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Abstract: User interface design is the term human interaction with computer HCI (human computer 
interaction) which includes all components of layout and composition that reach the efficiency in using an 
application aimed at ergonomic factors. All aspects of the layout in the user interface design have a very 
important role in visual literacy associated with understanding messages communicated through a space 
frame that utilizes objects, images, and their layout. Visual literacy is understood principally / based on 
perceptual communication and system symbols 
Qalifa application is an application designed as a medium for learning to read the Koran. through innovation 
formulated into a compact application, this application uses the concept of personalized style learning which 
can be facilitated through learning methods that adjust to the age needs of students with Qalifa Certified 
Blended Learning Methods (Qalifa CBL). 
The design of Interface Design uses a Design method based on the Human-Centered Design (HDC) approach 
which is a human-oriented design method so that designs that are made meet human needs and are useful. 
User needs are a major factor in Human-Centered Design. The HCD method is done by understanding the user 
first and knowing what the user needs. 
The design of the user interface design produces a design that is tested by evaluating Heuristic Evaluation 
(HE) related to the user's ergonomics when using applications specifically in terms of visual literacy in symbols 
and designed layouts. 
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PENDAHULUAN 

Qalifa merupakan aplikasi yang dirancang sebagai media belajar membaca Alquran  melalui inovasi yang 

diformulasikan menjadi aplikasi yang kompak. Aplikasi ini menggunakan konsep personalized style learning yakni fitur 

pembelajaran personal yang dapat difasilitasi melalui metode pembelajaran khas dengan menyesuaikan dengan kebutuhan 

usia peserta didik . Dalam perancangannya, qalifa melibatkan aspek visual desain penting yang berperan dalam kesuksesan 

aplikasi perangkat bergerak / mobile  yaitu user interface.  

Design thinking dipahami sebagai metode yang di dalamnya terdapat proses menciptakan ide-ide baru yang dapat 

memecahkan suatu masalah. Qalifa didesain dengan design thinking yang melalui proses yang didasarkan atas tingkat 

kebutuhan dan kemungkinan perwujudan produk secara ergonomis. Visualisasi User Interface dikolaborasikan dengan user 

experience dengan pendekatan human centered design (HCD) dengan tujuan untuk memahami kebutuhan kegunaan/aspek 

fungsional pengguna serta pendekatan pengujian hasil dengan evaluasi heuristic untuk mendapatkan gambaran efisiensi 

ergonomis dan literasi visual pengguna. untuk menghindari user experience yang kurang baik pada sebuah desain aplikasi, 

maka diperlukan perancangan menggunakan Human Centered Design serta evaluasi terkait usability aplikasi (Anggitama, Tolle, 

& Az-Zahra, 2018) 

 

Pendekatan dan Metode Perancangan Human-Centered Design (HCD 

Pendekatan yang digunakan adalah Human-Centered Design (HCD) yang merupakan pendekatan desain dan 

digunakan untuk membuat sistem interaktif agar lebih bermanfaat dengan berfokus pada penggunaan sistem dan menerapkan 

faktor manusia / ergonomi dan pengetahuan dan teknik kegunaan. Human Centered Design dipahami sebagai istilah 

pendekatan desain yang berpusat pada manusia, maka dalam proses menciptakan suatu desain harus berdasarkan 

karakteristik alami umum pengguna dan sangat berfokus pada keadaan psikologi dan persepsi manusia. Apapun yang desain 

yang dirancang berpusat pada manusia senantiasa berdasarkan psikologi, fisiologi, sosiologi, dan ilmu lain yang menganalisis 
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kehidupan manusia dan interaksi dengan lingkungan. Hal Ini berarti bahwa produk desain yang berpusat pada manusia tidak 

hanya akan baik tetapi juga fungsional sesuai dengan ciri-ciri psikologis dan fitur khas untuk kelompok besar pengguna. 

Perancangan menggunakan pola pikir (desin thinking) dengan pendekatan human-centered design   digunakan 

karena metode tersebut memiliki banyak kelebihan yaitu Meningkatkan produktivitas pengguna dan efisiensi operasional 

organisasi, Lebih mudah dipahami dan digunakan sehingga mengurangi biaya pelatihan dan dukungan, Meningkatkan 

kegunaan bagi orang-orang dengan jangkauan kemampuan yang lebih luas dan dengan demikian meningkatkan aksesbilitas, 

meningkatkan pengalaman pengguna, Mengurangi ketidaknyamanan, Memberikan keunggulan kompetitif, misalnya dengan 

meningkatkan citra merek. Berkontribusi terhadap tujuan keberlanjutan. (ISO, 2010). 

Human Centered Design yang diterapkan dalam perancangan desain user interface yang terwujud pada susunan 

tata letak desain aplikasi dipahami sebagai  framework dari perancangan dan manajerial suatu sistem informasi yang berfokus 

kepada seseorang yang akan menggunakan sistem yang akan dirancang. Proses pendekatan ini dimulai dengan memahami 

pengguna (user) yang akan menggunakan aplikasi sampai menghasilkan suatu solusi yang dirancang khusus untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. Human Centered Design sangat memerlukan pendekatan empati yang sangat kuat sehingga 

menempatkan desainer menjadi user yang akan menggunakan sistem tersebut sehingga dapat menghasilkan berbagai 

ide, prototype dan membagikannya kepada target pengguna.  

Selanjutnya secara rinci sebagai media pembelajaran, perancangan Qalifa Apps ini diurutkan menggunakan model 

ADDIE. Cheung (2016:4) menyatakan bahwa A.D.D.I.E. adalah model yang mudah untuk digunakan dan dapat diterapkan 

dalam pengembangan. Menurut Branch (2009:2), langkah-langkah pengembangan media pembelajaran dengan model 

A.D.D.I.E. yaitu: 

 
Gambar 1. Metode Pengembangan A.D.D.I.E. 

 

Berikut merupakan 5 tahapan dari metode pengembangan yang digunakan oleh QALIFA menurut metode A.D.D.I.E, sebagai 

berikut: 

1.  Analyst 

Analisis pada tahap ini, peneliti menganalisis masalah apa yang melatarbelakangi munculnya pengembangan media 

teknologi ini.  

2.  Design 

Di dalam tahap ini, peneliti akan merealisasikan hal yang telah dianalisis melalui menentukan standarisasi konten yang 

akan dimasukan kedalam teknologi dan pemetaan Content Developement, yang disesuaikan dengan keadaan serta 

pemahaman pengguna 

3.  Development 

Pada tahap ini, aplikasi akan mulai dikembang oleh perancang sesuai desain yang telah ditetapkan, setelah itu aplikasi 

yang telah dibuat akan divalidasi oleh ahli bidang aplikasi dan ahli media.  

4.  Implementation 

Pada tahap ini, akan diadakan uji coba aplikasi kepada pengguna di daerah Malang. Diimplementasikan aplikasi yang telah 

dikembangkan pada situasi yang nyata yaitu di lingkungan keramaian bisnis. 

5.  Evaluation 

Evaluasi dilakukan dalam bentuk evaluasi formatif. Evaluation formatif dilaksanakan melalui respon pengguna setelah 

menggunakan aplikasi dalam beberapa waktu tertentu/telah melakukan transaksi tertentu. 

 

Pada proses Analisa, setelah mengetahui latar belakang pengembangan media, yakni dibutuhkannya media pembelajaran 

membaca Al Quran dengan konsep belajar mandiri dan digabungkan dengan pembelajaran tatap muka yang disebut 

personalized blended learning.  Pendekatan  Human Centered Design kemudian diterapkan  melalui  3 fase yaitu : 

a. Inspiration Phase 
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Pada tahap ini desainer mempelajari secara langsung mengenai masalah yang dihadapi dengan memposisikan diri 

sebagai pengguna – pengguna yang akan memakai sistem tersebut sehingga mengerti kebutuhan dan permasalahan yang 

dihadapi secara nyata. Pada fase ini desainer berupaya membuat rincian alur pengguna atau content development. Adapun 

segmentasi pengguna yang ditentukan oleh Qalifa adalah user dengan usia 15 tahun ke atas yang sudah akrab dengan 

penggunaan aplikasi ponsel. 

Dalam proses inspiration phase, qalifa menghasilkan pra perancangan qalifa ditunjukkan melalui gambar berikut: 

 
Melalui penyempurnaan brainstorming di atas  dihasilkan keputusan perancangan user interface utama sebagai 

berikut : 

a) Forum dan cloud massaging 

Memberikan kemudahan kepada para pengajar dengan pelajar untuk saling berkomunikasi serta memberikan tugas dan 

mengajar online. 

b) Jadwal dan pemberian tugas 

Mentor dapat langsung memberikan tugas ketika melihat jadwal pada dashboard, dan siswa juga dapat mereview jadwal 

yang sudah ada 

c) Akses materi dan bahan ajar 

Menggunakan level dimana setiap levelnya mensyaratkan poin tertentu untuk bisa melanjutkan pembelajaran, sehingga 

hasil belajar akan lebih terukur. 

d) Evaluasi hasil belajar 

Pada tahap ini, siswa bisa memantau langsung proses perkembangan hasil belajar dan penilaian dengan instrument 

asesmen yang jelas dari sistem.  

e) Tugas 

Pada pemberian tugas, mentor dapat memberikan tugas pada menu tugas, dan langsung bisa dikerjakan, serta penilaian 

yang tersistem secara otomatis melalui aplikasi 

 

b. Ideation Phase 

Pada fase ke dua ini desainer berusaha untuk merealisasikan gagasan dan ide yang telah dipelajari pada tahap 

sebelumnya dengan mengidentifikasi kemungkinan desain sampai merancang  purwarupa.. Proses ini jugamenghasilkan rough 

sketch tata letak desain secara visual. Pada fase ini desainer melakukan benchmark/ membandingkan visual aplikasi lain yang 

mirip dari segi fungsi dan menganalisis komposisinya sesuai tren desain. Fase ke dua Pendekatan  Human Centered Design ini 

diimplementasikan pada proses Design.  

 

c. Implementation Phase 

Pada fase ini desainer membawa ide dan inovasi menjadi sesuatu yang nyata dan dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi pada fase sebelumnya. Pada fase ini desainer akan bergabung dengan 

programmer untukmewujudkan purwa rupa. Fase ini diimplemantasikan pada proses development 



 

September 14 – 15, 2019 
Organized by Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang 

 

  

ISoLEC Proceedings 2019 302 

 

Selanjutnya eksekusi desain ditetapkan dengan melihat pertimbangan platform dan clearance desain menjadi desain 

purwarupa grafis interface 

Berikut adalah purwarupa desain aplikasi qalifa berdasarkan pertimbangan alur pengguna 

1. Tampilan Splashscreen 

 
Gambar 2. Splashscreen Qalifa with Withespace 

 

Loading page pada aplikasi QALIFA dengan kombinasi withespace untuk bisa menimbulkan kesan lebih elegan dari segi estetika 

desain. 

2. Login dan Pendaftaran 

 
Gambar 3. Interface Pendaftaran User 

 

Pada halaman awal peserta didik dan atau pengajar bisa melakukan login dan pendaftaran pada aplikasi, juga bisa 

menggunakan Third-Party Company seperti Google dan Facebook. 

 

3. Personal Learning Style 

 
Gambar 4. Personal Style Learning 
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Memasukan data identitas cara belajar, waktu belajar, dan beberapa instrument lain yang terkait terhadap pertemuan antara 

mentor dan murid. 

 

4. Memilih Mentor Bimbingan 

 
Gambar 5. Menemukan mentor yang sesuai 

  

Selanjutnya sistem akan secara otomatis mengatur dan mempertemukan mentor dengan murid yang sesuai. 

 

5. Placement Test 

 
Gambar 6. Placement test 

  

Ketika sudah memilih tentor, maka akan masuk kedalam tahap placement test yang nantinya akan ada contoh ayat dan contoh 

cara membacanya. 

 

6. Penilaian Placement Test dan Pengaturan Jadwal 

 
Gambar 7. Placement test dan pengaturan jadwal 
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Setelah data dikirimkan, kepada mentor yang sudah dipilih sebelumnya, selanjutnya akan dinilai oleh mentor, dan mentor 

memasukan jadwal yang tersedia untuk proses pengajarannya agar nanti bisa menyesuaikan dengan siswa.  

 

7. Checkout Pembayaran Mentor 

 
Gambar.8 Proses chceckout konfirmasi mentor 

 

Proses verifikasi mentor, memungkinkan sistem ini bisa digunakan bagi masyarakat luas dan universitas lain nantinya. 

 

8. Dashboard mentor dan murid 

 
Gambar 9. Tampilan dashboard 

 

 Satu tampilan untuk mengatur proses belajar pengguna dan menyediakan menu materi belajar yang terpadu.  

9. Menu Utama Mentor dan Siswa 

 
Gambar 10. Fitur utama mentor dan siswa 
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Evaluasi Heuristic 

Pada tahap selanjutnya yaitu dilakukan Evaluasi heuristic yang diimplementasikan pada proses Implementation dan 

Evaluation. Evaluasi Heuristik (heuristic evaluation) adalah teknik pemeriksaan kebergunaan (usability) oleh satu atau 

beberapa ahli kebergunaan (usability) menggunakan sejumlah prinsip-prinsip heuristik. Tujuan pemeriksaan adalah 

mengevaluasi UI (user interface) terkait pula dengan User Experience (UX) dari sebuah produk . Hal ini sesuai dengan kajian 

Alan Dix (2004) yaitu mengidentifikasi masalah spesifik pada sistem. Dengan User Experience dan User Interface yang sesuai. 

Pada proses evaluasi heuristic ini Qalifa diproses dengan rinci untuk memberikan penekanan pada masalah spesifik 

yang mungkin muncul saat uji coba implementasi. proses uji produk dalam perancangan ini meggunakan pendekatan heuristic 

evaluation melalui User Experience Usability Testing untuk mengetahui sejauh mana kontek visual ergonomis dan literasi visual 

user . indikator ergonomi visual dalam hal ini adalah tingkat kenyamanan penggunaan user meliputi penggunaan warna, 

ukuran proporsi elemen desain, tata letak dan kemudahan navigasi, sedangkan literasi visual dalam hal ini indikasinya adalah 

kemampuan pengguna dalam mengenali makna dari gambar terhadap fungsifitur yang disediakan 

Melalui User Experience – Usability Testing untuk menguji sejauhmana User interface bekerja, Qalifa menggunakan 

2 kali proses uji, yaitu untuk scenario user guest dan user member. Dalam uji tersebut menunjukkan bahwa user experience 

dan user interface qalifa cukup memadai sebagai fungsi ergonomic dan kemudahan visual literasi pengguna. Visual literacy / 

Literasi Visual yang dipahami sebagai kemampuan user untuk menginterpretasi dan memberi makna dari sebuah informasi 

yang berbentuk gambar atau visual dan memahami maksud dalam desain, pada data testing experience didapat data 74.03% 

presentasi pemahaman user pada usability testing experience pertama dan 77.23% presentasi pemahaman user pada usability 

testing experience kedua.  maka dapat disimpulkan dalam hal ini desain interface qalifa dengan menggunakan pendekatan 

human centered design terbukti mampu membuat user memahami walaupun masih pertama kali menggunakan. 

 

Berikut ini adalah Aplikasi User Experience melalui Usability Testing User 1 
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Berikut ini adalah Aplikasi User Experience melalui Usability Testing User 2 
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KESIMPULAN  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Qalifa Qalifa merupakan aplikasi yang dirancang sebagai media belajar membaca Alquran  melalui inovasi yang 

diformulasikan menjadi aplikasi yang compact. Dalam perancangannya, qalifa melibatkan aspek visual desain 

penting yang berperan dalam kesuksesan aplikasi perangkat bergerak / mobile  yaitu user interface.  

2. Pengembangan aplikasi ini menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation) dengan menerapkan pendekatan Human Centered Design di dalamnya melalui tiga fase 

pelaksanaan antara lain Inspiration Phase,Ideation Phase, dan Implementation Phase 

3. Evaluasi Heuristik dalampengembangan ini diarahkan sebagai bentuk implementasi uji coba dengan 

menggunakan  User Experience – Usability Testing untuk menguji sejauhmana desain User interface bekerja, 

evaluasi heuristic Qalifa menggunakan 2 kali proses uji, yaitu untuk scenario user guest dan user member. 

Dalam uji tersebut menunjukkan bahwa user experience dan user interface qalifa cukup memadai sebagai 

fungsi ergonomic dan kemudahan visual literasi pengguna walaupun masih pertama kali menggunakan aplikasi 

ini. 
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