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ABSTRACT
This research was conducted in order to evaluate Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri's
website. Website usability can measure the quality of user experience when they are
interacting on the website. Method of Website Usability Evaluation (WEBUSE) focuses on
the development of web-base usability evaluation system by subjective approaches that ask
the user to evaluate the website. Based on the theory of Chiew and Salim (2003) WEBUSE
model development is a standard measurement of usability, the method of evaluation by
questionnaire allows users to assess the usability of the website in which will be evaluated.
This research uses purposive random sampling technique. Population of study was all the
website visitors of Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri's website then 35 visitors is taken
randomly as respondents of research. Determination of relevant usability method refers to
WEBUSE (Chiew and Salim: 2003). Method of collecting the data was taken by interview,
literature review, and giving questionnaire to respondents. Meanwhile, method of
processing the data using descriptive quantitative technique. Result of the study shows that
generally most of respondent agreed that Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri's website is
acceptable by the nominal of 43.09 % , and total nominal of very agreed respondent is
25.14%. If being added, the total nominal of agreed and strongly agreed respondent are
68.23%. In accordance to evaluation conducted on Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri's
website, the acceptability of the website is on a good scale, which is in scale 3.9 of 5.
Keyword : Evaluation, WEBUSE, Website Usability, School Website.
PENDAHULUAN
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri
merupakan sekolah islam terpadu pertama di
Indonesia. Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri
memiliki beberapa sekolah di beberapa wilayah di
Indonesia. Dalam kaitannya dengan peningkatan
mutu pendidikan untuk menjadi sekolah bertaraf
internasional, Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri
berupaya meningkatkan kualitas website yang
menjadi salah satu sumber informasi bagi
masyarakat tentang Sekolah Islam Terpadu Nurul
Fikri. Website merupakan salah satu sarana
penting bagi sebuah institusi pendidikan. Sarana
ini akan membantu dan memudahkan masyarakat
pada umumnya dalam mencari informasi yang
dibutuhkan tentang informasi sekolah.
Pada umumnya yang dijadikan ukuran
keberhasilan pengembangan website adalah
usability. Tingkat usability menentukan apakah
website tersebut akan, diterima oleh user dan
digunakan dalam jangka panjang. Website dengan
usability yang tinggi akan membuat website
tersebut lebih dikenal dalam waktu lama dan
karena banyak pihak yang menerima manfaat
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yang disajikan. Sedangkan, website dengan
usability rendah, meskipun dibuat berdasarkan
kebutuhan, yang ditentukan oleh pengembang dan
menghabiskan sumber daya yang tidak sedikit,
seringkali pada akhirnya diabaikan oleh
penggunanya. Website sekolah berisi tentang fitur
pendidikan yang bertujuan untuk memberikan
informasi dan layanan kepada pengguna dengan
berbagai cara. Oleh karena itu, untuk mecapai
tujuan dari website usability sekolah dilakukan
evaluasi usability untuk memastikan bahwa
pengguna lebih puas dengan layanan yang
diberikan oleh situs tersebut.
Pengembangan website harus melalui
beberapa pedoman usability untuk memastikan
bahwa tujuan keberadaan website yang dimaksud
dapat dicapai. Oleh karena itu pengembangan
situs web harus melakukan evaluasi website dari
kebutuhan pengguna yang mengakses website
tersebut. Website usability dan pengembangannya
sering didorong oleh faktor teknologi, struktur
organisasi dan tujuan bisnis, bukan oleh
kebutuhan pengguna. Dalam beberapa tahun
terakhir ini pemilik website dan pengembang
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telah secara bertahap mulai untuk memahami dan
menangani masalah website usability (Pierce,
2005).
Evaluasi usability dari sebuah situs web
sangatlah penting. Ketepatan metode evaluasi dari
usability sendiri akan menentukan keakuaratan
dari proses evaluasi. Dengan meggunakan metode
evaluasi yang berbeda, hasil yang diperoleh dari
usabilty sebuah sistem yang sama dapat berbeda.
Metode Website Usability Evaluation
(WEBUSE) berfokus pada pengembangan sistem
evaluasi usability berbasis web dengan
pendekatan tindakan subyektif yang meminta
pengguna
untuk
mengevaluasi
website.
Pengembangan model WEBUSE sebagai standar
pengukuran usability, dengan metode evaluasi
kuesioner memungkinkan pengguna untuk
menilai usability dari website yang akan
dievaluasi menurut Chiew dan Salim, (2003).
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan
evaluasi terhadap website usability dengan
metode WEBUSE pada website Sekolah Islam
Terpadu Nurul Fikri Depok dari persepsi
pengguna. Penelitian ini diharapkan mampu
memberikan masukan terhadap manajemen
Sekoalh islam Terpadu Nurul Fikri Depok dalam
mengembangkan
website
sesuai
dengan
kebutuhan penyajian informasi yang dibutuhkan
oleh pengguna.
Website usability dapat mengukur
kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi
dengan sistem (Usability gov, 2012). Standar
internasional ISO 9241-11 mendefinisikan
usability sebagai Tingkatan suatu produk dapat
dipergunakan oleh pengguna spesifik untuk
mencapai tujuan yang diinginkan dengan
efektivitas, efisiensi dan kepuasan pada suatu
konteks pengunaan yang spesifik. Kata Usability
juga merujuk pada suatu metode untuk
meningkatkan kemudahan pemakaian selama
proses desain. Untuk mencapai efektivitas
didefinisikan sebagai keakuratan dan kelengkapan
pengguna untuk mencapai target yang ditetapkan.
Sedangkan, efisiensi adalah sumber daya yang
dikeluarkan sehubungan dengan keakuratan dan
kelengkapan pengguna untuk mencapai tujuan,
dan kepuasan yang digambarkan sebagai
kenyamanan dan akseptabilitas (Matera et all.,
2006).
Nielson (2012) mengemukakan lima
atribut usability berdasarkan pada evaluasi
website usability yaitu :
1. Learnability yang menjelaskan tingkat
kemudahan pengguna dalam mempelajari
website untuk memenuhi tugas-tugas dasar
ketika pertama kali menggunakan website
tersebut.
2. Efficiency yang menjelaskan tingkat kecepatan
pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas
setelah mempelajari website.
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3. Memorability yang menjelaskan tingkat
kemudahan pengguna dalam menggunakan
website dengan baik, setelah lama tidak
menggunakan.
4. Errors yang menjelaskan berapa jumlah
kesalahan yang dibuat oleh pengguna, dan
bagaimana cara pengguna memperbaiki
kesalahan dengan mudah.
5. Satisfaction yang menjelaskan tingkat
kepuasan pengguna dalam menggunakan
website.
Website usability adalah suatu indikator
keberhasilan sebuah website berinteraksi dengan
pengguna dalam melaksanakan tugas tertentu
dengan mudah (Al-Badi & Mayhew, 2010).
Ukuran keberhasilan dari website usability dilihat
dari seberapa baik sebuah website dalam
memberikan kualitas layanan kepada pengguna,
mengurangi kemungkinan kesalahan pada sistem,
memudahkan proses pembelajaran website dan
penggunaan secara efisien sehingga pengguna
merasa puas dengan website tersebut. Untuk dapat
mengetahui kualitas website dalam berinteraksi
dengan pengguna adalah dengan cara melakukan
evaluasi website dari aspek usability (Pressman,
2005).
Beberapa penelitian telah menemukan
bahwa website usability dapat digunakan untuk
meningkatkan kepuasan pengguna. Selain itu,
website usability dapat memberikan manfaat bagi
pengembang website dengan mengurangi biaya
pemeliharaan (Green, 2006). Website usability
sangat penting agar sebuah website dapat terus
diakses. Website yang memiliki usability tinggi
akan memiliki peluang untuk lebih sering di
kunjungi. Pada umumnya pengguna ingin
mendapatkan informasi secara cepat. Jika sebuah
website gagal dalam memberikan informasi
secara jelas dari situs tersebut pengguna akan
langsung meninggalkan website dan beralih
ke website lain (Nelson, 2012).
Di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri,
pernah dilakukan penelitian yang dilaksanakan
dalam rangka penilaian tingkat kematangan tata
kelola sistem informasi SDM berdasarkan domain
PO dan AI Cobit framework 4.0. hasil penelitian
tersebut adalah bahwa tingkat kematangan tata
kelola SISDM Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri
berada pada level dua ( repeatable but intuitive)
untuk kedua domain PO dan AI.
Beberapa metode
usability
yang
berfokus pada pengguna yaitu Usability Testing,
Usability Inspection, dan Usability Inquiry.
Metode usability tersebut dapat didefenisikan
sebagai berikut (Folmer 2004) :
1. Usability Testing. Metode usability testing
melibatkan
perwakilan
pengguna
untuk
mengerjakan tugas-tugas khusus menggunakan
sistem atau prototype.
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2. Usability Inspection. Metode usability
inspection memerlukan pakar usability atau
pengembang perangkat lunak, pengguna, dan
professional untuk menguji dan menilai apakah
setiap unsur dari website sesuai dengan prinsipprinsip usability.
3. Usability Inquiry. Metode usability inquiry
melakukan penilaian usability melalui pertanyaan
untuk mendapatkan informasi dari pengguna.
Pertanyaan berupa apakah suka, tidak suka, perlu.
Memahami sistem dengan cara menanyakan
langsung kepada pengguna atau dengan
pengamatan langsung dengan cara memberikan
pertanyaan kepada pengguna secara lisan atau
bentuk tertulis.
Metode WEBUSE dikembangkan oleh
Chiew dan Salim (2003) berfokus pada
pengembangan sistem evaluasi usability berbasis
web untuk mengukur website dari aspek usability.
Metode WEBUSE dapat mengevaluasi website
dari aspek usability pada semua jenis web dan
domain. Metode WEBUSE dikembangkan
berkaitan dengan website usability termasuk
konsep metode usability, evaluasi dan sistem
evaluasi. Metode evaluasi usability berbasis
kuesioner memungkinkan pengguna melakukan
evaluasi untuk menilai usability dari website yang
dievaluasi. Hasil yang diperoleh dari tanggapan
jawaban responden terhadap kuesioner dianalisis
menggunakan Metode WEBUSE.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada website
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Depok di
bawah naungan Yayasan Pendidikan dan
Pemberdayaan Umat Nurul Fikri. Yang beralamat
di Jl. Tugu Raya, No. 61, Kelurahan Tugu.
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.
Tampilan beranda website terlihat pada gambar
berikut.

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 1. Beranda website Sekolah Islam
Terpadu Nurul Fikri
Metode penelitian diartikan sebagai cara
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari
penelitian ini adalah data empiris (teramati) yang
mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid
menunjukkan derajad ketepatan antara data yang
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sesungguhnya terjadi pada objek dengan data
yang dapat dikumpulkan dalam penelitian.
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek atau subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan dalam penelitian untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi
populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek
dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga
bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau
subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh
karakteristik atau sifat yang dimilii oleh subyek
atau obyek tersebut (Sugiyono: 2009). Dalam
penelitan ini yang menjadi populasi adalah
seluruh pengunjung website SIT NF Depok.
Lima pilihan yang tersedia untuk setiap
pertanyaan. Hubungan pilihan dan merit dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Pilihan Kuesioner dan Kesesuaian Merit
Pilihan

Sangat
Tidak
Setuju

Tidak
Setuju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

Merit

1

2

3

4

5

Sumber: Chiew dan Salim (2003)
Merit ditetapkan berdasarkan respon
untuk setiap pertanyaan. Kemudian merit
diakumulasikan berdasarkan lima kategori
usability. Mean value untuk setiap kategori
dianggap sebagai poin usability untuk setiap
kategori.
Hasil secara keseluruhan poin usability
website adalah mean value point usability untuk
lima kategori. Level usability berdasarkan besaran
poin usability.
Tabel berikut menunjukkan
hubungan poin usability dan level usability.
Hubungan Poin Usability dan Level Usability
Menurut Chiew dan Salim (2003)
Tabel 2. Hubungan Poin Usability dan Level
Usability
Poin,
x

0<=x
<=1

1,1<x
<=2

2,1<x
<=3

3,1<x<
=4

4,1<x<
=5

Leve
l
Usab
ility

Jelek

Buru
k

Seda
ng

Baik

Sangat
Baik

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
1. Jika poin x lebih besar sama dengan 0, dan x
lebih kecil sama dengan 1 maka usability
level Jelek
2. Jika poin x lebih besar sama dengan 1,1, dan
x lebih kecil sama dengan 2 maka usability
level Buruk
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3.

4.

5.

Jika poin x lebih besar sama dengan 2,1, dan
x lebih kecil sama dengan 3 maka usability
level Sedang
Jika poin x lebih besar sama dengan 3,1, dan
x lebih kecil sama dengan 4 maka usability
level Baik
Jika poin x lebih besar sama dengan 4,1, dan
x lebih kecil sama dengan 5 maka usability
level Sangat Baik

Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Bila populasi besar, dan dalam pelaksanaan
penelitian tidak mungkin mempelajari semua
yang ada pada populasi, maka dapat
menggunakan sampel yang diambil dari populasi
itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk
populasi, maka dari itu sampel yang diambil dari
populasi harus bersifat representative atau
mewakili (Sugiyono: 2009). Dalam penelitan ini
yang menjadi sampel adalah pengunjung website
Sekolah Islam Terpadu Nurul FIkri Depok, yang
berjumlah 35 orang.
Teknik Sampling
Teknik sampling adalah merupakan
teknik pengambilan sampel (Sugiyono:2009).
Dalam penelitian ini, menggunakan teknik
purposive random sampling. Pemilihan sampel
dalam penelitian dilakukan secara acak dan
sistematis. Sampel merupakan orang yang sudah
pernah membuka website SIT NF sejumlah 35
responden.
Metode Pengumpulan Data
Prosedur penelitian merupakan langkahlangkah sistematis yang dilakukan sesuai dengan
metodologi penelitian. Penentuan metode metode
usability yang relevan merujuk pada metode
WEBUSE (Chiew dan Salim : 2003).
Pengambilan data dilakukan dengan metode
wawancara, studi pustaka, dan pengisian
kuesioner oleh responden.
Teknik Analisis
Dalam penelitian ini pengujian data
dilakukan
dengan
menggunakan
statistic
deskriptif Dan untuk mempermudah pelaksanaan
perhitungan menggunakan alat bantu Microsoft
excel 2010. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu
hasil penelitian yang kemudian diolah dan
dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya
penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang
menekankan analisisnya pada data-data numerik
(angka) dengan menggunakan metode penelitian
ini akan diketahui hubungan yang signifikan
antara
variabel
yang
diteliti,
sehingga
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menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas
gambaran mengenai objek yang diteliti.
Metode deskriptif adalah metode yang
digunakan untuk menganalisa data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku
umum atau generalisasi. Metode penelitian
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode
penelitian yang berlandaskan filsafat posotivisme,
digunakan untuk meneliti pada populasi atau
sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada
umumnya
dilakukan
secara
random,
pengumpulan data menggunakan instrument
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau
statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis
yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka
melakukan evaluasi website Sekolah Islam
Terpadu Nurul Fikri Depok. Evaluasi usability
website merupakan sebuah metode yang
menyajikan informasi tentang parameter tingkat
kualitas sistem dan kepuasan pengguna terhadap
website sekolah. Input dari evaluasi ini berupa
data kriteria usability dan kategori usability.
Sedangkan input data dari responden berupa data
respon (jawaban) dan data responden dari
kuesioner evaluasi. Hasil yang diperoleh dari
tanggapan responden terhadap kuesioner evaluasi
dilakukan
analisis
menggunakan
metode
WEBUSE.
Dalam penelitian ini, responden yang
dipilih adalah semua pengunjung website Sekolah
Islam Terpadu Nurul Fikri, yang terdiri dari
pegawai, orang tua siswa, maupun masyarakat
umum yang sudah pernah mengakses website
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri. Responden
memiliki rentang antara usia 25 sampai 35 tahun,
yang terdiri dari 63,45% laki-laki dan 36,55%
adalah perempuan. Sebagian responden terbiasa
menggunakan
internet.
Terdapat
86,32%
responden memiliki pengalaman terhadap internet
lebih dari 6 tahun. Rata-rata responden sudah
terbiasa mengakses internet lebih dari 10 kali
dalam satu pekan, sebanyak 78,32%.
Tabel 3. Hasil Rekap kuesioner website usability
SIT NF
NO

ASPEK

STS

TS

N

S

SS

1

Learnability

0.00%

1.43%

37.14%

34.29%

27.14%

2

Efficiency

0.00%

0.57%

35.43%

41.14%

22.86%

3

Memorability

0.00%

0.00%

26.43%

47.14%

26.43%

4

Errors

0.00%

0.00%

21.43%

50.71%

27.86%

5

Satisfaction

0.00%

0.71%

35.71%

42.14%

21.43%

Rata-rata

0.00%

0.54%

31.23%

43.09%

25.14%

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
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Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada
aspek Learnability, sebagian besar responden
berada pada sikap netral yakni sebanyak 37,14%
dari jumlah responden. Sebanyak 34,29%
responden setuju bahwa website mudah dipelajari
oleh pengguna website dalam rangka memenuhi
tugas dan kebutuhan saat pertama kali
menggunakan website. Sedangkan sebanyak
27,14% sangat setuju. Namun demikian, masih
ada responden yang tidak setuju bahwa website
Sekolah Islam Terpadu Nurul FIkri Depok mudah
untuk dipelajari.
Aspek Efficiency menjelaskan tentang
tingkat kecepatan pengguna dalam menyelesaikan
tugas-tugas setelah pengguna mempelajari
website. Terdapat 0% yang menyatakan sangat
tidak setuju pada aspek ini, 0,57% menyatakan
tidak setuju. Dari sejumlah responden yang
mengisi kuesioner, Dominasi responden setuju di
angka 41,14%, 35,45% diposisi netral, dan
22,86% sangat setuju bahwa pengguna dapat
dengan cepat menyelesaikan tugas-tugas atau
kebutuhan yang berkaitan dengan website.
Dalam aspek memorability, dominasi
responden setuju bahwa ketika pengguna website
lama tidak menggunakan website, pengguna dapat
menggunakan website dengan baik di angka
47,14%. Sedangkan pengguna yang sangat setuju
tentang aspek ini sebanyak 26,43%. Tidak ada
responden yang tidak setuju bahwa pengguna
website dapat menggunakan website dengan
mudah meskipun sudah lama tidak mengakses
website Sekolah Islam Terpadu Nurul FIkri
Depok.
Tingkat kesalahan dalam website tidak
ditemui oleh responden di website Sekolah Islam
Terpadu Nurul Fikri Depok, terlihat bahwa tidak
ada responden yang tidak setuju atau sangat tidak
setuju bahwa terdapat kesalahan dalam website
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Depok.
Terdapat 21,43% responden yang menjawab
netral. Dalam aspek ini, terdapat 50,71%
responden setuju bahwa pengguna tidak
menemukan kesalahan dalam website. Dan
terdapat 27,86% responden yang sangat setuju
dengan aspek errors.
Aspek kelima adalah satisfaction, yang
menjelaskan tingkat kepuasan pengguna dalam
menggunakan website. Secara umum pengguna
website merasa puas dengan website Sekolah
Islam Terpadu Nurul Fikri Depok, terlihat dari
prosesntase responden yang menyatakan setuju
sebanyak 42,14%, dan 21,43% yang menyatakan
sangat setuju. Sebanyak 35,71% responden
menyatakan netral ketika menjawab tingkat
kepuasan website Sekolah Islam Terpadu Nurul
Fikri Depok. Namun dekian, terdapat 0,71%
responden tidak puas akan website yang
dikembangkan.
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Dari lima aspek usability yang
dikemukakan, dalam penelitian ini, secara umum
terlihat bahwa 0% yang menyatakan sangat tidak
setuju terhadap keterterimaan website Sekolah
Islam Terpadu Nurul Fikri dari versi pengguna,
meskipun masih ada pengguna yang merasa tidak
setuju terhadap keterterimaan website yang
berjumlah 0,54%. Jika dirata-rata, responden
paling banyak memlih setuju bahwa website
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri dapat diterima
oleh pengguna, dengan tingkat prosesntase
responden sebanyak 43,09%, dan responden yang
memilih sangat setuju sebanyak 25,14%. Jika
dijumlahkan, responden yang berada diskala
setuju dan sangat setuju sebanyak 68,23%. Angka
tersebut sudah mencapai lebih dari 50%
responden. Meskipun terdapat responden yang
memilih netral dalam mengisi kuesionet yang
diberikan, sebanyak 31,23%.
Secara umum, dari akumulasi rata-rata
dari lima aspek website usability, bahwa website
Sekolah Islam Terpadu Nurul FIkri Depok berada
pada level 3,9 dari skala lima. Dengan demikian,
evaluasi website Sekolah Islam Terpadu Nurul
FIkri Depok cukup baik.
Hasil dari evaluasi website Sekolah
Islam Terpadu Nurul FIkri Depok, dapat dilihat
pada grafik berikut:
Grafik 1. Hasil evaluasi website usability website
SIT NF

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Dari grafik diatas terlihat bahwa pada
aspek Efficiency, Memorability, errors, dan
Satisfaction dominasi responden yang setuju.
Pada aspek learnability, jawaban tertinggi dari
responden pada pilihan netral. Jika melihat rapatrata dari tanggapan responden jumlah responden
yang setuju dari keterterimaan website Sekolah
Islam Terpadu Nurul FIkri Depok berada diatas
angka 40%.
KESIMPULAN
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan
terhadap website Sekolah Islam Terpadu Nurul
Fikri Depok, keterterimaan pengguna website
berada pada skala yang baik, yaitu 3,9 dari skala
5. Namun demikian, tetap diperlukan perbaikan
website untuk memberikan pelayanan yang
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terbaik bagi para pengguna website. Terutama
pada aspek learnability yang berada pada posisi
terendah dalam tingkat keterterimaan website di
kalangan pengguna website.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
digunakan sebagai dasar masukan oleh
manajemen Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri
dalam melakukan pengembangan website. Selain
pada website portal sekolah, diharapkan
penelitian dapat dilanjutkan pada website portal
sistem informasi yang digunakan di Sekolah
Islam
Terpadu
Nurul
Fikri,
sehingga
pengembangan yang dilakukan didasarkan pada
kebutuhan pengguna sistem informasi.
Alat ukur evaluasi website yang
dirancang, diharapkan dapat dikembangkan
menjadi alat ukur evaluasi website yang
diintegrasikan dengan sistem berbasis web yang
dikembangkan di Sekolah Islam Terpadu Nurul
Fikri.
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