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Abstrak
Sistem Lective Gegulang merupakan sebuah web yang menyediakan fitur-fitur untuk

penyusunan Rencana Pembelajaran per Semester (RPS) dan Rencana Pembelajaran per Pertemuan
(RPP). Sistem ini penting bagi dosen pengajar untuk menyusun salah satu aspek penting proses
pembelajaran yaitu RPS dan RPP. Namun, belum ada penelitian yang mengukur tingkat usability dari
Sistem Lective. Usability adalah salah satu aspek penting dalam kualitas perangkat lunak yang
menunjukkan tingkat kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan sistem. Pada penelitian ini, metode
yang digunakan adalah USE Questionnaire. Metode ini mencakup aspek tiga aspek pengukuran
menurut International Standard Organization (ISO) yaitu efisiensi, efektivitas, dan kepuasan. Penelitian
diawali dengan penyusunan instrumen penelitian, penyebaran kuisioner, dan analisis hasil kuisioner.
Untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumen, digunakan uji korelasi produk momen sedangkan
uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai Cronbach’s Alpha. Selanjutnya dilakukan perhitungan
usability. Berdasarkan hasil analisis, Sistem Lective Gegulang dinyatakan memiliki tingkat usability
sebesar 72,8% yang termasuk kategori layak.

Kata kunci: sistem lective gegulang, usability, USE Questionnaire

1. Pendahuluan
Sistem Lective Gegulang merupakan sebuah web yang dibangun untuk memudahkan dosen

dalam penyusunan Rencana Pembelajaran per Semester (RPS) dan Rencana Pembelajaran per
Pertemuan (RPP) (http://www.lective.id/). Sistem ini dibangun untuk memberikan solusi bagi
keterbatasan dosen dalam merancang dan menyusun kurikulum beserta perangkat pembelajaran agar
sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Lective tidak sekedar memfasilitasi
serangkaian prosedur penyusunan kurikulum, namun juga menyediakan fitur kolaborasi antar
pengguna. Fitur-fitur yang terdapat dalam Lective Gegulang antara lain fitur pengelolaan capaian
pembelajaran, pengelolaan bahan kajian, perancangan RPS, perancangan RPP, serta cetak dokumen
RPS dan RPP.

Kualitas perangkat lunak adalah ukuran yang menunjukkan ketercapaian terhadap standar
kualitas yang diacu. Kualitas menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah perangkat lunak.
Salah satu model kualitas yang banyak digunakan adalah ISO 9126. Model ini merupakan bagian dari
standar ISO 9000 yang menjadi standar paling penting dalam bidang penjaminan kualitas [1]. Model
ISO 9126 meliputi 6 (enam) atribut kualitas yaitu fungsionalitas, reliabilitas, usability, efisiensi,
maintainability, dan portability. Kelebihan dari model ini antara lain memiliki spesifikasi yang lebih
lengkap dibandingkan model kualitas McCall, Boehm, dan lain-lain, selain itu strukturnya bersifat hirarki
dan sederhana, serta memiliki kriteria untuk melakukan evaluasi.

Usability merupakan salah satu aspek dalam kualitas perangkat lunak. Usability menunjukkan
tingkat kemudahan dan efisiensi penggunaan perangkat lunak oleh pengguna. Menurut ISO 9241 [2],
usability didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah produk dapat digunakan oleh pengguna spesifik
untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan memuaskan. untuk mencapai tujuan tertentu. Pada
usability juga dilihat sejauh mana sebuah tugas mudah dikerjakan oleh sebuah produk dengan
seminimal mungkin tahapan yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu dan bagaimana
pengguna menyelesaikan tugas dengan produk tersebut. Jadi, usability lebih berfokus kepada apakah
pengguna mencapai tujuannya melalui penggunaan sebuah produk atau sistem. Usability juga
merupakan faktor utama yang dapat dijadikan pedoman dalam pengukuran tingkat keberhasilan
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implementasi suatu sistem atau perangkat lunak. Maka dari itu usability dapat digunakan sebagai
ukuran kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan sebuah antarmuka.

Salah satu metode untuk mengukur usability adalah USE Questionnaire. USE Questionnaire
merupakan salah satu paket kuesioner yang diusulkan oleh Lund [3]. Kuisioner ini dapat digunakan
untuk mengukur usability karena mencakup tiga pengukuran menurut ISO 9241 [2] yaitu efisiensi,
efektifitas dan kepuasan. Kuesioner ini terdiri  dari 3 variabel yang digunakan untuk mengukur kepuasan
pengguna sistem (satisfaction). Variabel-variabel tersebut adalah variabel kebergunaan (usefulness),
kemudahan penggunaan (ease of use), kemudahan  mempelajari (ease of learning) serta kepuasan
pengguna (satisfaction).

Penelitian yang berkaitan dengan pengukuran usability pernah dilakukan oleh Kusuma, dkk [4].
Pada penelitian ini, sistem yang dianalisis adalah Sistem KRS-Online. Metode yang digunakan untuk
analisis adalah USE Questionnaire. Responden yang dilibatkan dalam pengambilan data adalah
mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian lain berkaitan dengan usability juga telah
dilakukan oleh Sriwulandari, dkk [5]. Analisis usability diterapkan pada sistem Human Resource
Management Information System di Universitas Telkom. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat
kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Analisis dilakukan menggunakan kakas
SUMI (Software Usability Measurement Inventory). Selain itu, Sahfitri, dkk [6] juga telah melakukan
penelitian tentang usability terhadap e-learning. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh variabel
usefulness, ease of use, dan ease of learning terhadap variabel satisfaction. Peneliti membangun
konstruk penelitian yang selanjutnya diuji secara empiris dengan mengambil data dari para pengguna
sistem e-learning sebanyak 154 orang.

Penelitian untuk mengukur usability Sistem Lective Gegulang belum pernah dilakukan
sebelumnya. Pengukuran ini penting untuk mengetahui tingkat kelayakan sistem tersebut dari sudut
pandang pengguna. Untuk itu, pada penelitian ini akan diukur tingkat usability Lective Gegulang
menggunakan metode USE Questionnaire. Metode ini dipilih karena telah meliputi 3 aspek yang
mewakili usability.

2. Metode Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang dapat

memberikan secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.
Adapun alur tahap penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.

a. Studi Literatur
Penelitian diawali dengan melakukan studi literatur yang berkaitan dengan usability dan USE
Questionnaire.

b. Identifikasi Masalah
Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah untuk merumuskan permasalahan berdasarkan hasil
studi literatur. Adapun permasalahan yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah
bagaimana mengukur tingkat usability Sistem Lective Gegulang menggunakan metode USE
Questionnaire.

c. Penyusunan Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi
perangkat lunak, perangkat keras, kuisioner, dan responden. Seluruh instrumen ini
dipersiapkan sesuai dengan tujuan penelitian.

d. Penyebaran Kuisioner
Kuisioner yang telah disiapkan selanjutnya disebarkan ke sejumlah responden. Responden
yang dilibatkan dalam penelitian adalah dosen-dosen yang telah menggunakan Sistem Lective
Gegulang.  Jumlah responden ditentukan menggunakan Rumus Slovin (persamaan 1).= ( ) (1)

Dengan :
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = taraf kesalahan/error
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e. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Kedua pengujian ini diterapkan terhadap kuisioner penelitian untuk mengetahui validitas dan
reliabilitasnya. Uji validitas akan menggunakan metode korelasi produk momen dan uji
reliabilitas akan menghitung nilai Cronbach’s Alpha.

f. Pengukuran Usability
Tingkat usability akan dihitung menggunakan persamaan 2. Hasil perhitungan kemudian
dibandingkan dengan standar pada Tabel 1.(%) = 100% (2)

Tabel 1 Standar Kelayakan Sistem
Angka (%) Kategori

angka < 21 Sangat tidak layak
21 ≤ angka ≤ 40 Tidak layak
40 ≤ angka ≤ 60 Cukup
60 ≤ angka ≤ 80 Layak
80 ≤ angka ≤ 100 Sangat layak

Gambar 1 Metodologi Penelitian
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3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Analisis usability bertujuan untuk mengukur tingkat usability sistem Lective Gegulang.

Pengukuran mengadopsi metode USE Questionnaire yang meliputi 4 faktor yaitu usefulness, ease of
use, ease of learning, dan satisfaction.

a. Penyiapan Instrumen Penelitian
Penyiapan instrumen diawali dengan penyiapan hardware dan software yang dibutuhkan

selama pengerjaan penelitian. Selanjutnya, dilakukan perancangan item-item pertanyaan
kuisioner. Item-item pertanyaan yang disampaikan ke responden mengacu pada model USE
Questionnaire. Terdapat 4 faktor yang selanjutnya diturunkan menjadi 30 indikator sehingga
pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Pertanyaan dalam Kuisioner
No. Pertanyaan
Usefulness
1. Apakah Sistem Lective Gegulang membantu saya untuk lebih efektif dalam

melakukan proses penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan
Rencana Pembelajaran per Pertemuan (RPP) ?

2. Apakah Sistem Lective Gegulang membantu saya menjadi lebih produktif dalam
melakukan proses penyusunan RPS dan RPP ?

3. Sistem Lective Gegulang sangat bermanfaat dalam melakukan proses
penyusunan RPS dan RPP.

4. Sistem Lective Gegulang membuat saya lebih leluasa dalam mengendalikan
aktivitas penyusunan RPS dan RPP.

5. Sistem Lective Gegulang menjadikan proses penyusunan RPS dan RPP lebih
mudah dilakukan.

6. Sistem Lective Gegulang menghemat waktu saya dalam melakukan penyusunan
RPS dan RPP.

7. Sistem Lective Gegulang memenuhi kebutuhan saya dalam melakukan proses
penyusunan RPS dan RPP.

8. Sistem Lective Gegulang melakukan banyak yang saya harapkan berkaitan
dengan penyusunan RPS dan RPP.

Ease of use
9. Sistem Lective Gegulang mudah digunakan untuk penyusunan RPS dan RPP.
10. Sistem Lective Gegulang praktis digunakan untuk penyusunan RPS dan RPP.
11. Sistem Lective Gegulang bersifat user friendly.
12. Penggunaan Sistem Lective Gegulang hanya membutuhkan sedikit langkah untuk

mencapai apa yang saya inginkan dalam melakukan penyusunan RPS dan RPP.

13. Sistem Lective Gegulang sangat fleksibel.
14. Menggunakan Sistem Lective Gegulang tidak membutuhkan tenaga.
15. Saya dapat menggunakan Sistem Lective Gegulang tanpa instruksi tertulis.
16. Saya tidak menemukan inkonsistensi saat menggunakan Sistem Lective

Gegulang.
17. Pengguna yang teratur maupun yang hanya sesekali memakai Sistem Lective

Gegulang akan menyukainya.
18. Saya dapat mengatasi kesalahan dalam penggunaan Sistem Lective Gegulang

dengan mudah.
19. Saya berhasil menggunakan Sistem Lective Gegulang untuk menyusun RPS dan

RPP setiap saat.
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Ease of learning
20. Saya dengan cepat dapat mempelajari Sistem Lective Gegulang untuk

penyusunan RPS dan RPP.

21. Saya dapat mengingat cara penggunaan Sistem Lective Gegulang untuk
penyusunan RPP dan RPS.

22. Sistem Lective Gegulang mudah dipelajari.
23. Saya cepat mahir menggunakan Sistem Lective Gegulang untuk penyusunan RPS

dan RPP.
Satisfaction
24. Saya puas dengan Sistem Lective Gegulang.
25. Saya akan merekomendasikan Sistem Lective Gegulang kepada teman saya.

26. Sistem Lective Gegulang menyenangkan untuk digunakan dalam proses
penyusunan RPS dan RPP.

27. Sistem Lective Gegulang bekerja sebagaimana seharusnya.

28. Sistem Lective Gegulang memiliki tampilan yang bagus.

29. Saya merasa harus menggunakan Sistem Lective Gegulang untuk menyusun RPS
dan RPP.

30. Sistem Lective Gegulang nyaman digunakan untuk proses penyusunan RPP dan
RPS.

b. Pengambilan Data
Responden penelitian adalah dosen-dosen yang telah menggunakan Sistem Lective

Gegulang. Terdapat total 25 orang dosen yang telah menggunakan sistem tersebut.
Berdasarkan rumus Slovin (persamaan 1) dan menggunakan taraf kesalahan 5%, maka jumlah
responden penelitian adalah 24 orang. Responden dipilih menggunakan metode simple random
sampling dimana setiap dosen pengguna sistem memiliki peluang yang sama dan tidak terikat
apapun untuk dimasukkan sebagai sampel penelitian. Setiap responden diminta memberikan
penilaian berdasarkan Skala Likert yaitu 1 s/d 5 seperti pada Tabel 3.

Tabel 3 Penilaian berdasarkan Skala Likert
Nilai Keterangan

1 Sangat tidak puas
2 Tidak puas
3 Netral
4 Puas
5 Sangat puas

c. Deskripsi Responden
Responden penelitian berjumlah 24 orang yang seluruhnya adalah dosen aktif. Profil

responden berdasarkan diagram dalam Gambar 2 dimana 7 orang (29%) perempuan dan 17
orang laki-laki (71%). Berdasarkan usia, responden terbagi ke dalam 3 kategori seperti
ditunjukkan pada Tabel 4. Responden dengan usia 28 sampai dengan 33 tahun sebanyak 16
orang (67%), usia 34 sampai dengan 39 tahun berjumlah 7 orang (29%), dan kelompok usia 40
sampai dengan 44 tahun sebanyak 1 orang (4%).
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Gambar 2 Profil berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4 Profil berdasarkan Usia
Rentang Usia (th) Jumlah

28 - 33 16
34 - 39 7
40 - 44 1

d. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Kelayakan kuisioner dapat diukur menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis

kelayakan diperlukan untuk membuktikan bahwa kuisioner telah memenuhi persyaratan alat
ukur yang baik. Instrumen penelitian dikatakan memenuhi persyaratan jika dinyatakan valid dan
reliabel. Instrumen yang valid menunjukkan bahwa data dari responden benar-benar valid dan
mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian. Adapun instrumen
dikatakan reliabel jika dapat dipercaya dan memberikan hasil yang konsisten dalam
pengambilan data.

Validitas instrumen diketahui dengan mengkorelasikan masing-masing skor item
pertanyaan. Korelasi dinyatakan valid jika memiliki nilai correlation rhitung > rstandar. Nilai rstandar

dapat dilihat dari tabel r standar pada tabel statistik. Nilai rhitung bergantung pada jumlah
responden pada uji validitas. Pada penelitian ini, uji validitas menggunakan 24 responden
dengan tingkat kepercayaan 5% sehingga rhitung harus lebih besar dari 0.404. Metode yang
digunakan untuk uji validitas adalah correlate bivariate pearson (korelasi produk momen). Hasil
uji validitas meggunakan software SPSS dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan uji korelasi, terdapat 2 pertanyaan yang tidak valid yaitu nomor 14 dan 15.
Item pertanyaan yang tidak valid tidak dapat digunakan dalam kuisioner atau harus diganti
dengan pertanyaan lain. Item pertanyaan dapat digantikan oleh item lain dalam kuisioner yang
dianggap mampu mewakili pertanyaan tersebut. Peneliti memilih untuk menghapus item
pertanyaan yang tidak valid karena dapat diwakili oleh pertanyaan lain. Item nomor 14 dihapus
dan diwakili oleh item nomor 13 karena sama-sama mengukur fleksibilitas penggunaan sistem.
Sedangkan item nomor 15 digantikan oleh item nomor 20 karena sama-sama mewakili unsur
kebutuhan adanya user manual sistem. Tabel 6 menunjukkan item yang dihapus dan item
penggantinya.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dan apakah alat ukur
tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten saat dilakukan pengukuran secara berulang.
Selain itu, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah jawaban responden dapat digunakan
pada tahap selanjutnya. Sebuah instrumen dapat dianggap reliabel jika dapat dipercaya
sebagai alat ukur. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai koefisien
Cronbach’s alpha. Nilai Cronbach’s alpha dari analisis menggunakan software SPSS
ditunjukkan pada Tabel 8. Selanjutnya nilai tersebut dibandingkan sesuai Tabel 7. Hasil

71%

29%

Laki-laki Perempuan
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perbandingan menunjukkan bahwa kuisioner penelitian bersifat reliabel karena nilai 0.80 <
0.954 ≤ 1.00.

Tabel 5 Hasil Uji Korelasi Produk Momen
No. Pertanyaan Nilai rhitung Syarat Status

1. 0.604 > 0.404 Valid
2. 0.566 > 0.404 Valid
3. 0.645 > 0.404 Valid
4. 0.700 > 0.404 Valid
5. 0.608 > 0.404 Valid
6. 0.607 > 0.404 Valid
7. 0.706 > 0.404 Valid
8. 0.498 > 0.404 Valid
9. 0.740 > 0.404 Valid

10. 0.581 > 0.404 Valid
11. 0.616 > 0.404 Valid
12. 0.534 > 0.404 Valid
13. 0.630 > 0.404 Valid
14. 0.150 > 0.404 Tidak Valid
15. 0.298 > 0.404 Tidak Valid
16. 0.410 > 0.404 Valid
17. 0.739 > 0.404 Valid
18. 0.525 > 0.404 Valid
19. 0.738 > 0.404 Valid
20. 0.660 > 0.404 Valid
21. 0.739 > 0.404 Valid
22. 0.777 > 0.404 Valid
23. 0.707 > 0.404 Valid
24. 0.784 > 0.404 Valid
25. 0.867 > 0.404 Valid
26. 0.816 > 0.404 Valid
27. 0.682 > 0.404 Valid
28. 0.642 > 0.404 Valid
29. 0.606 > 0.404 Valid
30. 0.790 > 0.404 Valid

Tabel 6 Pertanyaan yang Dihapus dan Penggantinya
Item yang Dihapus Item yang Mewakili

No. Pertanyaan No. Pertanyaan
14. Menggunakan Sistem Lective Gegulang

tidak membutuhkan tenaga.
13. Sistem Lective Gegulang sangat fleksibel.

15. Saya dapat menggunakan Sistem Lective
Gegulang tanpa instruksi tertulis.

20. Saya dengan cepat dapat mempelajari
Sistem Lective Gegulang untuk
penyusunan RPS dan RPP.

Tabel 7 Standar nilai cronbach's alpha
Interval Reliabilitas Kategori

0.80 < r ≤ 1.00 Sangat tinggi
0.60 < r ≤ 0.80 Tinggi
0.40 < r ≤ 0.60 Sedang
0.20 < r ≤ 0.40 Rendah
0.00 < r ≤ 0.20 Tidak reliabel

Tabel 8 Hasil pengujian dengan Cronbach's Alpha
Cronbach’s Alpha N of items

.954 30
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e. Pengukuran Usability
Level usability Sistem Lective Gegulang dihitung menggunakan persamaan (2)

berdasarkan jawaban dari para responden. Hasil perhitungan dibandingkan dengan standar
pada Tabel 14. Skor yang diobservasi didapatkan dari skor total jawaban 24 responden adalah
2445, sedangkan skor yang diharapkan diperoleh dari jumlah skor maksimal skala dikalikan
dengan jumlah pertanyaan lalu dikalikan dengan jumlah responden yaitu 5x28x24 = 3360.
Selanjutnya dengan menggunakan persamaan (2), maka kelayakan sistem yang diperoleh
adalah 72.8%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori “Layak”.

4. Kesimpulan
Sistem Lective Gegulang adalah sebuah web yang membantu para dosen pengampu mata kuliah

dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pembelajaran Pertemuan
(RPP). Pada penelitian ini, diukur tingkat usability sistem tersebut berbasis metode USE Questionnaire.
Kuisioner yang dibuat berdasarkan metode tersebut diuji validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan hasil
uji validitas terdapat 2 item pertanyaan yang tidak valid sehingga harus dihapus. Kedua pertanyaan ini
dapat diwakili oleh pertanyaan lain dalam kuisioner. Dari hasil uji usability, dapat disimpulkan bahwa
Sistem Lective Gegulang layak digunakan karena memiliki nilai 72.8%.
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