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BAB 6 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan  

Uji ketergunaan (Usability testing ) terhadap situs 

web perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang 

berbasis perspektif pengguna (user ) menghasilkan beberapa 

kesimpulan seperti berikut ini : 

1. Tingkat ketercapaian tujuan dan tingkat ketergunaan 

situs web perpustakaan UAJY 

a. Tiga dari 7 (tujuh) tujuan pembuatan situs web 

perpustakaan UAJY belum mencapai 100% optimal, hal 

ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami 

oleh pengguna yaitu grafis dari ikon navigasi yang 

kurang jelas terlihat/terbaca, kombinasi warna menu 

navigasi yang tidak terlihat/terbaca, petunjuk 

pemesanan buku yang masih agak rancu bagi pengguna, 

navigasi yang tidak konsisten pada UAJY’s library , 

link koleksi digital yang tidak dapat diakses, dan 

akun jurnal yang kadaluarsa. 

b. Hasil pengukuran tingkat ketergunaan antarmuka 

(interface ) situs web perpustakaan UAJY yaitu 

tingkat efektifitas antarmuka adalah 42%, tingkat 

efisiensi masih ada 4 aktifitas yang tidak dapat 

 

 



191 

 

diakses atau sistem belum ter-update , tingkat 

kepuasan yaitu 42% menyatakan antarmuka tidak mudah 

diakses, dan 58% menyatakan mudah diakses. Kendala 

yang dialami pengguna adalah masalah navigasi yang 

kurang baik, petunjuk fasilitas pencarian yang masih 

kurang jelas, beberapa menu tidak eksis atau tidak 

dapat diakses. 

 

2. Evaluasi perbaikan 

a. Memperbaiki masalah atau kendala navigasi melalui 

perbaikan grafis, pemilihan warna tulisan dan warna 

latar yang baik, serta perbaikan alamat link  pada 

menu-menu yang tidak dapat diakses. 

b. Memberikan petunjuk yang jelas tentang fasilitas 

pencarian dan perbaikan fitur-fiturnya. 

c. Meng-up date  sistem melalui menu-menu yang tidak 

dapat diakses sehingga dapat diakses atau 

dimanfaatkan oleh pengguna.  

 

 

6.2 Saran 

1. Saran untuk situs web perpustakaan UAJY 

a. Melakukan perbaikan sistem dan navigasi yang ada 

pada antarmuka situs web perpustakaan UAJY untuk 

menjawab tantangan kebutuhan pengguna dalam 

memanfaatkan situs web perpustakaan sebagai 

penunjang proses belajar mengajar di UAJY. 

b. Melakukan uji ketergunaan secara iteratif baik itu 

berbasis perspektif pengguna maupun oleh pakar. 
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2. Saran untuk penelitian di masa mendatang 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian di 

masa mendatang adalah sebagai berikut : 

a. Mencoba metode penelitian berbasis pengguna yang 

lain seperti formal usability testing,  card sorting, 

focus group, dan lainnya. 

b. Menggunakan tipe responden berdasarkan atribut-

atribut seperti user experience . 
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LEMBAR 1  
PENGUJIAN KETERGUNAAN TERHADAP TUJUAN PENGGUNAAN 

SITUS  http://perpustakaan.uajy.ac.id  

 

 

Keterangan pelaksanaan : 

Silahkan anda mengisi data diri anda pada kolom dibawah ini, dan 

silahkan lingkari salah satu pilihan mengenai keterangan bahwa 

anda pernah mengakses website perpustakaan UAJY atau tidak 

pernah.  

Data wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya untuk 

pengolahan data kriteria responden penelitian. 

Terima Kasih.   

 

 

No. : DATA RESPONDEN 

 

 

Nama    :  

Jurusan/Fakultas : 

Tahun Angkatan : 

 

 

Tentang keberadaan situs http://perpustakaan.uajy.ac.id  : 

a.  Pernah mengakses  

b.  Tidak pernah mengakses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR 2  
PENGUJIAN KETERGUNAAN TERHADAP TUJUAN PENGGUNAAN 

SITUS  http://perpustakaan.uajy.ac.id  

 

 

Keterangan pelaksanaan : 

Pada lembar ke 2 ini, responden diminta untuk menyelesaikan tugas – 

tugas jenis aktifitas yang berdasarkan tujuan penggunaan situs 

perpustakaan UAJY. Ingat!, uji ketergunaan ini dilakukan untuk menguji 

sistem (situs), bukan menguji pemakai ( user ). 

 

Tanggal : 

 

 

No. Jenis aktifitas 
Keterangan 

Berhasil 
 

Gagal 

1. 
Mendapatkan informasi mengenai kegiatan 

perpustakaan Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta 

  

2. Mencari koleksi buku baru 
  

3. 

Mengakses koleksi elektronik : 
 

UAJY Katalog Online 
  

UAJY’s Library 
  

4. 

Mengakses jurnal elektronik : 

Proquest 
 

  

EBSCO 
  

Cengage 
  

 

 



Keterangan tentang taraf keberhasilan dalam akses aktifitas 

pada situs : 

 

1.  Mendapatkan informasi mengenai kegiatan perpustakaan 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta : 
- Responden berhasil mengetahui apa saja tentang aktifitas 
perpustakaan UAJY dalam berita dan foto kegiatan. 
 
 

2.  Mencari koleksi buku baru : 
-  Responden dapat mengetahui judul – judul buku baru yang 

ada di perpustakaan sekarang. 

 
3.  Mengakses koleksi elektronik : 

-  Responden berhasil mengakses koleksi elektronik yang ada 
pada situs perpustakaan. Contohnya : skripsi online 
( UAJY’s  Library ) dan UAJY katalog online. 
 

4.  Mengakses jurnal elektronik : 
a.  Proquest (sampai dapat mengakses jurnal yang diinginkan) 
b.  EBSCO (sampai dapat mengakses jurnal yang diinginkan) 
c.  Cengage (sampai dapat mengakses jurnal yang diinginkan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR PENGUJIAN  
UJI KETERGUNAAN TERHADAP ANTARMUKA (USER INTERFACE) 

SITUS  http://perpustakaan.uajy.ac.id  

 

Keterangan pelaksanaan : 

Silahkan anda langsung melingkari salah satu angka skala pada kolom Ease of use(2) setelah anda melakukan 
aktifitas yang ada pada kolom jenis aktifitas. Abaikan saja kolom Keterangan(1) dan Catatan waktu(3). 
Mohon diingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tingkat ketergunaan situs perpustakaan UAJY 
dan bukan untuk menguji anda. Jadi jangan khawatir jika anda tidak berhasil melakukan semua jenis aktifitas 
dalam mengakses situs perpustakaan UAJY. 
Atas bantuan dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. 
 
 

No. Jenis aktifitas 
Keterangan(1) 

Ease of use(2) 
Catatan 
waktu(3) Berhasil 

 
Gagal 

1. Mengakses navigasi header menu 

   

… : … : … 

2. 
Melihat tampilan logo, judul dan 
slogan, dan foto header cover antar 
muka 

   

… : … : … 

3. Membaca tampilan berita atau info utama 

   

… : … : … 

4. 
Melihat slide show foto kegiatan 
perpustakaan UAJY 

   

… : … : … 

5. Mengakses sidebar menu (navigasi situs) 

   

… : … : … 

1    2    3     4      5 

Sangat                     Sangat 

1    2    3     4      5 

Sangat                     Sangat 

1    2    3     4      5 

Sangat                     Sangat 

1    2    3     4      5 

Sangat                     Sangat 

1    2    3     4      5 

Sangat                     Sangat 

 

 



6. 
Melakukan pencarian data yang ada di 
dalam situs (search) 

   

… : … : … 

7. 
Melakukan pencarian data yang ada di 
dalam situs lebih lanjut (Advance 
search) 

   

… : … : … 

8. 
Mengunduh berkas atau data yang ada di 
dalam situs (download area) 

   

… : … : … 

9. 
Melihat daftar dan mengakses tampilan 
info tentang daftar buku baru 

   

… : … : … 

10. 
Melihat daftar dan mengakses pilihan 
berita  

   

… : … : … 

11. 
Mengakses pilihan link cepat untuk 
navigasi menuju situs lain 

   

… : … : … 

12. 
Mengakses pilihan untuk melihat arsip 
yang ada di dalam situs 

   

… : … : … 

 

 
Keterangan :  
Kolom (1) Dan (3) : diisi oleh peneliti 
Kolom (2)  : diisi oleh responden 

1    2    3     4      5 

Sangat                     Sangat 

1    2    3     4      5 

Sangat                     Sangat 

1    2    3     4      5 

Sangat                     Sangat 

1    2    3     4      5 

Sangat                     Sangat 

1    2    3     4      5 

Sangat                     Sangat 

1    2    3     4      5 

Sangat                     Sangat 

1    2    3     4      5 

Sangat                     Sangat 

 

 


