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BAB V  

SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI 

Pada nan ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari tahapan-

tahapan Pengembangan Platform Kepada Remaja Komik Berbasis Website Untuk 

Pengenalan Kebudayaan Indonesia Kepada Remaja. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan  tahapan-tahapan pengembangan dari pengujian design platform  

indotoon dengan menggunakan design thinking untuk pembangunan platform  baca  

uplaod komik digital bagi para pembaca dan komiku, didapatkan beberapa 

kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut : 

1. Pada solusi pengembangan perancangan solusi permasalahan penyebaran 

kebudayaan didapatkan kesimpulan bahwa platform  baca upload komik sebagai 

dari solusi pengenalan kebudayaan untuk anak remaja solusi permasalahan 

penyebaran kebudayaan melalu komik  memiliki nama Indotoon Platform 

tersebut memiliki  dua fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

permasalahan yang di alami pengguna. Adapun fitur yang terdapat pada 

platform ini meliputi tersedianya fitur baca komik , informasi webinar, latihan 

menulis, kiat membimbing dan upload komik.  

2. Pada pengujian usability testing didapatkan kesimpulan bahwa pengujian yang 

dilakukan telah berhasil dan mendapatkan kualifikasi  baik, berdasarkan skor 

SUS yang didapatkan nilai 80,08 menunjukan hasil sangat baik dan design 

platform Indootoon dapat diterima oleh responden. Dapat disimpulkan bahwa 

Pembangunan Platform Komik Digital Bertemakan Budaya Indonesia Berbasis 

Website Untuk Pengenalan Budaya Indonesia Kepada remaja dapat digunakan 

dengan mudah oleh target pengguna. 

5.2 Implikasi 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

Pembangunan Platform Komik Digital Bertemakan kebudayaan Berbasis 

Website Untuk Pengenalan Kebudayaan Pada Remaja  menggunakan metode 

desigen thinking dapat menjadi pilihan yang tepat apabila dapat menjadi pilihan 

yang tepat apabila ingin mengembangkan produk digital dengan masalah yang 
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kompleks, karena dengan menggunakan design thinking menyelesaikan masalah 

yang begitu kompleks dengan menggali permasalahan/kebutuhan yang dihadapi 

oleh target pengguna sehingga bisa menentukan solusi terbaik untuk dapat 

menyelesaikannya tersebut dan dapat bekerja secara adaptif. 

5.2.2 Implikasi Praktis 

Pengembangan platform Penyebaran kebudayaan melalui komik digital bagi 

remaja dengan  menggunakan metode Design Thinking, dengan menggunakan 

metode Design  Thinking dapat dengan mudah apabila ingin mengembangkan 

kembali produk  digital ini karena perangkat dengan menggunakan metode Design 

Thinking peneliti  tidak perlu memulai dari empathize melainkan dapat memulai 

dari mana saja, selain  itu platform ini sudah memiliki design system yang dapat 

memudahkan dalam proses Pembangunan  platform kudepanya. 

5.3 Rekomdasi 

Berdasarkan tahapan-tahapan pembangunan dan pengujian desigen platform 

Indotoon dengan menggunakan metode design thinking untuk Mengoptimalkan 

proses pembelajaran bagi anak penyandang disleksia, didapatkan beberapa 

rekomendasi untuk pengembangan dalam penelitian berikutnya. Rekomendasi yang 

didapat adalah sebagai berikut : 

1. Dari hasil pembangunan prototype desigen didapatkan skor SUS bernilai  

80,08  yang di uji kepada 30 user yang berdomisili di Purwakarta dari hasil 

uji coba ini didapatkan bagus sekali, oleh sebab itu peneliti selanjutnya 

harus memperluas jangkauan riset.  

2. Dibutuhkan pembangunan sistem dan penambahan  fitur seperti penilaian 

untuk komik pada platform Indotoon. 

  


