang sudah dijabarkan pada bab 

sebelumnya. Syarat dan ketentuan memungkinkan pengguna untuk 

melihat syarat dan ketentuan yang berlaku pada PPDB Surabaya 

tingkat SMP tahun 2020. Berikut dibawah ini table 4.8 akan 

dijelaskan komponen yang digunakan pada laman syarat dan 

ketentuan: 

Tabel 4. 8 Tabel komponen untuk syarat dan ketentuan 

No Komponen Fungsi 

1. Dropdown Untuk memperlihatkan 

seluruh daftar syarat dan 

ketentuan pada versi 

mobile 

2. Text/Heading Menunjukkan judul dari 

setiap menu syarat dan 

ketentuan. 
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Berikut dibawah ini Gambar 4.28 adalah rancangan 

antarmuka untuk halaman syarat dan ketentuan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 28 Gambar tampilan antarmuka syarat dan ketentuan 

 Perancangan Antarmuka halaman Cek Jarak 

Perancangan antarmuka untuk Cek Jarak didasarkan pada 

kebutuhan yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya. Cek Jarak 

memungkinkan pengguna untuk memeriksa jarak domisili 

pendaftar ke sekolah terdekat. Berikut dibawah ini adalah tabel 4.9 

komponen yang digunakan pada halaman Cek Jarak: 

Tabel 4. 9 Tabel komponen untuk Cek Jarak 

No Komponen Fungsi 

1. Dropdown Untuk memperlihatkan 

seluruh daftar kecamatan, 

kelurahan, rt dan rw. 

2. Table Menunjukkan jarak 

sekolah terdekat dari 
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alamat yang sudah 

dipilihkan. 

3. Button Untuk melakukan 

pencarian sekolah terdekat 

dari alamat yang sudah 

dimasukkan. 

  Berikut dibawah ini Gambar 4.29 adalah rancangan 

antarmuka untuk halaman cek jarak: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 29 Gambar tampilan antarmuka halaman cek jarak  
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 Implementasi Pembuatan   (High Fidelity) 

Subbab ini akan menjelaskan proses pembuatan antarmuka 

secara high-fidelity, penjelasan pembuatan antarmuka akan dibagi 

menjadi beberapa modul yang sudah didefinisikan, 

 Komponen Umum 

Terdapat komponen komponen utama yang dapat digunakan 

berulang-ulang pada setiap pagenya, dibawah ini akan dijelaskan 

terkait komponen umum serta kode pembuatannya: 

 

Navigation bar akan selalu muncul di setiap page kecuali 

pada halaman validasi dan pendaftaran, dibawah ini adalah gambar 

4.31 komponen Navigation Bar: 

 

 

Gambar 4. 30 Navigation Bar versi desktop 

 

Gambar 4. 31 Navigation Bar versi mobile 
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Dibawah adalah kode HTML, SCSS, dan JavaScript 

React untuk Navigation Bar: 

 

Kode JavaScript React: 

1.  constructor(props) { 
2.         super(props); 
3.         this.state = { 
4.             current_date: "", 
5.             current_day: "", 
6.             condition: false, 
7.             moment: null, 
8.         }; 
9.     } 
10.   

11.     ToggleClass = () => { 

12.         this.setState({ 

13.             isActive: 

!this.state.isActive, 

14.         }); 

15.     }; 

16.     setActiveNavbar = () => { 

17.         this.setState({ 

18.             currentPage: 

!this.state.currentPage, 

19.         }); 

20.     }; 

21.     componentDidMount() { 

22.         moment.locale("en"); 

23.   

24.         var hari = [ 

25.             "Minggu", 

26.             "Senin", 

27.             "Selasa", 

28.             "Rabu", 

29.             "Kamis", 

30.             "Jum'at", 

31.             "Sabtu", 
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32.         ]; 

33.         var _hari = new Date().getDay(); 

34.         var day = hari[_hari]; 

35.   

36.         axios 

37.             .get(config.base_url + 

"/sistem/time", auth, { headers: 

allowOrigin() }) 

38.             .then( 

39.                 (response) => { 

40.                     let now = 

moment(response.data.data.date, 

"DD/MM/YYYY HH:mm:ss"); 

41.                     this.setState({ 

42.                         moment: now, 

43.                         current_date: day 

+ ", " + now.format("DD-MM-YYYY 

HH:mm:ss"), 

44.                     }); 

45.                 }, 

46.                 (error) => { 

47.                     console.log(error); 

48.                 } 

49.             ); 

50.   

51.         setInterval(() => { 

52.    

53.             var _hari = new 

Date().getDay(); 

54.             var day = hari[_hari]; 

55.             if (this.state.current_date) 

{ 

56.                 const now = 

this.state.moment 

57.                     .add(1, "seconds") 

58.                     .format("DD-MM-YYYY 

HH:mm:ss"); 

59.                 this.setState({ 

current_date: day + ", " + now }); 

60.             } 
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61.         }, 1000); 

62.     } 

Kode Sumber 4. 1 Kode JavaScript React untuk menunjukkan waktu 

Karena pada navigation bar terdapat waktu dan tanggal 

server yang aktif berjalan, yang dilakukan adalah membuat sebuah 

state untuk menyimpan state waktu yang diberikan dengan nama 

current_date, kemudian, untuk mendapatkan waktu server, saya 

melakukan request dari API untuk mendapatkan jam server, yang 

kemudian response yang didapatkan akan dimasukkan kedalam 

current_date, agar waktu dapat tetap berjalan, state current_date 

akan diincrement setiap 1 detik melalui function setInterval 

1000ms, Untuk menggantikan hari dengan String Senin-Minggu 

yang dilakukan adalah membuat sebuah arrah berisi string Senin-

Minggu yang kemudian array tersebut dimasukkan kedalam format 

default yang disediakan sistem, karena adanya responsitivitas pada 

mobile device, saya membuat function ToggleClass.  

Kode HTML 

1.  <div className="wrapper"> 
2.                 <div className="navbar 

navigation-bar px-0"> 

3.                     <div 
className="container-fluid navbar-

container"> 

4.                         <div 
className="navbar-logo"> 

5.                             <img 
src={logoppdb} alt="logo" /> 

6.                             <div 
className="text-container"> 

7.                                 <span 
className="ppdb-surabaya">PPDB Surabaya 

2020</span> 

8.                             </div> 
9.                         </div> 
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10.                         <a 

11.                             

href="#easter-egg" 

12.                             

className="toggle-wrapper" 

13.                             

onClick={this.ToggleClass} 

14.                         > 

15.                             <div 

className="menu-toggle" id="mobile-menu"> 

16.                                 <span 

className="bar"></span> 

17.                                 <span 

className="bar"></span> 

18.                                 <span 

className="bar"></span> 

19.                             </div> 

20.                         </a> 

21.                         <div 

22.                             className={ 

23.                                 

this.state.isActive 

24.                                     ? 

"navbar-menu-mobile show" 

25.                                     : 

"navbar-menu-mobile" 

26.                             } 

27.                         > 

28.                             <div 

className="wrapper"> 

29.                                 <NavLink 

to="/home" className="link"> 

30.                                     

Beranda 

31.                                 

</NavLink> 

32.                                 <NavLink 

to="/pengumuman" className="link"> 

33.                                     

Pengumuman 
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34.                                 

</NavLink> 

35.                                 <NavLink 

to="/sambutan" className="link"> 

36.                                     

Sambutan 

37.                                 

</NavLink> 

38.                                 <NavLink 

to="/jadwal" className="link"> 

39.                                     

Jadwal 

40.                                 

</NavLink> 

41.                                 <NavLink 

to="/lamanpengauduan" className="link"> 

42.                                     

Pengaduan 

43.                                 

</NavLink> 

44.                                 <div 

className="server-time-mobile"> 

45.                                     <span 

className="server-time-mobile"> 

46.                                         

<strong> 

47.                                             

{this.state.current_day} 

48.                                             

{this.state.current_date} 

49.                                         

</strong> 

50.                                     

</span> 

51.                                 </div> 

52.                             </div> 

53.                         </div> 

54.                         <div 

className="navbar-menu"> 

55.                             <li> 
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56.                                 <NavLink 

to="/home" activeClassName="active"> 

57.                                     

Beranda 

58.                                 

</NavLink> 

59.                             </li> 

60.                             <li> 

61.                                 <NavLink 

to="/pengumuman" activeClassName="active"> 

62.                                     

Pengumuman 

63.                                 

</NavLink> 

64.                             </li> 

65.                             <li> 

66.                                 <NavLink 

to="/sambutan" activeClassName="active"> 

67.                                     

Sambutan 

68.                                 

</NavLink> 

69.                             </li> 

70.                             <li> 

71.                                 <NavLink 

to="/jadwal" activeClassName="active"> 

72.                                     

Jadwal 

73.                                 

</NavLink> 

74.                             </li> 

75.                             <li> 

76.                                 <NavLink 

to="/lamanpengauduan" 

activeClassName="active"> 

77.                                     

Pengaduan 

78.                                 

</NavLink> 

79.                             </li> 
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80.                         </div> 

81.                         <div 

className="server-time"> 

82.                             <span 

className="server-time"> 

83.                                 <strong> 

84.                                     

{this.state.current_day} 

85.                                     

{this.state.current_date} 

86.                                 </strong> 

87.                             </span> 

88.                         </div> 

89.                     </div> 

90.                 </div> 

91.             </div> 

Kode Sumber 4. 2 Kode Sumber untuk HTML Navigation Bar 

Struktur HTML disini yaitu menjabarkan menu-menu 

yang nantinya akan tersedia pada PPDB Surabaya 2020, seperti 

Halaman Utama, Pengumuman, Sambutan, Jadwal 

Keseluruhan dan Keluhan, untuk menampilkan waktu yang 

sedang berjalan, ditambahkan state current_date dengan 

menggunakan kurung kurawal untuk menampilkan waktu, 

pada mobile responsive, terdapat sebuah toggler bernama 

navbar-menu-mobile untuk memunculkan menu navigation 

bar 

 Kode SCSS 

1. .wrapper { 
2.     .navigation-bar { 
3.         position: fixed !important; 
4.         width: 100%; 
5.         background-color: $mainBlue; 
6.         z-index: 9; 
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7.         box-shadow: 0 3px 6px 
rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px 

rgba(0,0,0,0.23); 

8.         .navbar-container { 
9.             padding: 30px !important; 
10.             @media (min-width: 768px) { 

11.                 padding: 30px 70px 

!important; 

12.             } 

13.             @include media-breakpoint-

down(md) { 

14.                 display: flex; 

15.             } 

16.             .navbar-logo { 

17.                 display: flex; 

18.                 justify-content: center; 

19.                 .text-container { 

20.                     margin: auto; 

21.                     color: $white; 

22.                     font-weight: bold; 

23.                     font-size: 20px; 

24.                     margin-left: 10px; 

25.                     .ppdb-surabaya { 

26.                         @include media-

breakpoint-down(sm) { 

27.                             font-size: 

15px; 

28.                         } 

29.                     } 

30.                 } 

31.             } 

32.             .toggle-wrapper { 

33.                 @include media-

breakpoint-up(lg) { 

34.                     display: none; 

35.                 } 

36.                 display: grid; 

37.                 grid-template-columns: 

1fr 3fr; 

38.                 align-items: center; 
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39.                 display: flex; 

40.                 justify-content: space-

between; 

41.                 .menu-toggle { 

42.                     display: grid; 

43.                     .bar { 

44.                         width: 25px; 

45.                         height: 2px; 

46.                         background-color: 

$white; 

47.                         margin: 4px auto; 

48.                     } 

49.                 } 

50.             } 

51.             .navbar-menu-mobile { 

52.                 display: none; 

53.                 transition: all 0.3s 

ease-in-out; 

54.                 &.show { 

55.                     width: 100%; 

56.                     display: block; 

57.                     .wrapper { 

58.                         display: grid; 

59.                         padding: 20px 0; 

60.                         a { 

61.                             color: $white 

!important; 

62.                             padding: 10px 

0; 

63.                             font-size: 

18px; 

64.                         } 

65.                         .server-time-

mobile { 

66.                             padding-top: 

10px; 

67.                             font-size: 

18px; 

68.                             .server-time-

mobile { 
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69.                                 color: 

$white; 

70.                             } 

71.                         } 

72.                     } 

73.                 } 

74.                 @include media-

breakpoint-up(lg) { 

75.                     display: none; 

76.                 } 

77.             } 

78.             .server-time { 

79.                 @include media-

breakpoint-down(md) { 

80.                     display: none; 

81.                 } 

82.             } 

83.         } 

84.         .navbar-menu { 

85.             float: left; 

86.             -ms-flex: 1 1 auto; 

87.             flex: 1 1 auto; 

88.             margin-left: 40px; 

89.             @include media-breakpoint-

down(md) { 

90.                 display: none; 

91.             } 

92.             li { 

93.                 display: inline-block; 

94.                 a { 

95.                     font-size: 16px; 

96.                     margin: 0 15px; 

97.                     color: white; 

98.                 } 

99.                 .active { 

100.                     font-weight: bold; 
101.                     border-bottom: 2px 

solid $white; 

102.                     padding: 4px 0; 
103.                     width: 100%; 
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104.                 } 
105.             } 
106.         } 
107.         .server-time { 
108.             .server-time { 
109.                 font-size: 16px; 
110.                 color: $white; 
111.             } 
112.         } 
113.     } 
114. } 

Kode Sumber 4. 3 Kode Sumber SCSS untuk navigation bar 

Pada SCSS Code untuk navigation bar terbagi menjadi 2, 

yaitu destop version dan mobile version, untuk keduanya, perlu 

didefiniskan width sepanjang 100% sehingga Panjang komponen 

memeuhi Panjang layar, position fixed untuk membuat navigation 

bar mengikuti gerakan scroll, dan didefiniskan juga z-index 

sehingga komponen tidak tertimpa oleh komponen dibawah 

navigation bar, untuk versi mobile, ditandakan dengan munculnya 

3 garis sejajar yang menunjukkan bahwa ikon tersebut 

memunculkan menu yang terdapat pada navigation bar. 

 

Menu Card akan muncul pada halaman utama pada bagian 

Menu Utama, Validasi, Pendaftaran dan juga pada menu 

pengumuman, menu card ini menampung ikon sebagai penanda 

untuk menunjukkan fungsi yang ada pada card, serta ada judul 

card, dan ada deskripsi card., untuk halaman validasi dan 

pendaftaran disertakan range tanggalnya pada setiap jalurnya. 

Berikut dibawah ini adalah gambar dari menu card: 
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Gambar 4. 32 Gambar Menu Card 

Berikut dibawah ini adalah kode HTML ,SCSS dan 

JavaScript Reactnya: 

 

JavaScript React 

Khusus untuk menu card, kode javascript digunakan untuk 

memunculkan range jadwal yang terdapat pada masing-masing 

jalur validasi dan pendaftaran 
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1.  componentDidMount() { 
2.         sessionStorage.clear(); 
3.         Axios.get(config.base_url + 

"/jadwal", auth).then((response) => { 

4.             const jadwal_validasi = 
response.data.data["Validasi"][0]; 

5.             this.setState({ 
6.                 validasi: 

jadwal_validasi.jadwal_string, 

7.             }); 
8.         }); 
9.     } 

Kode Sumber 4. 4 Kode Sumber JavaScript React untuk menampilkan string 

jawdwal 

Untuk mendapatkan jadwal yang terpampang pada card, 

saya mendapatkan dengan cara melakukan request API yang 

sudah disediakan 

HTML 

1. <div className="col-md-4"> 
2.                                 <NavLink 
3.                                     

to="/validasi/login" 

4.                                     
onClick={() => { 

5.                                         
sessionStorage.setItem("tipeValidasi", 

"domisili"); 

6.                                     }} 
7.                                     // 

onClick={this.modalTrigger} 

8.                                     
className="card card-pendaftaran" 

9.                                 > 
10.                                     <div 

className="image-container"> 
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11.                                         

<img 

12.                                             

src={domisili} 

13.                                             

alt="validation-icon" 

14.                                             

className="icon" 

15.                                         

/> 

16.                                     

</div> 

17.                                     <h2 

className="card-title">Domisili</h2> 

18.                                     <div 

className="date-container"> 

19.                                         

<div className="wrapper"> 

20.                                             

<img 

21.                                                 

src={calendar} 

22.                                                 

className="calendar-icon" 

23.                                                 

alt="calendar-icon" 

24.                                             

/> 

25.                                             

<p 

className="tanggal">{this.state.validasi}<

/p> 

26.                                         

</div> 

27.                                     

</div> 

28. S<p className="card-info"> 

29.                                         

Validasi data diri bagi pendaftar yang 

memiliki surat 
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30.                                         

keterangan domisili orang tua 

31.                                     </p> 

32.                                 

</NavLink> 

33.                             </div> 

Kode Sumber 4. 5 Kode Sumber Struktur HTML untuk membuat card 

Pada komponen card, saya membuat 1 class parent dan 2 

subclass, yang terbagi menjadi  subclass untuk menyimpan ikon 

utama, serta untuk menampung ikon jadwal serta string tanggalnya. 

 

SCSS 

1. .card { 
2.     height: 100%; 
3.     padding: 30px; 
4.     border: none; 
5.     border-radius: 0; 
6.     box-shadow: 0 3px 6px 

rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px 

rgba(0,0,0,0.23); 

7.     transition: all 0.3s cubic-
bezier(.25,.8,.25,1); 

8.     &:hover { 
9.         box-shadow: 0 14px 28px 

rgba(0,0,0,0.25), 0 10px 10px 

rgba(0,0,0,0.22); 

10.         text-decoration: none; 

11.     } 

12.     .card-title { 

13.         margin: 0; 

14.         padding: 30px 0; 

15.         font-weight: bold; 

16.         color: #000; 

17.     } 
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18.     .card-info { 

19.         color: #000; 

20.     } 

21. } 

Kode Sumber 4. 6 Kode Sumber SCSS untuk membuat card 

Untuk membuat komponen card secara umum, yang perlu 

dilakukan adalah mendefinisikan ketinggian (height) cardnya, 

kemudian jarak padding-nya, shadowingnya, dan kemudian 

mendefiniskan berapa besar shadow yang muncul apabila cursor 

diarahkan ke komponen card. 

 

 

Modal atau Pop-Up windows ini berfungsi untuk memberi 

peringatan atau memberitahu pengguna untuk mengkonfirmasi 

sebuah action yang dilakukan oleh pengguna, modal atau pop-up 

window berada hampir diseluruh modul termasuk dalam validasi, 

pendaftaran, dan form pengaduan, Fluent UI menggunakan const 

untuk styling modal atau pop-upnya. Berikut dibawah ini adalah 

gambar untuk contoh modal: 

 

Gambar 4. 33 Gambar prototipe modal untuk modal Log In 
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Gambar 4. 34 Gambar prototipe modal untuk modal peringatan, sukses dan 

gagal 

  Berikut dibawah ini adalah kode TypeScript React, 

HTML dan Stylenya: 

TyepScript React 

1.  constructor(props: any) { 
2.         super(props); 
3.         this.state = { 
4.             showModal: false, 
5.             nomor_nik: "", 
6.             date_of_birth: "", 
7.         }; 
8.     } 

Kode Sumber 4. 7 Kode JavaScript react untuk membuat modal 

Kode diatas adalah contoh state yang disimpan apabila 

terdapat modal yang memerlukan input seperti Log In, modal harus 

dibuat false sehingga tidak muncul pada saat awal. 

HTML 

1. <Modal 
2.  className="modal-login-pengaduan" 
3.                     

titleAriaId={this._titleId} 

4.                     
subtitleAriaId={this._subtitleId} 

5.                     isOpen={true} 
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6.                     
onDismiss={this._closeModal} 

7.                     isBlocking={true} 
8.                     

containerClassName={contentStyles.containe

r} 

9.                 > 
10.                     <div 

className={contentStyles.header}> 

11.                         <span 

id={this._titleId}>Log In</span> 

12.                         <IconButton 

13.                             

styles={iconButtonStyles} 

14.                             iconProps={{ 

iconName: "Cancel" }} 

15.                             

ariaLabel="Close popup modal" 

16.                             

onClick={this._closeModal as any} 

17.                         /> 

18.                     </div> 

19.                     <div 

id={this._subtitleId} 

className={contentStyles.body}> 

20.                         <p>Log In dengan 

NIK dan Tanggal Lahir untuk melakukan 

pengaduan</p> 

21.                         <TextField 

22.                             label="NIK" 

23.                             

onChange={this.handleNomorNIK} 

24.                             

value={nomor_nik} 

25.                         /> 

26.                         <div 

className={contentStyles.maskWrapper}> 

27.                             <label 

htmlFor=""> 
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28.                                 

<strong>Tanggal Lahir</strong> 

29.                             </label> 

30.                             

<ReactInputMask 

31.                                 

mask="99/99/9999" 

32.                                 

placeholder="dd/mm/yyyy" 

33.                                 

onChange={this.handleDateOfBirth} 

34.                                 

value={date_of_birth} 

35.                                 

className={contentStyles.tanggalLahirMask} 

36.                             /> 

37.                         </div> 

38.                         <DialogFooter> 

39.                             

<PrimaryButton 

onClick={this.submitHandler}>Log 

In</PrimaryButton> 

40.                         </DialogFooter> 

41.                     </div> 

42.                 </Modal> 

Kode Sumber 4. 8 Kode Sumber Struktur HTML untuk membuat modal 

Const Styling 

1. const theme = getTheme(); 
2. const contentStyles = mergeStyleSets({ 
3.     container: { 
4.         display: "flex", 
5.         flexFlow: "column nowrap", 
6.         alignItems: "stretch", 
7.     }, 
8.     header: [ 
9.         theme.fonts.xLargePlus, 
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10.         { 

11.             flex: "1 1 auto", 

12.             borderTop: `4px solid 

${theme.palette.themePrimary}`, 

13.             color: 

theme.palette.neutralPrimary, 

14.             display: "flex", 

15.             fontSize: FontSizes.xLarge, 

16.             alignItems: "center", 

17.             fontWeight: 

FontWeights.semibold, 

18.             padding: "12px 12px 14px 

24px", 

19.         }, 

20.     ], 

21.     body: { 

22.         flex: "4 4 auto", 

23.         padding: "0 24px 24px 24px", 

24.         overflowY: "hidden", 

25.         selectors: { 

26.             p: { 

27.                 margin: "14px 0", 

28.             }, 

29.             "p:first-child": { 

30.                 marginTop: 0, 

31.             }, 

32.             "p:last-child": { 

33.                 marginBottom: 0, 

34.             }, 

35.         }, 

36.     }, 

37.     maskWrapper: { 

38.         display: "grid", 

39.         margin: "10px 0 0 0", 

40.     }, 

41.     tanggalLahirMask: { 

42.         height: "33px", 

43.         padding: "0 0 0 15px", 

44.         border: "1px solid black", 

45.         color: "black", 
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46.     }, 

47. }); 

48. const iconButtonStyles = mergeStyleSets({ 

49.     root: { 

50.         color: 

theme.palette.neutralPrimary, 

51.         marginLeft: "auto", 

52.         marginTop: "4px", 

53.         marginRight: "2px", 

54.     }, 

55.     rootHovered: { 

56.         color: theme.palette.neutralDark, 

57.     }, 

58. }); 

Kode Sumber 4. 9 Kode Sumber const styling untuk membuat komponen modal 

 

 

Dropdown adalah bagian komponen pada website yang 

berguna untuk menampilkan sebuah daftar pilihan yang dapat 

dipilih, berikut dibawah ini adalah gambar untuk komponen 

dropdown: 

 

Gambar 4. 35 Gambar komponen dropdown aktif(Active) 

 

Gambar 4. 36 Gambar komponen dropdown tidak aktif(Disable) 
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Gambar 4. 37 Gambar komponen daftar dropdown 

  Berikut dibawah ini adalah kode untuk membuat 

komponen dropdown: 

 

HTML 

1. <Dropdown 
2.                                     

options={this.state.pilih_kecamatan} 

3.                                     
onChange={this.onKecamatanChange} 

4.                                     
disabled={!this.state.kecamatanLoaded} 

5.                                     
placeholder="Pilih Kecamatan" 

6.                                     
label="Kecamatan" 

7. /> 

Kode Sumber 4. 10 Kode Sumber Struktur HTML untuk membuat dropdown 
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Pada komponen dropdown terdapat options yang berisikan 
daftar pada dropdown itu sendiri, sedangkan onChange adalah 

event yang akan dijalankan ketika terjadi sebuah perubahan, 

disabled adalah props untuk mengaktifkan dropdown kedalam 

bentuk tidak aktif (disabled). 

TypeScript 

1. const dropdownJenjangLomba: 
IDropdownOption[] = [ 

2.     { key: '6', text: 'Internasional' }, 
3.     { key: '5', text: 'Nasional' }, 
4.     { key: '4', text: 'Provinsi' }, 
5.     { key: '3', text: 'Kota' }, 
6.     { key: '2', text: 'Kejuaraan / 

Kompetisi Terbuka Internasional' }, 

7.     { key: '1', text: 'Kejuaraan / 
Kompetisi Terbuka' }, 

8. ] 

Kode Sumber 4. 11 Kode Sumber TypeScript untuk membuat dropdown 

Untuk memunculkan daftar dropdown, maka perlu 

diinisiasikan sebuah konstanta global yang berbentuk sebuah array, 

konstanta tersebut nantinya akan dimasukkan kedalam komponen 

dropdown pada props options. Pada contoh diatas, diinisiasikan 

sebuah const bernama dropdownJenjangLomba, konstanta tersebut 

akan dimasukkan kedalam komponen dropdown. 

 

Footer adalah bagian komponen yang terdapat pada bagian 

bawah sebuah website yang berisi tentang hak cipta, kepemilikan, 

tautan tambahan lainnya, pada Footer yang ada pada PPDB 

Surabaya tidak menggunakan JavaScript, hanya menggunakan 

HTML dan SCSS. Berikut dibawah ini adalah gambar untuk 

komponen footer: 
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Gambar 4. 38 Gambar prototipe footer versi desktop 

 

Gambar 4. 39 Gambar prototipe footer versi mobile 

Berikut dibawah ini adalah kode HTML dan SCSS nya: 

HTML 

1. <section className="footer"> 
2.             <div className="container-

fluid footer-container"> 

3.                 <div className="upper-
footer"> 

4.                  <div className="its"> 
5.                         <span 

className="didukung-oleh">PPDB Surabaya 

2020</span> 

6.                     </div> 
7.                 </div> 
8.                 <div 

className="horizontal-line"></div> 

9.                 <div className="bottom-
footer"> 

10.                     <p> 

11.                         2020 PPDB 

Surabaya |{" "} 
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12.                         <a 

13.                             

href="https://dispendik.surabaya.go.id/" 

14.                             rel="noopener 

noreferrer" 

15.                             

target="_blank" 

16.                         > 

17.                             Dinas 

Pendidikan Kota Surabaya 

18.                         </a> 

19.                     </p> 

20.                 </div> 

21.             </div> 

22.         </section> 

Kode Sumber 4. 12 Kode Sumber Struktur HTML untuk membuat footer 

SCSS 

1. .footer { 
2.     margin-top: 50px; 
3.     box-shadow: 0 3px 6px 

rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px 

rgba(0,0,0,0.23); 

4.     .upper-footer { 
5.         display: flex; 
6.         justify-content: space-between; 
7.         width: 100%; 
8.         padding: 30px 0; 
9.         background-color: white; 
10.         .its { 

11.             font-size: 20px; 

12.             font-weight: bold; 

13.         } 

14.     } 

15.     .bottom-footer { 

16.         padding: 10px 0; 

17.         p { 
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18.             @include media-breakpoint-

down(sm) { 

19.                 font-size: 10px; 

20.             } 

21.         } 

22.     } 

23. } 

Kode Sumber 4. 13 Kode Sumber SCSS untuk membuat footer 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 40 Prototipe Antarmuka halaman utama 
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Adapun komponen-komponen yang digunakan pada 
halaman utama ini berdasarkan pedoman Microsoft Fluent Design 

yang akan dijelaskan pada table 4.10 dibawah ini: 

Tabel 4. 10 Tabel Komponen Fluent Design pada halaman utama 

Komponen Penggunaan 

Navigation Bar Menunjukkan menu lainnya 

Card/Horizontal Card Menunjukkan menu utama 

Typography/Title Judul untuk setiap section 

halaman 

Card/Box Menampung Informasi berupa 

informasi penting dan tanggal 

penting. 
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Gambar 4. 41 Prototipe Antarmuka halaman utama pendaftaran 

Adapun komponen-komponen yang digunakan pada 

halaman ini berdasarkan pedoman Microsoft Fluent Design yang 

akan dijelaskan pada table 4.11 dibawah ini: 

Tabel 4. 11 Tabel Komponen Fluent Design pada halaman utama pendaftaran 

Komponen Pengggunaan 

Navigation Bar Menunjukkan menu lainnya 

Card/Horizontal Card Menunjukkan menu yang ada 

pada laman pendaftaran. 

Typography/Title Judul untuk section. 
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Gambar 4. 42 Prototipe Antarmuka halaman utama validasi 

Adapun komponen-komponen yang digunakan pada 

halaman ini yang berpedoman pada Microsoft Fluent Design yang 

akan dijelaskan pada table 4.12 dibawah ini: 

Tabel 4. 12 Tabel Komponen Fluent Design pada halaman utama validasi 

Komponen Pengggunaan 

Navigation Bar Menunjukkan menu lainnya 

Card/Horizontal Card Menunjukkan menu yang ada 

pada laman pendaftaran. 

Typography/Title Judul untuk section. 

TextField/Input Text Untuk memasukkan  
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Gambar 4. 43 Prototipe Antarmuka Halaman Utama Pengaduan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 44 Prototipe Antarmuka Modal Log In Pengaduan 
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Gambar 4. 45 Prototipe Antarmuka Laman Form Pengaduan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 46 Prototipe Antarmuka Dropdown Laman Form Pengaduan 
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Gambar 4. 47 Prototipe Antarmuka Modal Berhasil Mengirim Pengaduan 

 

Adapun komponen-komponen yang digunakan untuk 

halaman pengaduan yang berpedoman pada Microsoft Fluent 

Design yang akan dijelaskan pada table 4.13 dibawah ini: 

Tabel 4. 13 Tabel Komponen Fluent Design pada laman Pengaduan 

Komponen Pengggunaan 

Navigation Bar Menunjukkan menu lainnya 

Button/Log In Memunculkan modal Log In. 

Modal/Log In Memunculkan modal untuk 

melakukan input. 

TextField/Input Text Memasukkan Input Berupa 

Keluhan, NIK Pendaftar, 

Subject, Nomor Handphone. 
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TextField/MaskedTextField Memasukkan Tanggal Lahir 

Pengadu. 

TextField/Blocked TextField Memunculkan nama pengadu 

dan NIK pengadu. 
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Gambar 4. 48 Prototipe Antarmuka Halaman Syarat dan 

Ketentuan 

Adapun komponen-komponen yang digunakan untuk 

halaman pengaduan yang berpedoman pada Microsoft Fluent 

Design yang akan dijelaskan pada table 4.14 dibawah ini: 

Tabel 4. 14 Tabel Komponen Fluent Design pada laman Syarat 

dan Ketentuan 

Komponen Pengggunaan 

Navigation Bar Menunjukkan menu lainnya 

Dropdown Menu Menunjukkan pilihan syarat 

dan ketentuan untuk mobile. 

Sidebar Menu Menunjukkan pilihan syarat 

dan ketentuan untuk desktop. 
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Gambar 4. 49 Prototipe Antarmuka Alur Validasi versi desktop 
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Gambar 4. 50 Prototipe Antarmuka Alur Validasi versi mobile 

Adapun komponen-komponen yang digunakan untuk 

halaman validasi yang berdasarkan pada Microsoft Fluent Design 

yang akan dijelaskan pada table 4.15 dibawah ini: 

 

Tabel 4. 15 Tabel Komponen Fluent Design pada halaman validasi 

Komponen Pengggunaan 

Input/TextField Memasukkan input yang 

diperlukan. 

Card Informasi data awal siswa dan 

Informasi data akhir siswa. 

Input/DropDown Daftar RT, RW, Kecamatan 

dan Kelurahan. 

Button Mengarahkan ke suatu aksi 

atau langkah selanjutnya. 
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Modal/Pop-Up Memberikan peringatan 

konfimasi dan suksesnya 

sebuah aksi/tahap dilakukan. 

 

 

 

Gambar 4. 51 Prototipe Antarmuka Alur Pendaftaran versi desktop dan mobile 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB V  

PENGUJIAN DAN EVALUASI 

  Bab ini membahas mengenai rangkaian ujicoba dan 

evaluasi dari aplikasi website PPDB Kota Surabaya tingkat SMP 

tahun 2020 dengan orang tua pendaftar, wakil dari pendaftar, serta 

pendaftar. 

 Sistematika Pengujian 

Lingkungan pengujian sistem pada pengerjaan Tugas Akhir 

ini dilakukan melalui media daring yaitu Zoom dengan pengujian 

pada Persona 1 sebanyak dua kali, Persona 2 sebanyak dua kali, 

dan Persona 3 sebanyak satu kali. Tahap pengujiannya yaitu 

responden akan diberikan beberapa task pengujian yang harus 

dilakukan oleh responden, kemudian responden akan 

diwawancarai terkait pengujian yang sudah dilakukan. 

 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan sebanyak dua kali dimana 

pengujian pertama yaitu untuk mendapatkan masukkan dari 

beberapa modul yang diujikan yang nantinya akan diujikan untuk 

pengujian tahap kedua, berikut dibawah ini adalah jumlah 

responden dari setiap persona pengujian: 

Tabel 5. 1 Tabel jumlah responden setiap persona 

No Persona Jumlah Responden 

1. Persona 1 2 responden 

2. Persona 2 1 Responden 

3. Persona 3 1 Responden 
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Dan berikut dibawah ini adalah analisa pengujian dari setiap 

responden: 

 Pengujian Pertama 

Pengujian pertama dilakukan melalui aplikasi zoom 

dengan mengujikan task beserta goals yang sudah ditentukan, 

dibawah ini akan dideskripsikan task yang diujikan beserta 

keberhasilan responden dalam menyelesaikan task yang telah 

diberikan berdasarkan persona yang diujikan: 

 

Pengujian pertama pada persona pertama dilakukan pada 

versi desktop browser yang memakan waktu selama 22 menit 49 

detik, berikut dibawah ini adalah Usability Testing Analysis untuk 

persona pertama: 

Tabel 5. 2 Tabel Usability Testing Analysis Halaman Utama 

Halaman Utama 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

jenis – jenis 

validasi. 

Bagaimana anda 

mengakses halaman 

validasi. 

Tidak 

Berhasil 

2 Melihat jenis – 

jenis 

pendaftaran. 

Bagaimana anda 

mengakses laman 

pendaftaran. 

Berhasil* 

3 Melihat syarat 

dan ketentuan 

PPDB Kota 

Surabaya 2020. 

Bagaimana anda 

mengakses laman 

syarat dan ketentuan. 

Berhasil 
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4 Melihat jenis – 

jenis 

pengumuman 

Bagaimana anda 

mengakses laman 

pengumuman. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 3 Tabel Catatan Usability Testing Analysis Halaman Utama 

Catatan Pengujian – Halaman Utama 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

jenis – jenis 

validasi. 

Responden mengakses halaman 

pengumuman dan tidak mengakses 

menu validasi langsung. 

2 Melihat jenis – 

jenis 

pendaftaran. 

Responden mengakses halaman 

utama dan mengakses menu 

pendaftaran, namun responden 

sempat mengklik card pada jadwal 

penting. 

3 Melihat syarat 

dan ketentuan 

PPDB Kota 

Surabaya 2020. 

Responden mengakses langsung 

syarat dan ketentuan dari halaman 

utama. 

4 Melihat jenis – 

jenis 

pengumuman 

Responden mengakses langsung 

pengumuman dari navigation bar. 
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Tabel 5. 4 Tabel Usabiility Testing Analysis Cek Jarak Sekolah 

Cek jarak sekolah 

No Goal Task Status 

1 Melihat jarak 

sekolah terdekat 

Menginptukan domisili 

pendaftar. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 5 Tabel Catatan Usability Testing Analysis Cek jarak sekolah 

Catatan Pengujian - Cek jarak sekolah 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

jarak sekolah 

terdekat 

Berhasil menginputkan dan 

mendapatkan data sekolah 

 

Tabel 5. 6 Tabel Usability Testing Analysis alur validasi 

Validasi 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil* 

2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Mengunggah semua 

berkas validasi dan 

melakukan foto diri. 

Berhasil* 

3 Mendapatkan 

PIN 

pendaftaran. 

Melakukan tanda 

tangan. 

Berhasil 
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Tabel 5. 7 Tabel Catatan Usability Testing Analysis alur validasi 

Catatan Pengujian - Validasi 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

mendapatkan data siswa, namun salah 

menginputkan NIK. 

2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Responden sempat kembali ke menu 

sebelumnya pada saat menginputkan 

alamat domisili, serta responden salah 

melakukan alur pada saat tahap tanda 

tangan, responden menekan tombol 

cetak tanda tangan terlebih dahulu 

kemudian baru melakukan proses 

validasi. 

3 Mendapatkan 

PIN 

pendaftaran. 

Responden sukses melakukan 

validasi dan menyelesaikan tahap 

akhir validasi. 

 

Tabel 5. 8 Tabel Usability Testing Analysis alur Pendaftaran 

Pendaftaran 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil 
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2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Memilih sekolah yang 

dipilih pendaftar 

Berhasil  

3 Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Melakukan pendaftaran 

pada akhir tahap 

pendaftaran 

Berhasil 

 

Tabel 5. 9 Tabel Catatan Usability Testing Analysis alur Pendaftaran 

Catatan Pengujian – Pendaftaran 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

mendapatkan data siswa 

2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Responden tidak memiliki kendala 

pada saat memilih sekolah 

3 Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran. 

 

Tabel 5. 10 Tabel Usability Testing Analysis alur Pengaduan 

Pengaduan 

No Goal Task Status 

1 
Melakukan 

Pengaduan 

Melakukan Log In. 
Berhasil 

2 
Membuat 

Pengaduan 

Menuliskan keluhan 
Berhasil 
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3 
Menyelesaikan 

alur pengaduan 

Mengirimkan 

pengaduan pada form 

pengaduan. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 11 Tabel Catatan Usability Testing Analysis alur Pengaduan 

Catatan Pengujian - Pengaduan 

No Goal Catatan 

1 Melakukan 

Pengaduan 

Berhasil melakukan Log In dan 

masuk ke dalam halaman form 

pengaduan. 

2 Membuat 

Pengaduan 

Responden tidak ada kendala pada 

saat mengisi pengaduan. 

3 Menyelesaikan 

alur pengaduan 

Responden sukses melakukan 

pengaduan. 

 

 

Pengujian pertama pada persona kedua dilakukan pada 

zoom yang memakan waktu selama 13 menit 26 detik, berikut 

dibawah ini adalah Usability Testing Analysis untuk persona 

kedua: 
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Tabel 5. 12 Tabel Usability Testing Analysis Halaman Utama 

Halaman Utama  

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

jenis – jenis 

validasi. 

Bagaimana anda 

mengakses halaman 

validasi. 

Berhasil 

2 Melihat jenis – 

jenis 

pendaftaran. 

Bagaimana anda 

mengakses laman 

pendaftaran. 

Berhasil 

3 Melihat syarat 

dan ketentuan 

PPDB Kota 

Surabaya 2020. 

Bagaimana anda 

mengakses laman 

syarat dan ketentuan. 

Berhasil 

4 Melihat jenis – 

jenis 

pengumuman 

Bagaimana anda 

mengakses laman 

pengumuman. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 13 Tabel Catatan Usability Testing Analysis Halaman Utama 

Catatan Pengujian – Halaman Utama 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

jenis – jenis 

validasi. 

Responden langsung mengakses 

menu validasi. 

2 Melihat jenis – 

jenis 

pendaftaran. 

Responden mengakses halaman 

utama dan mengakses menu 

pendaftaran. 



 

 

 

217 

3 Melihat syarat 

dan ketentuan 

PPDB Kota 

Surabaya 2020. 

Responden mengakses langsung 

syarat dan ketentuan dari halaman 

utama. 

4 Melihat jenis – 

jenis 

pengumuman 

Responden mengakses langsung 

pengumuman dari navigation bar. 

 

Tabel 5. 14 Tabel Usability Testing Analysis Cek jarak sekolah 

Cek jarak sekolah 

No Goal Task Status 

1 Melihat jarak 

sekolah 

terdekat. 

Menginptukan domisili 

pendaftar. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 15 Tabel Catatan Usability Testing Analysis Cek jarak sekolah 

Catatan Pengujian - Cek jarak sekolah 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

jarak sekolah 

terdekat 

Berhasil menginputkan dan 

mendapatkan data sekolah 
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Tabel 5. 16 Tabel Usability Testing Analysis alur validasi 

Validasi 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil 

2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Mengunggah semua 

berkas validasi dan 

melakukan foto diri. 

Berhasil* 

3 Mendapatkan 

PIN 

pendaftaran. 

Melakukan tanda 

tangan. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 17 Tabel Catatan Usability Testing alur validasi 

Catatan Pengujian - Validasi 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

mendapatkan data siswa, namun salah 

menginputkan NIK. 

2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Responden tidak mengalami kendala 

ketika melakukan tahap validasi 

namun sempat mengalami kendala 

teknis dimana webcam tidak 

berfungsi pada saat tahap foto diri. 

3. Mendapatkan 

PIN pendaftaran 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran hingga selesai. 
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Tabel 5. 18 Tabel Usabiluty Testing Analysis alur pendaftaran 

Pendaftaran 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil 

2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Memilih sekolah yang 

dipilih pendaftar. 

Berhasil 

3 Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Melakukan pendaftaran 

pada akhir tahap 

pendaftaran. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 19 Tabel Catatan Usability Testing Analysis alur pendaftaran 

Catatan Pengujian - Pendaftaran 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

masuk ke tahap awal pendaftaran 

yaitu memunculkan data pendaftarn. 

2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Responden tidak memiliki kendala 

sama sekali pada saat pemilihan 

sekolah. 

3. Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran hingga selesai. 
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Tabel 5. 20 Tabel Usability Testing Analysis alur pengaduan 

Pengaduan 

No Goal Task Status 

1 
Melakukan 

Pengaduan 

Melakukan Log In. 
Berhasil 

2 
Membuat 

Pengaduan 

Menuliskan keluhan 
Berhasil 

3 
Menyelesaikan 

alur pengaduan 

Mengirimkan 

pengaduan pada form 

pengaduan. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 21 Tabel Catatan Usability Testing Analysis alur pengaduan 

Catatan Pengujian - Pengaduan 

No Goal Catatan 

1 Melakukan 

Pengaduan 

Berhasil melakukan Log In dan 

masuk ke dalam halaman form 

pengaduan. 

2 Membuat 

Pengaduan 

Responden tidak ada kendala pada 

saat mengisi pengaduan. 

3 Menyelesaikan 

alur pengaduan 

Responden sukses melakukan 

pengaduan. 
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Pengujian pertama pada persona ketiga dilakukan pada 

versi desktop browser yang memakan waktu selama 20 menit 6 

detik, berikut dibawah ini adalah Usability Testing Analysis untuk 

persona ketiga: 

 

Tabel 5. 22 Tabel Usability Testing Analysis halaman utama 

Halaman Utama 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

jenis – jenis 

validasi. 

Bagaimana anda 

mengakses halaman 

validasi. 

Berhasil 

2 Melihat jenis – 

jenis 

pendaftaran. 

Bagaimana anda 

mengakses laman 

pendaftaran. 

Berhasil 

3 Melihat syarat 

dan ketentuan 

PPDB Kota 

Surabaya 2020. 

Bagaimana anda 

mengakses laman 

syarat dan ketentuan. 

Berhasil 

4 Melihat jenis – 

jenis 

pengumuman 

Bagaimana anda 

mengakses laman 

pengumuman. 

Berhasil 
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Tabel 5. 23 Tabel Catatan Usabulity Testing Analysis halaman utama 

Catatan Pengujian – Halaman Utama 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

jenis – jenis 

validasi. 

Responden langsung mengakses 

menu validasi. 

2 Melihat jenis – 

jenis 

pendaftaran. 

Responden mengakses halaman 

utama dan mengakses menu 

pendaftaran. 

3 Melihat syarat 

dan ketentuan 

PPDB Kota 

Surabaya 2020. 

Responden mengakses langsung 

syarat dan ketentuan dari halaman 

utama. 

4 Melihat jenis – 

jenis 

pengumuman 

Responden mengakses langsung 

pengumuman dari navigation bar. 

 

Tabel 5. 24 Tabel Usability Testing Analysis Cek jarak sekolah 

Cek jarak sekolah 

No Goal Task Status 

1 Melihat jarak 

sekolah 

terdekat. 

Menginptukan domisili 

pendaftar. 

Berhasil 
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Tabel 5. 25 Tabel catatan Usability Testing Analysis Cek jarak sekolah 

Catatan Pengujian - Cek Jarak sekoalh 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

jarak sekolah 

terdekat 

Berhasil menginputkan dan 

mendapatkan data sekolah 

 

Tabel 5. 26 Tabel Usability Testing Analysis alur validasi 

Validasi 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil 

2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Mengunggah semua 

berkas validasi dan 

melakukan foto diri. 

Berhasil* 

3 Mendapatkan 

PIN 

pendaftaran. 

Melakukan tanda 

tangan. 

Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

224 

Tabel 5. 27 Tabel Catatan Usabulity Testing Analysis alur validasi 

Catatan Pengujian - Validasi 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

mendapatkan data siswa, namun salah 

menginputkan NIK. 

2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Responden tidak mengalami kendala 

ketika melakukan tahap validasi 

namun sempat mengalami kendala 

teknis dimana webcam tidak 

berfungsi pada saat tahap foto diri. 

Serta responden memperhatikan 

ekstensi file yang dibutuhkan. 

3. Mendapatkan 

PIN pendaftaran 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran hingga selesai. 

 

Tabel 5. 28 Tabel Usability Testing Analysis alur pendaftaran 

Pendaftaran 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil 

2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Memilih sekolah yang 

dipilih pendaftar 

Berhasil 
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3 Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Melakukan pendaftaran 

pada akhir tahap 

pendaftaran 

Berhasil 

 

Tabel 5. 29 Tabel Catatan Usability Testing Analysis alur pendaftaran 

Catatan Pengujian - Pendaftaran 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

masuk ke tahap awal pendaftaran 

yaitu memunculkan data pendaftaran. 

2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Responden tidak memiliki kendala 

sama sekali pada saat pemilihan 

sekolah. 

3. Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran hingga selesai. 

 

Tabel 5. 30 Tabel Usability Testing Analysis alur pengaduan 

Pengaduan 

No Goal Task Status 

1 
Melakukan 

Pengaduan 

Melakukan Log In. 
Berhasil 

2 
Membuat 

Pengaduan 

Menuliskan keluhan 
Berhasil 
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3 
Menyelesaikan 

alur pengaduan 

Mengirimkan 

pengaduan pada form 

pengaduan. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 31 Tabel Catatan Usability Testing alur pengaduan 

Catatan Pengujian – Pengaduan 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

mendapatkan data siswa 

2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Responden tidak memiliki kendala 

pada saat memilih sekolah 

3 Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran. 

 

 Pengujian Kedua 

Sama dengan pengujian pertama, Pengujian kedua 

dilakukan melalui aplikasi zoom dengan mengujikan task beserta 

goals yang sudah ditentukan, pengujian kedua juga akan dilakukan 

testing pada versi mobile, dibawah ini akan dideskripsikan task 

yang diujikan beserta keberhasilan responden dalam 

menyelesaikan task yang telah diberikan berdasarkan persona yang 

diujikan: 

 

Pengujian kedua pada persona pertama dilakukan pada 

versi desktop browser yang memakan waktu selama 11 menit 53 

detik, pada pengujian kedua yang diujikan hanya alur validasi, 

pendaftaran dan pengaduan dikarenakan pada pengujian cek jarak 
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tidak ada masalah yang muncul dari responden sehingga tidak perlu 
diujikan ulang. Berikut dibawah ini adalah Usability Testing 

Analysis untuk persona pertama: 

Tabel 5. 32 Tabel Usability Testing Analysis Alur Validasi Pengujian Kedua 

Validasi – Web Desktop  

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil 

2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Mengunggah semua 

berkas validasi dan 

melakukan foto diri. 

Berhasil 

3 Mendapatkan 

PIN 

pendaftaran. 

Melakukan tanda 

tangan. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 33 Tabel Catatan Usability Testing Analysis Alur Validasi Pengujian 

Kedua 

Catatan Pengujian - Validasi 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

mendapatkan data siswa, tidak ada 

kendala pada mobile maupun web. 

2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Responden tidak mengalami kendala 

ketika melakukan tahap validasi. 
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3. Mendapatkan 

PIN pendaftaran 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran hingga selesai. 

 

Tabel 5. 34 Tabel Usability Testing Analysis alur pendaftaran pengujian kedua 

Pendaftaran – Web Desktop 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil 

2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Memilih sekolah yang 

dipilih pendaftar 

Berhasil 

3 Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Melakukan pendaftaran 

pada akhir tahap 

pendaftaran 

Berhasil 

 

Tabel 5. 35 Tabel Catatan Usabulity Testing Analysis alur pendaftaran 

pengujian kedua 

Catatan Pengujian - Pendaftaran 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

masuk ke tahap awal pendaftaran 

yaitu memunculkan data pendaftarn. 

2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Responden tidak ada kesulitan dalam 

melakukan pemilihan sekolah pada 

jalur yang dikehendaki. Serta tidak 

ada kendala dalam mengunggah 
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berkas pada pendaftaran lomba 

sebelum memilih sekolah 

3. Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran hingga selesai. 

 

Tabel 5. 36 Tabel Usability Testing Analysis alur pengaduan pengujian kedua 

Pengaduan – Web Desktop 

No Goal Task Status 

1 
Melakukan 

Pengaduan 

Melakukan Log In. 
Berhasil 

2 
Membuat 

Pengaduan 

Menuliskan keluhan 
Berhasil* 

3 
Menyelesaikan 

alur pengaduan 

Mengirimkan 

pengaduan pada form 

pengaduan. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 37 Tabel Catatan Usability Testing Analysis alur pengaduan pengujian 

kedua 

Catatan Pengujian – Pengaduan 

No Goal Catatan 

1 Melakukan 

Pengaduan 

Berhasil melakukan Log In dan 

mendapatkan data siswa 

2 Membuat 

Pengaduan 

Responden tidak mengisi field nomor 

handphone aktif. 
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3 Menyelesaikan 

alur pengaduan 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran. 

 

Seperti dengan pengujian pada persona pertama, pengujian 

kedua pada persona kedua dilakukan melalui platform web browser 

yang memakan waktu sebanyak 8 menit 51 detik, berikut dibawah 

ini ada;ah Usability Testing Analysis untuk persona kedua: 

Tabel 5. 38 Tabel Usability Testing Analysis alur validasi pengujian kedua 

Validasi – Web Desktop 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil 

2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Mengunggah semua 

berkas validasi dan 

melakukan foto diri. 

Berhasil 

3 Menyelesaikan 

alur validasi 

Melakukan tanda 

tangan. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 39 Tabel Catatan Usability Testing Analysis alur validasi pengujian 

kedua 

Catatan Pengujian - Validasi 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

mendapatkan data siswa, namun salah 

menginputkan NIK. 
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2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Responden tidak mengalami kendala 

ketika melakukan tahap validasi. 

3. Mendapatkan 

PIN pendaftaran 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran hingga selesai. 

 

Tabel 5. 40 Tabel Usability Testing Analysis alur pendaftaran pengujian kedua 

Pendaftaran – Web Desktop 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil 

2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Memilih sekolah yang 

dipilih pendaftar 

Berhasil 

3 Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Melakukan pendaftaran 

pada akhir tahap 

pendaftaran 

Berhasil 

 

Tabel 5. 41 Tabel Catatan Usability Testing Analysis alur pendaftaran 

pengujian kedua 

Catatan Pengujian - Pendaftaran 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

masuk ke tahap awal pendaftaran 

yaitu memunculkan data pendaftarn. 
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2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Responden tidak ada kesulitan dalam 

melakukan pemilihan sekolah pada 

jalur yang dikehendaki. Serta tidak 

ada kendala dalam mengunggah 

berkas pada pendaftaran lomba 

sebelum memilih sekolah 

3. Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran hingga selesai. 

 

Tabel 5. 42 Tabel Usability Testing Analysis alur pengaduan pengujian kedua 

Pengaduan – Web Desktop 

No Goal Task Status 

1 
Melakukan 

Pengaduan 

Melakukan Log In. 
Berhasil 

2 
Membuat 

Pengaduan 

Menuliskan keluhan 
Berhasil 

3 
Menyelesaikan 

alur pengaduan 

Mengirimkan 

pengaduan pada form 

pengaduan. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 43 Tabel Catatan Usability Testing Analysis alur pengaduan pengujian 

kedua 

Catatan Pengujian – Pengaduan 

No Goal Catatan 
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1 Melakukan 

Pengaduan 

Berhasil melakukan Log In dan 

mendapatkan data siswa 

2 Membuat 

Pengaduan 

Responden mengisi semua input yang 

diperlukan pada form pengaduan. 

3 Menyelesaikan 

alur pengaduan 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran. 

 Pengujian Pada Telepon Genggam 

Pengujian pada telepon genggam dilakukan untuk 

mengetahui perilaku dan kebiasaan pengguna pada saat melakukan 

validasi dan pendaftaran melalui perangkat telepon genggam, 

berikut dibawah ini adalah task analysis untuk pengujian melalui 

telepon genggam: 

 

Tabel 5. 44 Tabel Usability Testing Analysis alur validasi pengujian pada 

mobile 

Validasi – Web Mobile  

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil 

2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Mengunggah semua 

berkas validasi dan 

melakukan foto diri. 

Berhasil 

3 Menyelesaikan 

alur validasi 

Melakukan tanda 

tangan. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 45 Tabel Catatan Usability Testing Analysis alur validasi pada mobile 
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Catatan Pengujian - Validasi 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

mendapatkan data siswa, tidak ada 

kendala. 

2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Responden tidak mengalami kendala 

ketika melakukan tahap validasi. 

3. Menyelesaikan 

alur validasi 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran hingga selesai. 

 

Tabel 5. 46 Tabel Usability Testing Analysis alur pendaftaran pada mobile 

Pendaftaran – Web Mobile 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil 

2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Memilih sekolah yang 

dipilih pendaftar 

Berhasil 

3 Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Melakukan pendaftaran 

pada akhir tahap 

pendaftaran 

Berhasil 
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Tabel 5. 47 Tabel Catatan Usability Testing Analysis alur pendaftaran pada 

mobile 

Catatan Pengujian - Pendaftaran 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

masuk ke tahap awal pendaftaran 

yaitu memunculkan data pendaftarn. 

2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Responden tidak ada kesulitan dalam 

melakukan pemilihan sekolah pada 

jalur yang dikehendaki. Serta tidak 

ada kendala dalam mengunggah 

berkas pada pendaftaran lomba 

sebelum memilih sekolah. 

3. Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran hingga selesai. 

 

Tabel 5. 48 Tabel Usability Testing Analysis alur pengaduan pada mobile 

Pengaduan – Mobile Desktop 

No Goal Task Status 

1 
Melakukan 

Pengaduan 

Melakukan Log In. 
Berhasil 

2 
Membuat 

Pengaduan 

Menuliskan keluhan 
Berhasil* 
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3 
Menyelesaikan 

alur pengaduan 

Mengirimkan 

pengaduan pada form 

pengaduan. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 49 Tabel Usability Testing Analysis alur pengaduan pada mobile 

Catatan Pengujian – Pengaduan 

No Goal Catatan 

1 Melakukan 

Pengaduan 

Berhasil melakukan Log In dan 

mendapatkan data siswa 

2 Membuat 

Pengaduan 

Responden tidak mengisi nomor 

handphone dengan input angka. 

3 Menyelesaikan 

alur pengaduan 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran. 

 

 

Tabel 5. 50 Tabel Usabilty Testing Analysis alur validasi pada mobile 

Validasi – Web Mobile 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil 

2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Mengunggah semua 

berkas validasi dan 

melakukan foto diri. 

Berhasil 
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3 Mendapatkan 

PIN 

pendaftaran. 

Melakukan tanda 

tangan. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 51 Tabel Catatan Usability Testing alur validasi pada mobile 

Catatan Pengujian - Validasi 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

mendapatkan data siswa, namun salah 

menginputkan NIK. 

2 Mendapatkan 

data akhir 

validasi. 

Responden tidak mengalami kendala 

ketika melakukan tahap validasi. 

3. Mendapatkan 

PIN pendaftaran 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran hingga selesai. 

 

Tabel 5. 52 Tabel Usability Testing alur pendaftaran pada mobile 

Pendaftaran – Web Mobile 

No Goal Task Status 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Melakukan Log In. Berhasil 

2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Memilih sekolah yang 

dipilih pendaftar 

Berhasil 



  

 

 

238 

3 Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Melakukan pendaftaran 

pada akhir tahap 

pendaftaran 

Berhasil 

 

Tabel 5. 53 Tabel Usability Testing alur pendaftaran pada mobile 

Catatan Pengujian - Pendaftaran 

No Goal Catatan 

1 Mendapatkan 

data siswa. 

Berhasil melakukan Log In dan 

masuk ke tahap awal pendaftaran 

yaitu memunculkan data pendaftarn. 

2 Melakukan 

Pemilihan 

Sekolah 

Responden tidak ada kesulitan dalam 

melakukan pemilihan sekolah pada 

jalur yang dikehendaki. Serta tidak 

ada kendala dalam mengunggah 

berkas pada pendaftaran lomba 

sebelum memilih sekolah. 

3. Menyelesaikan 

alur pendaftaran 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran hingga selesai. 

 

Tabel 5. 54 Tabel Usability Testing alur pengaduan pada mobile 

Pengaduan – Mobile Desktop 

No Goal Task Status 

1 
Melakukan 

Pengaduan 

Melakukan Log In. 
Berhasil 
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2 
Membuat 

Pengaduan 

Menuliskan keluhan 
Berhasil 

3 
Menyelesaikan 

alur pengaduan 

Mengirimkan 

pengaduan pada form 

pengaduan. 

Berhasil 

 

Tabel 5. 55 Tabel Catatan Usability Testing alur pengaduan pada mobile 

Catatan Pengujian – Pengaduan 

No Goal Catatan 

1 Melakukan 

Pengaduan 

Berhasil melakukan Log In dan 

mendapatkan data siswa 

2 Membuat 

Pengaduan 

Responden mengisi semua input yang 

diperlukan pada form pengaduan. 

3 Menyelesaikan 

alur pengaduan 

Responden sukses melakukan 

pendaftaran. 

 Hasil Pengujian 

Hasil pengujian nantiya akan dijabarkan status keberhasilan 

task pada setiap persona dan akan diperlihatkan hasil perhitungan 

Success Rate pada pengujian yang sudah dilakukan, berikut 

dibawah ini adalah perhitungan jumlah task yang berhasil 

dilakukan (Success), berhasil dilakukan dengan adanaya beberapa 

catatan dan kendala (Partially Success), dan Gagal (Failed). [24] 

 Pengujian Pertama 

Bobot nilai untuk Success adalah 1, Partially Success 

adalah 0.5, serta Failed adalah 0. 

Tabel 5. 56 Tabel Rekapan Task Completion Pengujian Pertama 
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Persona Success Partially Success Failed 

Persona 1 12 1 1 

Persona 2 13 1 0 

Persona 3 14 0 0 

  Untuk mendapatkan success rate, maka dibawah ini adalah 

rumus untuk mendapatkan nilai persentasenya: 

𝑒 =
𝑠 + (𝑝𝑠 ∗ 0.5)

𝑚𝑡
∗ 100% 

Rumus 5. 1 Rumus untuk mendapatkan success rate 

e adalah notasi untuk success rate, s adalah notasi untuk 

Success, ps adalah notasi untuk Partially Success, mt adalah 

Jumlah Task yang diujikan, sehingga mendapatkan hasil dibawah 

ini: 

Tabel 5. 57 Tabel Success Rate Untuk Pengujian Pertama 

Persona Success Partially 

Success 

Failed Success Rate 

Persona 1 12 1 1 89% 

Persona 2 13 1 0 96% 

Persona 3 14 0 0 100% 

 Sehingga dapat didapatkan hasil keseluruhan pengujian, 

hasil success rate pada pengujian pertama yaitu sebesar 95%, untuk 

mendapatkan keseluruhan success rate yaitu dengan rumus yang 

sama, dengan penjumlahan setiap Success task, Partailly Success 
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task dibagi dengan jumlah task dikalikan dengan banyaknya 

respoonden. 

 Pengujian Kedua 

Sistem penilaian sama dengan Pengujian Pertama, namun 

dengan task yang lebih sedikit, berikut adalah tabel Task 

Completion untuk pengujian kedua: 

Tabel 5. 58 Tabel Rekapan Task Completion Pengujian 

Persona Success Partially Success Failed 

Persona 1 7 2 0 

Persona 2 9 0 0 

Berikut dibawah ini adalah success rate untuk setiap 

persona : 

Tabel 5. 59 Tabel Success Rate Pengujian Kedua 

Persona Success Partially 

Success 

Failed Success Rate 

Persona 1 7 2 0 88% 

Persona 2 9 0 0 100% 

Sehingga dapat didapatkan hasil keseluruhan pengujian, 

hasil success rate pada pengujian kedua yaitu sebesar 94.44%. 
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 Pengujian Pada Telepon Genggam 

Sistem penilaian sama dengan Pengujian Pertama dan 

Kedua, namun dengan task yang lebih sedikit, berikut adalah tabel 

Task Completion untuk pengujian pada telepon genggam: 

 

Tabel 5. 60 Tabel Rekapan Task Completion untuk Pengujian pada Telepon 

Genggam 

Persona Success Partially Success Failed 

Persona 1 8 1 0 

Persona 2 9 0 0 

Berikut dibawah ini adalah success rate untuk setiap 

persona : 

Tabel 5. 61 Tabel Success Rate Pengujian pada Telepon Genggam 

Persona Success Partially 

Success 

Failed Success Rate 

Persona 1 8 1 0 94.44% 

Persona 2 9 0 0 100% 

Sehingga dapat didapatkan hasil keseluruhan pengujian, 

hasil success rate pada pengujian kedua yaitu sebesar 97.22%. 

 Usability Evaluation/Feedback Pengujian 

Usability Evaluation adalah metode yang dilakukan pada 

perancangan User Experience untuk mendapatkan evaluasi terkait 

kemudahan kegunaan sebuah produk. 
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Usability Evaluation dilakukan dengan cara melakukan sesi 
wawancara untuk keperluan evaluasi setelah tahap wawancara 

untuk keperluan Contextual Inquiry, Usability Evaluation juga 

akan dianalisa dari Usability Testing Analysis yang sudah 

dijabarkan pada bab 5.2, berikut dibawah ini adalah hasil 

wawancara Usability Evaluation dengan responden: 

Tabel 5. 62 Tabel Evaluasi dari Persona Pertama 

Feedback – Persona Pertama 

No Feedback 

1. Responden persona pertama merasa dimudahkan dengan 

tampilan yang ada sekarang. 

2. Dengan adanya step-step pada alur pendaftaran dan 

validasi, memudahkan responden untuk mengetahui 

sudah sampai mana tahap responden melakukan 

pendaftaran atau validasi. 

3. Responden sangat terbantu dengan adanya konfirmasi 

yang berbentuk pop-up atau modal, sehingga responden 

dapat lebih yakin dengan data yang dipilih. 

4. Responden mengharapkan adanya syarat dan ketentuan 

yang langsung diperlihatkan pada halaman utama. 

5. Responden mengharapkan adanya alur pendaftaran yang 

ditampilkan secara visual. 
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Tabel 5. 63 Tabel Evaluasi dari Persona Kedua 

Feedback – Persona Kedua 

No Feedback 

1. Responden persona kedua merasa dimudahkan dengan 

tampilan yang ada sekarang. 

2. Langkah-langkah yang ditampilkan cukup informatif 

sehingga memudahkan. 

3. Pendaftaran dapat mudah dilakukan karena sudah 

ditampilkan semua jalur pendaftaran yang dapat diambil, 

serta alur pendaftaran yang mudah. 

4. Responden mengharapkan adanya FAQ (Frequently 

Asked Questions) pada laman Syarat dan Ketentuan. 

5. Responden memberikan feedback untuk kedepannya 

dirasa akan lebih banyak yang menggunakan gadget 

berupa handphone karena dapat dengan mudah 

digunakan dan dibawa kemana-mana. 

6. Dengan menggunakan aplikasi mobile, responden 

memberikan pendapat akan lebih mudah penggunaannya 

karena dapat dengan mudah mendapatkan berita 

langsung dari aplikasi atau real-time tanpa harus 

mengakses website terlebih dahulu. 

7. Pada tahap selain pendaftaran, responden memberikan 

pernyataan dapat dilakukan dengan aplikasi mobile 

karena kemudahan pengguna dapat menjangkau seluruh 

tombol daripada melalui desktop web. 
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8. Untuk melakukan validasi masih direkomendasikan 

melalui web versi desktop atau versi mobile. 

9. Pada halaman utama bisa ditambahkan label berupa 

“Validasi dan Cek Status Validasi” pada menu validasi 

di Halaman Utama. 

 

Tabel 5. 64 Tabel Evaluasi dari Persona Ketiga 

Evaluasi – Persona Ketiga 

No Feedback 

1. Responden merasa semua modul sangat memudahkan. 

2. Untuk pendaftar yang mempunyai rentang umur seperti 

persona ketiga, ketika dilakukan pengujian, tidak terlalu 

memperhatikan redaksional, hanya mengikuti alur telah 

disediakan. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini akan membahasa mengenai kesimpulan yang 

didapatkan selama pengerjaan Tugas Akhir dan saran mengenai 

pengembangan yang dapat dilakukan pada Tugas Akhir ini pada 

masa mendatang. 

 Kesimpulan 

Dari pengamatan yang sudah dilakukan dari proses 

perancangan, implementasi, pengujian dan analisis, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perancangan antarmuka untuk aplikasi website PPDB 

Kota Surabaya tingkat SMP tahun 2020 dengan 

menggunakan metode User Centered Design dengan 

Pedoman Desain Microsoft Fluent Design sukses 

dilakukan, dengan 3 persona sebagai responden, mampu 

mengikuti semua alur yang diujikan dan hampir tidak 

mengalami kebingungan atau kendala, hasil analisa 

Usability Testing yang dilakukan juga menunjukkan 

bahwa responden cukup puas dengan alur dan tampilan 

yang diberikan karena responden menyatakan 

memudahkan pada saat dilakukan wawancara Contextual 

Inquiry. 

2. Hasil perhitungan success rate pada sistem baru 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan sistem 

lama, sistem lama mencatat hasil rata-rata success rate 
sebesar 75.0% dan pada sistem baru mencatat hasil 

sebesar 95% pada pengujian pertama, 94.44% pada 

pengujian pertama dan 97.22% pada pengujian di 

perangkat mobile. 

3. Rancangan antarmuka berhasil diimplementasikan pada 

platform website menggunakan Bahasa pemrograman 
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JavaScript dan TypeScript dengan menggunakan Front-
End Framework ReactJS. 

4. Pembuatan antarmuka yang cocok digunakan untuk 

perangkat mobile berhasil diimplementasikan dan 

dilakukan dengan menggunakan Bahasa pemrograman 

JavaScript dan TypeScript dengan framework ReactJS 

dengan adanya pengujian pada perangkat mobile. 

5. Pembuatan antarmuka yang intuitif untuk orang tua calon 

pendaftar berhasil dilakukan dengan implementasi 

menggunakan Bahasa pemrograman JavaScript dan 

TypeScript dengan framework ReactJS, melalui 

dilakukannya pengujian pada orang tua calon peserta 

didik. 

 Saran 

Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan 

proses-proses yang sudah dilalui: 

1. Pengembangan pada apliaksi mobile native (iOS dan 

Android) sangat disarankan mengingat adanya beberapa 

persona seperti orang tua memiliki mobilitas yang tinggi 

sehingga dengan adanya aplikasi mobile diharapkan 

dapat lebih memudahkan untuk melakukan pendaftaran. 
2. Jika adanya pengembangan lebih lanjut terkait situs 

PPDB Kota Surabaya, disarankan untuk mencari 

responden dengan Latar Belakang yang lebih variatif, 

apabila waktu dan keadaan mendukung. 

3. Pengembangan kedepan dapat dilakukan pengujian 

terhadap jumlah interaksi yang dilakukan oleh 

responden. 
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