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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penguasaan literasi sangat penting bagi generasi muda karena dapat 

mendukung kompetensi-kompetensi yang dimiliki mereka (Irianto & Febrianti, 

2017). Selain itu, literasi juga sangat erat kaitannya dengan peningkatan 

keterampilan berpikir kritis yang merupakan salah satu keterampilan yang sangat 

dibutuhkan dalam menghadapi era Industri 4.0 dan berkompetisi di ajang 

internasional (Mardliyah, 2019). Peran literasi sangat signifikan bagi generasi muda 

Indonesia terutama dalam menghadapi era Industri 4.0. 

Akan tetapi, Indonesia saat ini tengah mengalami darurat literasi. Indonesia 

merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah, tepatnya 

menempati peringkat ke-62 dari 70 negara berdasarkan survei yang dilakukan oleh 

Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di tahun 2019 

(Kemenko PMK RI, 2019). Maka dari itu, diperlukannya upaya untuk 

menanggulangi masalah ini. 

 Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu literasi di Indonesia 

adalah dengan Gerakan Literasi Nasional (GLN). Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud RI) menjelaskan bahwa GLN 

bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan 

mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang 

hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup (Kemdikbud RI, 2017). 

Erat kaitannya dengan literasi, perpustakaan merupakan salah satu sarana dan 

prasarana yang harus disediakan oleh sekolah dan pengoptimalannya juga 

merupakan salah satu bagian dari strategi Gerakan Literasi Sekolah (Kemdikbud 

RI, 2017). 

Perpustakaan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan literasi siswa dan harus diberdayakan dengan maksimal, salah 

satunya adalah penyediaan fasilitas yang memadai (Dewi, 2016). Hal ini dapat 

diperkuat oleh Kemdikbud RI pada web GLN (gln.kemdikbud.go.id), perpustakaan 
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adalah salah satu basis utama pendidikan yang memberikan dukungan langsung 

kepada siswa di berbagai jenjang. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMAN 1 Cikarang Selatan, 

pengelolaan administrasi perpustakaan di sekolah tersebut masih kurang efektif. 

Hal ini, terlihat dari banyaknya siswa yang mengantri di perpustakaan dan petugas 

perpustakaan yang sedang kewalahan melakukan pendataan pada buku 

peminjaman. Bersumber dari hasil wawancara dengan salah satu petugas 

perpustakaan, pada setiap pergantian semester, hampir seluruh siswa yang 

berjumlah sekitar 1080 orang secara bertahap mengunjungi perpustakaan untuk 

mengembalikan buku paket yang telah dipinjam agar dapat digunakan oleh siswa 

lain. Setelah mengembalikan buku, siswa juga meminjam beberapa buku paket 

sebagai sarana belajar untuk semester berikutnya. Proses tersebut dikelola oleh 

seorang petugas perpustakaan secara konvensional menggunakan buku dan kartu 

pinjam siswa. 

Menurut hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah, kurang efektifnya 

proses peminjaman disebabkan oleh belum adanya alat yang dapat mendukung 

pengelolaan administrasi perpustakaan secara efektif. Selain itu, peningkatan 

motivasi baca siswa juga diperlukan untuk saat ini. Oleh karena itu, diperlukan alat 

atau sarana yang memfasilitasi proses pengelolaan administrasi perpustakaan 

secara efektif, dapat memudahkan siswa dalam mencari buku, dan memotivasi 

mereka agar semakin sering membaca dan berkunjung ke perpustakaan. 

Salah satu solusi alat atau sarana yang dapat memfasilitasi hal tersebut 

adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti sistem informasi 

perpustakaan. Akan tetapi, belum ada sistem informasi perpustakaan yang dapat 

mengatasi masalah serupa dan masih banyak sistem informasi perpustakaan yang 

tidak memperhatikan pengalaman dan antarmuka pengguna. 

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan inovatif untuk menciptakan 

sistem informasi perpustakaan yang dapat memberikan solusi yang tepat. Salah satu 

pendekatan yang dapat memberikan hal serupa adalah pendekatan design thinking. 

Design thinking adalah sebuah metode desain yang berfokus kepada pengguna 

dengan tujuan menciptakan inovasi dan solusi (Vallendito, 2020). Design thinking 
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juga dapat menciptakan ide dan peluang baru dalam pembuatan strategi digital yang 

inovatif (Alfajri, 2020). 

Dalam rangka mencari penyelesaian serupa, ditemukan beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan. Sari melaksanakan penelitian tentang pembuatan aplikasi 

Happy Class yang berfungsi untuk memfasilitasi proses perkuliahan sehari-hari 

untuk mahasiswa dan dosen di kampus UPI Cibiru. Penelitian tersebut 

menggunakan metode design thinking yang pada tahap test-nya mengukur tingkat 

ketertarikan responden dalam menggunakan aplikasi Happy Class. Hasil dari 

penelitian tersebut mengemukakan bahwa 50% dari responden tertarik kepada 

aplikasi Happy Class, 25% sangat tertarik, dan 25% tidak tertarik (Sari dkk, 2020). 

Syabana melakukan penelitian mengenai perancangan antarmuka pengguna 

aplikasi Kotakku, sebuah aplikasi katering yang bertujuan untuk memudahkan 

pencarian informasi mengenai katering di kota Malang. Penelitian tersebut 

menggunakan metode design thinking dan menggunakan System Usability Scale 

pada tahap test. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa aplikasi 

Kotakku mendapatkan aspek kepuasan senilai 74,3 dengan penilaian peringkat 

adjektif berupa “C” dan dapat diterima, serta disarankan bahwa lebih baik 

menggunakan 5-10 responden ketika menggunakan pendekatan System Usability 

Scale (Syabana dkk, 2020). 

Romadhanti dan Aknuranda melaksanakan penelitian terhadap pengurus 

Masjid Ibnu Sina Jl.Veteran Malang untuk mengevaluasi dan memperbaiki desain 

antarmuka pengguna sistem informasi musyawarah masjid. Penelitian tersebut 

menggunakan metode goal-directed design dengan System Usability Scale dan 

Single Ease Question pada tahap uji coba. Hasil yang diperoleh pada penelitian 

tersebut adalah peningkatan usability menjadi lebih baik. Peningkatan tersebut 

ditunjukkan berdasarkan peningkatan hasil kuesioner Single Ease Question pada 

desain perbaikan sebesar 87% dengan nilai rata-rata 6,159. Peningkatan juga 

ditunjukkan dari peningkatan hasil System Usability Scale sebesar 78% dengan skor 

akhir 81, nilai B, dan kategori bagus sekali (Romadhanti & Aknuranda, 2020). 

Firmansyah melakukan penelitian terhadap Badan Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi dan mengembangkan 

pengalaman dan antarmuka pengguna Pelayanan Otomasi Badan Perpustakaan dan 
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Kearsipan Jawa Timur. Penelitian tersebut menggunakan metode heuristic 

evaluation dan Web Usability Evaluation Tool. Hasil dari penelitian tersebut berupa 

peningkatan nilai severity rating terhadap rancangan yang telah dibuat 

(Firmansyah, 2018). 

Berdasar pada penelitian terdahulu yang telah ditemukan, pengalaman dan 

antarmuka pengguna adalah hal yang penting dalam suatu sistem informasi sebagai 

penentu usability sistem informasi tersebut. Design thinking merupakan salah satu 

pendekatan yang cocok digunakan dalam pengembangan atau perancangan 

pengalaman dan antarmuka pengguna. Hal ini dikarenakan design thinking dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah yang rumit, abstrak, dan kompleks melalui 

pendekatan yang berpusat kepada pengguna. Manfaat utama dari perancangan 

dengan design thinking adalah untuk mengetahui, memvalidasi, serta memenuhi 

kebutuhan pengguna, meminimalisir waktu, biaya, serta kesalahan dalam proses 

pengembangan, dan memberikan gambaran yang jelas kepada pengembang untuk 

kemudian diimplementasikan ke dalam kode. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, perlu diadakannya 

penelitian mengenai perancangan pengalaman dan antarmuka pengguna sistem 

informasi perpustakaan SMAN 1 Cikarang Selatan dengan metode design thinking. 

Sistem informasi tersebut dinamakan sebagai Giwangkara Pustaka yang diambil 

dari kata “Giwangkara” yang merupakan nama lain dari SMAN 1 Cikarang Selatan 

dan “Pustaka” yang berarti buku sekaligus awal mula kata perpustakaan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berlandaskan pada latar belakang penelitian, dapat didefinisikan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesulitan dan kebutuhan pengguna Giwangkara Pustaka? 

2. Bagaimana cara merancang pengalaman dan antarmuka pengguna 

Giwangkara Pustaka yang nyaman digunakan dan dapat diterima pengguna? 

3. Bagaimana hasil dari pengujian pengalaman pengguna dalam menggunakan 

prototipe Giwangkara Pustaka? 

 



5 

Raihan Irsyad Tumbuan, 2022 
PERANCANGAN PENGALAMAN DAN ANTARMUKA PENGGUNA GIWANGKARA PUSTAKA SEBAGAI 
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN SMAN 1 CIKARANG SELATAN DENGAN METODE DESIGN 
THINKING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan masalah di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui kesulitan dan kebutuhan pengguna Giwangkara Pustaka 

2. Membuat rancangan pengalaman dan antarmuka pengguna Giwangkara 

Pustaka yang nyaman digunakan dan dapat diterima pengguna 

3. Mengetahui hasil dari pengujian pengalaman pengguna dalam 

menggunakan prototipe Giwangkara Pustaka 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengalaman dan 

antarmuka pengguna terhadap sistem informasi yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan rancangan untuk pembuatan sistem informasi yang dapat 

mengoptimalkan perpustakaan SMAN 1 Cikarang Selatan dan menunjang 

proses pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah yang merupakan bagian dari 

Gerakan Literasi Nasional. 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Di bagian ini dibahas urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab di 

skripsi. Tujuan dari penulisan bagian ini yaitu agar skripsi tersusun secara sistematis 

dan terdapat kesinambungan. Oleh karena itu, skripsi ini disusun secara urut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

2. Bab II Kajian Pustaka 

Bab kajian pustaka menjelaskan teori yang menjadi dasar dari bahasan 

skripsi dan memberikan konteks yang jelas pada topik dan permasalahan 

yang diangkat pada penelitian ini. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab metode penelitian bersifat prosedural, menjelaskan metode dan alur 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Bab ini memuat desain 
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penelitian, partisipan, metodologi, tempat penelitian, prosedur penelitian, 

dan metode pengumpulan serta analisis data. 

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan 

Bab ini memuat uraian hasil penelitian dan pembahasannya. Di penelitian 

ini, bab temuan dan pembahasan memuat hasil dari pembuatan rancangan 

Giwangkara Pustaka dan hasil usability testing terhadap prototipe 

Giwangkara Pustaka. 

5. Bab V Simpulan dan Saran 

Bab simpulan dan saran menyajikan penafsiran dan pemaknaan terhadap 

hasil penelitian yang disertai dengan ajuan yang dapat dimanfaatkan. 


