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Abstract 

 

This research aims to determine the quality of information systems in the 

form of applications intended for people with dyslexic, the application is LexiPal 

and now placed in Dyslexia Corner Balai Pemuda Library. This research uses 

descriptive quantitative approach with interview, questionnaire and observation 

method. The population in the study were all users who have used the LexiPal 

application in Dyslexia Corner Balai Pemuda Library. Sampling technique used in 

this research is purposive sampling technique with user criteria using LexiPal 

application more than once, user likes go to library and user have willingness to 

learn, read and write. Total respondent in this study are 32 peoples.. The 

measurement of quality LexiPal application uses IS Success Model from DeLone 

and McLean which includes six components, system quality with score of 3,97 

included in high category, information quality with score 4,07 included high 

category, service quality with 4,09 result score included in high category, use 

(use) with result score 4,06 included in high category, user satisfaction with result 

of score 4,04 included in the high category and profit (net benefit) with a score of 

4,02 included in the high category. The results of this study indicate that the 

application of LexiPal in Dyslexia Corner Balai Pemuda Library has good quality. 

It can be seen from the overall result of the average score of 4.05 which is 

included in the high category.  
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari sistem informasi 

berupa aplikasi yang diperuntukkan bagi penyandang disleksia yaitu aplikasi 

LexiPal yang ada di Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode 

wawancara, kusioner dan observasi. Populasi dalam penelitian adalah seluruh 

pengguna yang pernah menggunakan aplikasi LexiPal di Dyslexia Corner 

Perpustakaan Balai Pemuda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan kriteria pengguna 

menggunakan aplikasi LexiPal lebih dari satu kali, pengguna senang pergi ke 

perpustakaan dan pengguna memiliki kemauan untuk belajar membaca maupun 

menulis. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 32 orang. Pengukuran 

mengenai kualitas aplikasi LexiPal ini menggunakan Model Kesuksesan IS dari 

DeLone dan McLean yang mencakup enam komponen yaitu kualitas sistem 

(system quality) dengan hasil perolehan skor sebesar 3,97 termasuk dalam 

kategori tinggi, kualitas informasi (information quality) dengan hasil perolehan 

skor 4,07 termasuk kategori tinggi, kualitas pelayanan (service quality) dengan 

hasil perolehan skor 4,09 termasuk dalam kategori tinggi, penggunaan (use) 

dengan hasil perolehan skor 4,06 termasuk dalam kategori tinggi, kepuasan 

pengguna (user satisfaction) dengan hasil perolehan skor 4,04 termasuk dalam 

kategori tinggi dan keuntungan (net benefit) dengan perolehan skor 4,02 termasuk 

dalam kategori tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi 

LexiPal di Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda memiliki kualitas yang 

baik. Hal itu dapat dilihat dari keseluruhan hasil perolehan rata-rata skor sebesar 

4,05 yang termasuk dalam kategori tinggi. 

 

Kata kunci : kualitas, disleksia, aplikasi LexiPal, kesuksesan IS 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Disleksia menjadi salah satu istilah yang masih asing di kalangan 

masyarakat. Perlu diketahui disleksia merupakan gangguan dimana penderitanya 

mengalami kesulitan membaca, menulis dan mengeja. Gangguan ini 

mempengaruhi perkembangan baca tulis yang biasanya terjadi pada anak yang 

menginjak usia tujuh tahun keatas. Hal ini ditandai dengan kesulitan dalam 

pemrosesan fonologis, penamaan cepat, memori otak, kecepatan pemrosesan dan 
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pengembangan keterampilan otomatis yang mungkin tidak relevan dengan 

kemampuan kognitif individu lainnya (Gyda, 2006). Kemajuan teknologi 

informasi pada saat ini tidak dapat dihindari sehingga setiap aktivitas manusia 

dalam semua bidang bergantung pada kecanggihan teknologi. Menurut Castells 

dalam Rahma (2014) bahwa masyarakat pada zaman informasi cenderung 

dikendalikan oleh hadirnya inovasi-inovasi teknologi yang  berkembang secara 

pesat, sehingga seluruh aktivitas manusia menjadi tergantung oleh teknologi. 

Seiring berkembangnya teknologi maka diciptakan sebuah perangkat lunak yang 

berfungsi untuk membantu penyandang disleksia.  Perlu diketahui apabila 

perangkat lunak atau aplikasi yang dipergunakan untuk membantu penyandang 

disleksia ini dilengkapi dengan teknologi berbasis multisensory. Salah satu 

aplikasi yang sudah mulai diciptakan bagi penyandang disleksia di Indonesia yaitu 

aplikasi bernama LexiPal.  

LexiPal ini merupakan start up aplikasi yang memfokuskan diri dalam 

upaya membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik yakni 

disleksia. Beberapa media edukasi yang digunakan LexiPal ini menggunakan 

multisensory method yaitu pendekatan yang melibatkan sebanyak mungkin indera 

anak untuk menangkap informasi baik melalui sensor visual (penglihatan)  seperti 

melihat gambar-gambar yang terdiri dari berbagai macam warna, lalu dengan 

melalui sensor auditori (pendengaran) seperti suara yang berasal dari gambar 

yang bergerak, adapun melalui sensor taktil (sentuhan) seperti memencet gambar 

bergerak secara nyata dan sensor kinestik (gerak) yang mendukung anak disleksia 

untuk melibatkan tubuhnya secara aktif sehingga anak penyandang disleksia 

menjadi lebih mudah terbantu untuk belajar dan menyerap informasi. Apabila 

aplikasi LexiPal ini diterapkan di lembaga informasi seperti perpustakaan maka 

kebutuhan informasi dan pengetahuan penyandang disleksia tidak akan terbatas. 

Saat ini perpustakaan di Indonesia yang menyediakan layanan khusus bagi 

penyandang disleksia masih jarang. Salah satu penyebabnya yaitu karena 

penyandang disleksia yang masih kurang diketahui oleh masyarakat, para orang 

tua maupun penyedia jasa informasi seperti perpustakaan. Perpustakaan yang 

pertama kali meresmikan dan menyediakan layanan khusus bagi penderita 
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disleksia adalah Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya. Layanan khusus yang 

diperuntukkan bagi penyandang disleksia diberi nama  Dyslexia Corner, yang 

mana pada ruangan disediakan khusus bagi anak yang menderita disleksia. Selain 

itu, pada ruangan ini juga didesain dengan beragam warna yang menarik dan 

dilengkapi dua komputer serta sensor gerak yang berisi aplikasi LexiPal. 

Penelitian sebelumnya dari disertasi berjudul “Mobile Application Design and 

Development on Touch Screen Phones for Adults with Dyslexia” yang dilakukan 

oleh Norman D. Dambul pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa penyandang 

disleksia dengan kategori usia dewasa merasa terbantu dengan hadirnya aplikasi 

mobile layar sentuh yang dapat diinstal pada smartphone. Kemudian penderita 

disleksia juga dapat lebih mudah membaca serta mengenali teks sehingga 

kedepannya diharapkan adanya pengembangan secara berkelanjutan dari aplikasi 

mobile di masa depan bagi penyandang disleksia. 

Aplikasi LexiPal di Perpustakaan Balai Pemuda merupakan program yang 

dipersembahkan oleh DPSG (Dyslexia Support Parent Group) wilayah Jawa 

Timur. Aplikasi ini diinstal kedalam dua buah komputer yang telah disediakan di 

Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda yang mana pada masing-masing 

komputer juga dilengkapi dengan mouse dan sensor Kinect yakni sensor yang 

digunakan untuk menangkap rangsang gerakan. Selain itu aplikasi LexiPal di 

Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya tidak hanya digunakan 

bagi penyandang resmi disleksia saja akan tetapi dapat digunakan untuk 

mendeteksi secara dini anak-anak yang memang mempunyai kebutuhan belajar 

khusus seperti disleksia. dilihat dari kondisi tersebut dan berdasarkan keterkaitan 

sistem informasi terhadap kualitas aplikasi bagi penyandang disleksia maka 

peneliti ingin mengetahui sejauh mana “Kualitas Aplikasi LexiPal pada Dyslexia 

Corner di Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya”. 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone and McLean  

DeLone and McLean mengemukakan teori mengenai kesuksesan sistem informasi  

pada tahun 2003 yang dikenal dengan D&M IS Succes Model. Pada Model 
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Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi DeLone dan McLean ini terdapat enam 

kategori komponen yang dapat mengukur kesuksesan sebuah sistem teknologi 

informasi antara lain : 

a. System Quality (kualitas sistem) 

Pada dasarnya kualitas sistem terdiri dari enam macam aspek yang dapat 

diukur yaitu : 

- Ease to Use (kemudahan untuk digunakan) 

Sistem informasi harus dapat digunakan dengan mudah dan tidak membuat 

bingung pengguna saat mengoperasikannya. Sistem yang memiliki 

kemudahan dapat membuat pengguna tertarik untuk mencobanya kembali. 

- Reliability (kehandalan sistem) 

Suatu sistem informasi mempunyai ketahanan terhadap kesalahan maupun 

gangguan (trouble) yang dapat berdampak pada ketidaknayamanan 

penggunaan sistem. 

- Response Time (kecepatan akses) 

Sistem informasi yang dapat diakses dengan cepat maka sistem informasi 

tersebut akan banyak dipakai  oleh pengguna karena pengguna merasa 

waktunya tidak terbuang sia-sia. 

- Flexibility System (fleksibilitas sistem)  

Pada sebuah sistem informasi salah satu kelebihan yang dapat membuat 

pengguna merasa beruntung yaitu adanya keleluasan dalam penggunaan 

sistem atau dengan kata lain sistem tersebut penggunaannya tidak dibatasi. 

- Security (keamanan sistem)  

Dalam sistem informasi hal yang paling utama dijamin adalah keamanan 

dan keabsahan dalam menggunakan sistem. Selain itu juga mencakup 

aspek seperti terjaganya privasi saat sistem tersebut digunakan. 

b. Information Quality (kualitas informasi) 

Adapun beberapa indikator yang dapat diukur dari kualitas informasi 

(quality information) pada sebuah sistem informasi yaitu : 

- Completeness (kelengkapan) 
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Informasi dari sebuah sistem informasi harus dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna secara lengkap. Informasi yang lengkap akan berpengaruh 

terhadap loyalitas pengguna pada sebuah sistem informasi. 

- Precicion (ketepatan) 

Informasi pada sebuah sistem informasi dapat dikatakan memiliki 

ketepatan apabila mampu menunjukkan makna yang sesuai dengan 

konsumsi informasi pengguna sehingga informasi yang didapatkan juga 

harus terhindar dari kepalsuan informasi agar tidak menyesatkan 

pengguna. 

- Relevance (relevan)  

Suatu informasi pada sistem informasi akan relevan dengan pengguna 

apabila informasi tersebut dapat dikonsumsi oleh pengguna secara 

berkelanjutan karena konten informasinya sesuai dengan kebutuhan 

pengguna.  

- Currency (perbaruan data)  

Informasi yang diperoleh dari sistem informasi harus mendapat 

pembaharuan atau updating, hal ini dapat memiliki dampak pada 

keabsahan informasi tersebut. 

- Accurate (akurat)  

Informasi yang ada dalam sistem informasi harus memiliki sifat akurat 

karena pengguna akan bergantung pada  informasi yang telah diperoleh 

sehingga dapat menpengaruhi pengetahuan pengguna. Keakuratan 

informasi merupakan timbal balik dari kualitas sistem informasi yang 

digunakan. 

c. Service Quality (kualitas layanan) 

Pada kualitas layanan (service quality) suatu sistem informasi yang mana 

dapat diketahui dari adanya loyalitas dari pengguna dalam memakai sistem 

informasi. Loyalitas pengguna berpengaruh pada keberlanjutan sistem 

informasi yang pernah digunakan. 

- Assurance (jaminan) 
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Layanan yang berkaitan dengan sistem informasi memberikan dampak 

psikologis berupa perasaan aman bebas dari gangguan maupun ancaman 

rasa cemas dan takut. 

- System Empathy (empati sistem) 

Layanan yang berkaitan dengan sistem informasi mampu membuat 

kebutuhan informasi penggunanya merasa terpenuhi serta pengguna tidak 

perlu merasa khawatir apabila sistem informasi mengalami gangguan. 

d. Use (penggunaan) 

Dalam penggunaan (use) suatu sistem informasi mengacu pada urgensi 

dari penggunaan sistem informasi bagi pengguna. Selain hal itu, 

penggunaan juga bisa berdampak pada intensitas penggunaan sistem 

informasi tersebut. 

e. User Satisfaction (kepuasan pengguna) 

Kepuasan pengguna (user satisfaction) dapat diketahui dari umpan balik 

pengguna setelah menggunakan sistem informasi. Adapun hal lain yang 

memiliki keterkaitan dengan kepuasan pengguna ini yaitu tolak ukur yang 

bisa dilihat dari seberapa tertariknya pengguna pada sistem informasi yang 

pernah digunakan. 

f. Net Benefit (keuntungan) 

Keuntungan merupakan timbal balik (impact) dari pemakaian sistem 

informasi yang nantinya akan beroutput pada kecepatan penelusuran 

informasi pengguna atau membantu pengguna untuk menelusur informasi 

lebih cepat serta dapat meningkatkan wawasan pengguna. 

1.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian mengenai kualitas aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di 

Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya ini menggunakan jenis pendekatan 

kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pada penelitian deskriptif tidak 

memberikan perlakuan dan manipulasi tertentu akan tetapi menggambarkan 

keadaan yang apa adanya. Kemudian metode deskriptif kuantitatif pada penelitian 

ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang pemanfaatan teknologi informasi 
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pada kalangan pengguna aplikasi LexiPal di Dyslexia Corner. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian mengenai kualitas aplikasi LexiPal pada 

Dyslexia Corner di Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya yaitu sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

a. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya dan jawab pada penelitian yang 

berlangsung secara lisan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi-informasi dan keterangan-keterangan terkait dengan 

penelitian. Menurut Sugiyono (2012) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

b. Metode Kuesioner 

Kuesioner merupakan sejumlah daftar pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah atau bidang yang akan 

diteliti dari responden. Menurut Arikunto (2002), kelebihan menggunakan 

kuesioner yaitu dalam waktu relatif singkat peneliti dapat memperoleh data yang 

banyak dan tenaga yang diperlukan juga sedikit serta responden dapat menjawab 

dengan bebas tanpa ada pengaruh dari orang lain. 

c. Metode Observasi  

Metode observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik adanya gejala-

gejala yang akan diteliti. Menurut Yehoda, pengamatan akan menjadi alat 

pengumpulan yang baik apabila mempunyai karateristik seperti penelitian 

mengarah pada tujuan penelitian, penelitian direncanakan secara sistematik, 

penelitian dapat dicek dan dikontrol validitas, reliabilitas dan ketelitiannya. 

Sedangkan untuk lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan 

untuk memperoleh dan melengkapi data penelitian. Lokasi penelitian ini akan 

dilakukan di Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya yang terletak di Jalan 

Gubernur Suryo No. 15, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 
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60271. Alasan  peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan Perpustakaan 

Balai Pemuda Surabaya yang telah memiliki layanan khusus bernama ”Dyslexia 

Corner” yang diperuntukkan bagi penyandang disleksia serta pada layanan ini 

telah dilengkapi dengan sistem informasi yang membantu penyandang disleksia 

untuk belajar dan memperoleh informasi. Menurut Arikunto (2002) populasi 

adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu lingkup dan 

waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data bukan manusia, 

sedangkan menurut Sugiyono (2011) populasi merupakan keseluruhan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek serta memiliki kualitas dan 

karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian dapat ditarik 

kesimpulannya. Berdasarkan penentuan lokasi yang dilakukan peneliti maka 

dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah pengguna yang pernah 

menggunakan aplikasi LexiPal di Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda 

Surabaya. 

Teknik sampling pada penelitian ini  dengan menggunakan teknik 

purposive sampling yang mana pada teknik ini didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-

sifat tertentu yang telah diperkirakan mempunyai karateristik seperti yang terdapat 

pada populasi yang telah diketahui sebelumnya. Pada pengguna di Dyslexia 

Corner Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya, beberapa karateristik yang menjadi 

responden penelitian ini yaitu (1) pengguna menggunakan aplikasi LexiPal lebih 

dari satu kali, (2) pengguna senang pergi ke perpustakaan dan (3) pengguna 

memiliki kemauan untuk belajar membaca maupun menulis. Untuk memudahkan 

proses analisis data maka peneliti menggunakan bantuan alat berupa SPSS dan 

perhitungan statistik. Skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti untuk 

menyatakan tanggapan dari responden terhadap setiap pertanyaan yang diberikan 

yaitu dengan menggunakan Skala Likert. Menurut Sugiyono (2004) Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari setiap item instrumen 

penelitian yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari urutan sangat 

positif sampai negatif yang berupa kata-kata berikut ini : 

a. Sangat setuju (SS)   : Skor 5 
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b. Setuju (S)    : Skor 4 

c. Kurang Setuju (KS)  : Skor 3 

d. Tidak setuju (TS)   : Skor 2 

e. Sangat tidak setuju (STS)  : Skor 1 

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.1 Gambaran Penggunaan Aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di 

Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya 

Dari temuan data pada bab III mengenai karateristik responden yang mana 

responden perempuan jumlahnya lebih mendominasi daripada responden laki-laki 

yaitu dengan prosentase sebesar 59,4%. Sedangkan rata-rata responden yang 

menggunakan aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di Perpustakaan Balai 

Pemuda merupakan responden yang berusia diatas 7 tahun yaitu dengan 

prosentase sebesar 65,6% yang mana pada usia tersebut pengguna lebih 

membutuhkan media atau alat bantu lain untuk pemahaman belajar dan proses 

untuk menangkap kata lebih banyak saat membaca selain yang diajarkan guru di 

sekolah. Selain itu, jika dilihat dari tingkat pendidikannya rata-rata responden 

yang menggunakan aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di Perpustakaan Balai 

Pemuda merupakan siswa sekolah diatas kelas 2 SD yaitu dengan prosentase 

sebesar 62,5%. Sedangkan apabila ditinjau lebih lanjut waktu yang dibutuhkan 

responden untuk mengoperasikan aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di 

Perpustakaan Balai Pemuda paling banyak selama 1 jam dengan prosentase 

sebesar 87,5% hal ini dapat direpresentasikan bahwa responden sudah dapat 

menilai bagaimana kualitas dari aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di 

Perpustakaan Balai Pemuda. 

2.2 Kualitas Sistem (System Quality) 

Menurut DeLone dan McLean dalam Seddon dan Kiew (1994), kualitas 

sistem berkaitan dengan konsistensi antarmuka pada sistem dengan pengguna, 

kemudahan penggunaan sistem, respon interaktif dalam penggunaan sistem 
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maupun pemeliharaan mengenai kode-kode program pada sebuah sistem. Kualitas 

sistem merupakan komponen pertama yang digunakan untuk mengukur sistem 

informasi dari segi desain, pengoperasian dan fitur aplikasi dari aplikasi LexiPal 

pada Dyslexia Corner di Perpustakaan Balai Pemuda. Untuk mengetahui kualitas 

sistem pada aplikasi LexiPal di Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda, 

responden telah memberikan tanggapan dengan cara memberikan penilaian 

terhadap sistem dari aplikasi LexiPal sesuai dengan karateristik kualitas sistem 

seperti yang telah disampaikan oleh DeLone dan McLean. Berdasarkan hasil 

olahan pada penelitian ini, komponen kualitas sistem pada aplikasi LexiPal di 

Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda tergolong dalam kategori tinggi 

yaitu dengan skor 3,97. Itu artinya pengguna aplikasi LexiPal menilai jika sistem 

aplikasi sudah mempunyai kualitas yang baik, yang mana desain dan fitur sistem 

aplikasi LexiPal sudah memenuhi karateristik-karateristik kualitas sistem. 

2.3 Kualitas Informasi (Information Quality) 

 Menurut  DeLone dan McLean dalam Seddon dan Kiew (1994) kualitas 

informasi berkaitan dengan masalah seperti ketepatan waktu, akurasi, relevansi, 

dan format informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi. Kualitas 

informasi merupakan komponen kedua yang digunakan untuk mengukur kualitas 

sistem informasi dari aspek kelengkapan, ketepatan, relevansi, perbaruan data dan 

akurasi informasi dari aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di Perpustakaan 

Balai Pemuda. Untuk dapat mengetahui kualitas informasi dari aplikasi LexiPal di 

Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda, responden telah memberikan 

persepsi dengan cara memberikan penilaian terhadap konten informasi yang 

terdapat dalam aplikasi LexiPal sesuai dengan karateristik kualitas informasi 

seperti yang telah dikemukakan oleh DeLone dan McLean. Berdasarkan hasil 

olahan pada penelitian ini, komponen dari kualitas informasi pada aplikasi 

LexiPal di Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda tergolong dalam kategori 

tinggi yaitu dengan skor 4,07. Itu sama halnya dengan pengguna yang menilai 

apabila aplikasi LexiPal sudah mempunyai konten informasi yang baik, yang 

mana dapat dilihat dari aspek-aspek seperti kelengkapan, ketepatan, relevansi, 



 

12 
 

perbaruan data serta akurasi informasi yang disediakan oleh aplikasi LexiPal 

sudah terbukti dapat memenuhi karateristik-karateristik dari kualitas informasi 

sebuah sistem informasi. 

2.4 Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

Menurut DeLone dan McLean dalam Pit et al. (1995) bahwa kualitas 

pelayanan berhubungan dengan penilaian yang mengarah pada sarana pendukung 

suksesnya sebuah sistem informasi. Kualitas pelayanan merupakan komponen 

ketiga yang mengukur kualitas sebuah sistem informasi dari aspek jaminan dan 

empati sistem aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di Perpustakaan Balai 

Pemuda. Untuk dapat mengetahui kualitas informasi dari aplikasi LexiPal di 

Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda, responden telah memberikan 

tanggapan dengan cara memberikan penilaian terhadap loyalitas dan timbal balik 

positif dari penggunaan aplikasi LexiPal seperti yang telah dikemukakan oleh 

DeLone dan McLean mengenai karateristik-karateristik kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh sistem informasi. Berdasarkan hasil olahan pada penelitian ini, 

komponen kualitas pelayanan pada aplikasi LexiPal di Dyslexia Corner 

Perpustakaan Balai Pemuda tergolong dalam kategori tinggi yaitu dengan skor 

4,09. Itu sama halnya dengan pengguna yang menilai apabila aplikasi LexiPal 

sudah mampu membuat pengguna  merasa loyal dan mendapatkan timbal balik 

positif dari penggunaannya serta aspek yang dapat diukur dari komponen kualitas 

pelayanan ini yaitu berkaitan dengan jaminan dan empati dari sistem aplikasi. 

2.5 Penggunaan (Use) 

Menurut DeLone dan McLean penggunaan pada sebuah sistem berkaitan 

dengan sikap dan perilaku dari pengguna terhadap sistem informasi. Selain itu 

penggunaan sistem ini juga berkaitan dengan kemudahan penyelesaian pekerjaan 

dari pengguna. Penggunaan merupakan komponen keempat yang mengukur dari 

aspek tanggapan positif pengguna berdasarkan penggunaan sistem aplikasi 

LexiPal yang ada di Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda. Untuk 

mengetahui penggunaan dari aplikasi LexiPal di Dyslexia Corner Perpustakaan 

Balai Pemuda, responden telah memberikan persepsi dengan cara memberikan 
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penilaian terhadap sikap pengguna dalam menggunakan aplikasi LexiPal 

sebagaimana yang telah diungkapkan oleh DeLone dan McLean mengenai 

karateristik penggunaan yang mana dapat memberikan dampak positif pada 

individu apabila individu tersebut merasakan manfaat yang sesuai dengan sistem 

informasi yang digunakan. Berdasarkan hasil olahan pada penelitian ini, 

komponen penggunaan pada aplikasi LexiPal di Dyslexia Corner Perpustakaan 

Balai Pemuda tergolong dalam kategori tinggi yaitu dengan skor 4,06. Hal itu 

sama artinya dengan pengguna yang menilai apabila aplikasi LexiPal sudah 

mampu memberikan dampak positif terhadap penggunaannya karena komponen 

penggunaan ini mengukur aspek pendukung dalam bakat pengguna untuk jangka 

panjang.  

2.6 Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

Menurut DeLone dan McLean dalam Seddon dan Yip (1992) kepuasan 

pengguna berkaitan dengan pengujian interaksi yang sukses antara sistem 

informasi kepada penggunanya. Kepuasan pengguna merupakan komponen 

kelima yang mengukur kualitas aplikasi dari aspek kepuasan informasi dan 

kepuasan menyeluruh dari aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di Perpustakaan 

Balai Pemuda. Untuk dapat mengetahui kepuasan pengguna dari aplikasi LexiPal 

di Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda, responden telah memberikan 

tanggapan dengan cara memberikan penilaian terhadap keloyalan dari penggunaan 

aplikasi LexiPal sebagaimana yang telah diungkapkan oleh DeLone dan McLean 

bahwa pengguna dapat memberikan respon positif dari output sistem informasi 

yang digunakan atau dengan kata lain pengguna sudah merasa puas dengan sistem 

informasi yang telah digunakan secara berkala. Berdasarkan hasil olahan pada 

penelitian ini, komponen kepuasan pengguna pada aplikasi LexiPal di Dyslexia 

Corner Perpustakaan Balai Pemuda tergolong dalam kategori tinggi yaitu dengan 

skor 4,04. Hal itu sama artinya dengan responden yang menilai apabila aplikasi 

LexiPal sudah memberikan kepuasan bagi para penggunanya sehingga pengguna 

merasa loyal terhadap sistem informasi yang digunakan saat itu.  

2.7 Keuntungan (Net Benefit) 



 

14 
 

Menurut DeLone dan McLean (2003) jika keuntungan ini berhubungan 

dengan hasil akhir dari pengukuran sebuah sistem informasi. Pada komponen 

keuntungan ini tidak ada hasil yang sepenuhnya positif tanpa didukung dengan 

konsekuensi dari hasil yang negatif. Keuntungan merupakan komponen keenam 

yang digunakan untuk mengukur kualitas sebuah sistem informasi dari aspek 

peningkatan pengetahuan dan efektivitas informasi aplikasi LexiPal pada Dysexia 

Corner di Perpustakaan Balai Pemuda. Untuk dapat mengetahui keuntungan 

secara menyeluruh dari penggunaan aplikasi LexiPal di Dyslexia Corner 

Perpustakaan Balai Pemuda, responden telah memberikan tanggapan dengan cara 

memberikan penilaian terhadap hasil secara keseluruhan dari kesuksesan sistem 

informasi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh DeLone dan McLean 

apabila sistem informasi dapat diukur baik buruknya ketika pengguna telah dapat 

memberikan penilaian terhadap hasil akhir dari penggunaan sistem informasi 

tersebut.  Berdasarkan hasil olahan pada penelitian ini, komponen manfaat bersih 

pada aplikasi LexiPal di Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda tergolong 

dalam kategori tinggi yaitu dengan skor 4,02. Hal itu sama artinya dengan 

responden yang menilai apabila aplikasi LexiPal sudah mampu untuk memberikan 

manfaat yang bersih bagi para penggunanya sehingga aplikasi LexiPal dapat 

digunakan secara berkelanjutan. 

2.8 Model Kesuksesan SI D&M Keseluruhan 

Hasil analisis secara keseluruhan bahwa enam komponen dari Model 

Kesuksesan SI DeLone dan McLean yang meliputi kualitas sistem (system 

quality), kualitas informasi (information quality), kualitas pelayanan (service 

quality), penggunaan (use), kepuasan pengguna (user satisfaction) dan 

keuntungan (net benefit) menjadi komponen yang mengukur kualitas aplikasi 

LexiPal di Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda. Urutan skor dari paling 

tertinggi hingga terendah terhadap enam komponen dalam mengukur kualitas 

aplikasi LexiPal yaitu urutan pertama kualitas pelayanan dengan rata-rata skor 

4,09. Sedangkan untuk urutan kedua kualitas informasi dengan rata-rata skor 4,07 

selanjutnya urutan ketiga adalah penggunaan dengan rata-rata skor 4,06 dan 
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urutan keempat adalah kepuasan pengguna dengan rata-rata skor 4,04. Kemudian 

untuk urutan kelima adalah keuntungan dengan rata-rata skor 4,02 dan urutan 

terakhir adalah kualitas sistem dengan rata-rata skor 3,97. Berdasarkan dari hasil 

perhitungan statistik yang telah dicantumkan  pada bab III maka dapat diketahui 

jika keenam komponen pengukuran semua termasuk dalam kategori tinggi. 

 Apabila dilihat secara keseluruhan dari setiap indikator pada variabel-

variabel keenam komponen dari Model Kesuseksan SI DeLone dan McLean maka 

dapat diketahui jika aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di Perpustakaan Balai 

Pemuda sudah memiliki kualitas sistem informasi yang baik dan sesuai dengan 

harapan pengguna. Meskipun sudah memiliki kualitas baik, akan tetapi aplikasi 

LexiPal masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan tertentu. Kendala 

yang ditemui pada pemanfaatan aplikasi LexiPal terletak pada komponen kualitas 

sistem yang mana komponen ini memiliki rata-rata skor terendah dibandingkan 

dengan kelima komponen yang lain. Kemudian jika dikaitkan dengan kelima 

komponen pengukuran yang lain, kualitas sistem informasi tidak hanya dilihat 

dari kualitas sistem saja akan tetapi juga dari segi kualitas infromasi, kualitas 

pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna dan juga keuntungan dari sistem 

informasi tersebut. Oleh sebab itu keenam komponen ini harus seimbang satu 

dengan yang lain agar sistem infromasi yang digunakan dapat dikatakan sebagai 

sistem infromasi yang benar-benar memiliki kualitas baik dan bisa diandalkan. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka diharapkan aplikasi LexiPal yang ada di 

Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda dapat memperbaiki kualitas sistem 

maupun komponen yang lain agar dapat mengatasi kendala dan permasalahan 

yang berkaitan dengan ketidaknyaman pengguna aplikasi LexiPal saat 

mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi. 

2.9 Jumlah Penggunaan Aplikasi dan Tingkat Kepuasan Penggunaan 

Aplikasi 

Menurut DeLone dan McLean penggunaan pada sebuah sistem berkaitan 

dengan sikap dan perilaku dari pengguna terhadap sistem informasi sedangkan 

kepuasan pengguna (Seddon dan Yip 1992) berkaitan dengan pengujian interaksi 
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yang sukses antara sistem informasi kepada penggunanya. Komponen-komponen 

yang terdapat pada Model Kesuksesan Informasi D&M mempunyai keterkaitan 

satu sama lain terutama pada komponen penggunaan dan komponen kepuasan 

pengguna. Penggunaan (use) dan kepuasan pengguna (user satisfaction) memiliki 

hubungan timbal balik yang positif. Hal ini dapat diketahui dari setiap indikator 

penelitian pada komponen penggunaan dan variabel yang ada pada komponen 

kepuasan pengguna. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh DeLone dan 

McLean dalam Seddon dan Yip (1992) apabila sistem informasi yang digunakan 

secara intensif atau terus menerus akan memberikan dampak pada kepuasan 

pengguna secara berkelanjutan. Sehingga terbukti jika responden yang dominan 

menyatakan jawaban sangat puas dan puas dengan jumlah penggunaan aplikasi 

LexiPal di Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda sebanyak dua kali 

maupun dengan  jumlah penggunaan sebanyak lebih dari dua kali. 

Selain itu dengan adanya penggunaan aplikasi yang lebih intensif dan 

dapat dilakukan secara terus menerus maka berpengaruh pula pada kepuasan 

pengguna dari aplikasi LexiPal di Dyslexia Corner Perpustakaan Balai Pemuda 

yang mana kepuasan pengguna juga akan bertambah. Apabila pengguna 

menggunakan aplikasi LexiPal dengan jumlah penggunaan lebih dari satu kali 

maka lama kelamaan pengguna akan merasa loyal dengan aplikasi LexiPal 

sehingga pengguna ingin menggunakan kembali aplikasi LexiPal di kemudian 

hari. Banyaknya responden yang menyatakan sangat puas dan puas dengan 

penggunaan aplikasi sebanyak dua kali maupun lebih dari dua kali dapat 

diasumsikan bahwa komponen penelitian penggunaan dari aplikasi LexiPal sudah 

mampu memberikan timbal balik yang positif  berupa  kepuasan pengguna yang 

cukup baik kepada para pengguna aplikasi LexiPal. 

 

3. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian yang diperoleh penilaian yang dilakukan pengguna 

terhadap komponen pengukuran yang pertama yaitu kualitas sistem (system 
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quality) dari aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di Perpustakaan Balai Pemuda 

mendapat rata-rata skor 3,97 dengan kategori tinggi. Hal ini artinya pengguna 

telah memberikan penilaian bahwa secara keseluruhan fitur, desain, dan 

pengoperasian sistem dari aplikasi LexiPal memang memiliki kualitas yang baik. 

Pengguna mempercayai apabila aplikasi LexiPal mudah untuk digunakan, 

memiliki sistem yang handal, memiliki kecepatan akses yang optimal, memiliki 

fleksibilitas dan kemananan sistem yang baik. Sedangkan untuk komponen 

pengukuran yang kedua yaitu kualitas informasi (information quality) dari aplikasi 

LexiPal pada Dyslexia Corner di Perpustakaan Balai Pemuda mendapat rata-rata 

skor 4,07 dengan kategori tinggi. Hal ini artinya pengguna telah mampu 

memberikan penilaian bahwa secara keseluruhan aplikasi LexiPal memiliki 

konten informasi yang berkualitas baik. Pengguna mempercayai apabila aplikasi 

LexiPal memiliki informasi yang lengkap, memberikan informasi yang tepat dan 

relevan, memiliki keterbaruan data dan informasi yang diberikan juga akurat. 

Pada komponen pengukuran ketiga yaitu kualitas pelayanan (service quality) dari 

aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di Perpustakaan Balai Pemuda didapatkan 

rata-rata skor 4,09 dengan kategori tinggi. Hal ini artinya pengguna telah 

memberikan penilaian bahwa secara keseluruhan dari segi pelayanan, aplikasi 

LexiPal sudah mampu memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. 

Pengguna mempercayai apabila apabila aplikasi LexiPal memiiki jaminan dan 

empati sistem yang bagus. Selanjutnya pada komponen pengukuran yang 

keemapat yaitu penggunaan (use) dari aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di 

Perpustakaan Balai Pemuda didapatkan rata-rata skor 4,06 dengan kategori tinggi. 

Hal ini artinya pengguna telah memberikan penilaian bahwa secara keseluruhan 

dari segi penggunaan aplikasi LexiPal sudah mampu memberikan manfaat dan 

kemudahan bagi para penggunanya. Kemudian  komponen pengukuran kelima 

yaitu kepuasan pengguna (user satisfaction) dari aplikasi LexiPal pada Dyslexia 

Corner di Perpustakaan Balai Pemuda didapatkan rata-rata skor 4, 04 dengan 

kategori tinggi. Hal ini artinya pengguna sudah memberikan penilaian bahwa 

secara keseluruhan aplikasi LexiPal telah memberikan kepuasan bagi para 

penggunanya. Sedangakn untuk komponen pengukuran yang keenam yaitu 
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keuntungan (net benefit) dari aplikasi LexiPal pada Dyslexia Corner di 

Perpustakaan Balai Pemuda didapatkan rata-rat skor 4, 02 dengan kategori tinggi. 

Hal ini artinya pengguna telah memberikan penilain bahwa secara keseluruhan 

aplikasi LexiPal mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang positif bagi 

para penggunanya. 

3.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai kualitas aplikasi LexiPal pada 

Dyslexia Corner di Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya, maka peneliti memiliki 

saran-saran seperti dari segi kualitas sistem terutama pada variabel fleksibilitas 

sistem, aplikasi LexiPal bisa diprogram lagi di komputer yang bisa ditambahkan 

pada ruang layanan karena mengingat komputer yang disediakan di Dyslexia 

Corner hanya sebanyak dua komputer saja sehingga saat pengguna yang 

menggunakan lebih dari dua orang maka pengguna yang lain harus mengantri 

terlebih dahulu ketika ingin memainkan aplikasi. Sedangkan dari segi kualitas 

informasi terutama dalam variabel perbaruan data secra lebih rinci diadakan 

perbaruan yang up to date semisal setiap tahun aplikasi LexiPal diadakan upgrade 

versi sesuai dengan masukan dari para pengguna yang pernah menggunakan 

aplikasi LexiPal. Dari segi kualitas pelayanan terutama dari variabel empati 

sistem, pengguna aplikasi harus dipandu dalam awal menggunakan aplikasi 

LexiPal dikarenakan untuk menggunakan LexiPal pada komputer perlu bantuan 

dari pihak perpustakaan agar pengguna bisa merasa nyaman. Dari segi kepuasan 

pengguna terutama dari variabel kepuasan menyeluruh, media belajar dari aplikasi 

LexiPal yang menggunakan sensor Kinect bisa diperiksa secara lebih detail lagi 

karena hal tersebut berkaitan dengan perasaan suka dan senang dari pengguna 

apabila pengguna merasa senang memainkan media belajar dengan sensor Kinect 

maka pengguna juga akan merasa puas. Dari segi keuntungan terutama dari 

variabel efektivitas informasi jika dalam fitur permainan-permainan aplikasi 

LexiPal menyediakan media belajar dengan pilihan perhitungan lebih banyak, hal 

ini ditujukan agar pengguna yang mengalami kesulitan berhitung bisa lebih 

terbantu dalam memahami angka dan perhitungan. 
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