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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini berhasil membuat rancangan pengalaman dan antarmuka 

pengguna Giwangkara Pustaka dalam bentuk high-fidelity prototype menggunakan 

metode design thinking. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Kesulitan dan masalah yang dialami pengguna Giwangkara Pustaka berupa 

anggota dan pengurus perpustakaan didapat dari tahap empathize.. 

Pengguna merasa kesulitan dalam mencari buku perpustakaan, mengetahui 

daftar buku yang ada, mengetahui informasi adanya buku baru, dan 

mengakses panduan perpustakaan. Adapun pengurus perpustakaan merasa 

kesulitan dalam melakukan pendataan manual dengan buku dan pulpen, 

terutama saat mengelola proses peminjaman buku paket di awal dan akhir 

tahun ajaran. Sementara itu, kebutuhan dari pengguna Giwangkara Pustaka 

adalah sebuah sistem informasi perpustakaan sekolah yang mudah diakses 

dan dapat membuat penggunanya merasa nyaman, termotivasi, dan aman. 

2. Tahap empathize disertai dengan pembuatan empathy map dan user journey 

map untuk membantu perancang memahami masalah dalam perspektif 

pengguna. Perancangan dilanjutkan dengan pembuatan user persona, 

pendefinisian masalah, dan pembuatan how might we pada tahap define. 

Selanjutnya pada tahap ideate, ide solusi, site map, task flow, dan UI Kit 

diciptakan berlandaskan pada tahap empathize dan define. Kemudian hasil 

dari tahap ideate diterapkan ke dalam bentuk prototipe berupa low-fidelity 

prototype dan high-fidelity prototype. Prototipe yang telah dibuat kemudian 

diuji coba oleh pengguna dengan usability testing menggunakan instrumen 

SEQ dan SUS. Ketika diperlukan sebuah revisi pada rancangan, hasil dari 

test tersebut didefinisikan kembali pada tahap define untuk diidentifikasi, 

dibuat ide solusinya pada tahap ideate, dilakukan revisi pada prototipe, dan 

diuji coba kembali pada tahap test. 
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3. Hasil akhir uji coba prototipe Giwangkara Pustaka bagian pengurus adalah 

skor rata-rata SEQ 6,8 yang berarti seluruh tugas mudah dilakukan oleh 

pengguna berupa pengurus perpustakaan dan skor akhir SUS 87,5. Hasil 

akhir uji coba prototipe Giwangkara Pustaka bagian pengguna adalah 

peningkatan hasil SEQ terhadap tugas yang paling sulit dilakukan pengguna 

berupa mencari buku baru (T1) dan mencari buku populer (T2) yang 

berawal dari 6,2 dan 6,5 menjadi 6,85 dan 7 setelah dilakukan revisi 

terhadap prototipe. Selain itu, terdapat peningkatan skor akhir SUS dari 

92,25 menjadi 95,25 setelah dilakukan revisi terhadap prototipe. Seluruh 

skor akhir SUS pada uji coba prototipe Giwangkara Pustaka termasuk ke 

dalam rentang skor 84,1 - 100 dengan nilai keberterimaan “Acceptable” 

(dapat diterima), keterangan “Best Imaginable”, dan nilai huruf A+. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan dan menyempurnakan 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian ini dan prototipe Giwangkara Pustaka dapat dijadikan 

referensi pembuatan sistem informasi perpustakaan dan penelitian yang 

berkaitan dengan sistem informasi perpustakaan. 

2. Diadakan penelitian terhadap pengembangan rancangan Giwangkara 

Pustaka ke dalam bentuk mobile responsive. 

3. Melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan 

metodologi atomic design dalam perancangan antarmuka pengguna. 

4. Melakukan penelitian mengenai uji coba dan pengembangan prototipe 

Giwangkara Pustaka bagian pengurus pada perpustakaan sekolah. 

 

 


