
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian dalam hal ini adalah website bertuahpos.com pada 

PT. Citra Media Bertuah. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini beralamat dijalan Pepaya nomor 40 C, Jadirejo, 

Sukajadi, Pekanbaru, Riau. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder, sumber jenis data tersebut sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer untuk penelitian ini berasal dari hasil observasi dan 

wawancara dengan staf yang mengelola website. Selain observasi dan 

wawancara, penelitian ini juga akan melakukan penyebaran kuesioner 

kepada pengunjung website bertuahpos.com. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah 10 buku, 3 

artikel, 14 jurnal, 3 akses internet dan 9 skripsi. 

3.4 Proses dan Alur Penelitian 

Adapun proses dan alur penelitian dapat dilihat Gambar 3.1: 
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3.4.1 Tahap Perencanaan 

 

- Studi Pendahuluan. 

- Melakukan Observasi dan Wawancara Awal. 

- Mengidentifikasi Masalah. 

- Menentukan Tujuan Penelitian. 

- Mengumpulkan Data. 

- Merancang Instrumen Kuesioner. 

HASIL 

 

 

Proposal 

Tugas Akhir 

 

 

3.4.2 Pengumpulan Data 

 

- Melakukan Observasi Lanjutan. 

- Melakukan Wawancara Lanjutan. 

- Studi Kepustakaan. 

- Melakukan Penyebaran Kuesioner. 

HASIL 

 

Data Primer 

dan 

Sekunder 

 

 

3.4.3 Pengolahan Data 

 

- Karakteristik Responden. 

- Mengidentifikasi Variabel UCD. 

- Perhitungan Statistik Deskriptif. 

- Uji Validitas dan Reliabilitas. 

HASIL 

 

Hasil 

Pengolahan 

Data 

 

 

3.4.4 Tahap Analisa 

 

- Menganalisa Hasil Perhitungan Kuesioner. 

HASIL 

 

Hasil 

Analisa 

 

 

3.4.5 Dokumentasi Hasil Penelitian 

 

- Merancang dan membangun Prototype 

Usulan. 

- Membuat Laporan Penelitian. 

- Mempresentasikan Penelitian. 

HASIL 

 

Laporan 

Tugas Akhir 

Dan 

Prototype 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian (Rahayu, 2010). 

Penjelasan dari metodologi penelitian ini sebagai berikut: 
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3.4.1 Tahap Perencanaan 

 Pada tahap ini merupakan tahap perencanaan penelitian, semua kegiatan 

yang akan dilaksanakan harus direncanakan terlebih dahulu secara maksimal. 

Adapun perencanaan yang dilakukan pada tahap ini secara garis besar seperti 

perencanaan jadwal, tempat, alat yang digunakan, tujuan dan target. Apabila 

perencanaan telah maksimal, maka dilanjutkan dengan melaksanakan perencanaan 

tersebut, pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan 

Pada kegiatan ini mencari dan mempelajari berbagai sumber referensi 

diantaranya: 

a. Jurnal-jurnal terkait analisa website, evaluasi website, rancang bangun 

sistem informasi, dan knowledge management.  

b. Buku-buku metodologi penelitian. 

c. Skripsi terdahulu. 

d. Internet. 

Setelah mempelajari sumber-sumber tersebut, kegiatan selanjutnya 

adalah menentukan studi kasus yang akan diteliti. 

2. Melakukan Observasi Awal dan Wawancara Awal 

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan observasi dan wawancara awal, 

observasi dilakukan langsung pada PT. Citra Media Bertuah untuk 

mendapatkan dokumentasi seperti foto perusahaan, anggota, dan traffic 

kunjungan website bertuahpos.com, observasi dilakukan menggunakan 

alat bantu yaitu smartphone Asus ZenFone 2 Laser sebagai alat 

pengambilan gambar. Selain itu wawancara juga dilakukan secara 

langsung dengan staf perusahaan agar mengetahui dengan jelas tentang 

perusahaan secara umum. Wawancara dilakukan mengunakan alat bantu 

seperti smartphone Asus ZenFone 2 Laser (perekam suara) dan alat tulis, 

berikut adalah daftar pertanyaan wawancara awal: 

a. Bagaimana sejarah PT. Media Citra Bertuah (Maulia Oktavia)? 

b. Siapa yang merancang dan membangun website bertuahpos.com 

(Maulia Oktavia)? 
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c. Bisakah anda menjelaskan struktur organisasi PT. Media Citra 

Bertuah (Maulia Oktavia)? 

d. Apa saja isi yang terkandung pada website bertuahpos.com (Maulia 

Oktavia)? 

3. Mengidentifikasi Masalah 

Pada kegiatan ini melakukan pengidentifikasian masalah yang terdapat 

pada website bertuahpos.com yang nantinya akan dijadikan sebagai 

perumusan masalah. 

4. Menentukan Tujuan Penelitian 

Menentukan tujuan penelitian berfungsi untuk memperjelas kerangka 

tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Salah satu 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa desain dan usability 

website bertuahpos.com dengan menggunakan metode UCD.  

5. Mengumpulkan Data 

Ada dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu data 

primer dan sekunder. Data primer dan sekunder pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Sub Judul 3.3. 

6. Merancang Instrumen Kuesioner 

Pada kegiatan ini melakukan pembuatan instrumen kuesioner 

berdasarkan aturan dalam UCD yang nantinya akan disebarkan kepada 

responden. Berikut ini merupakan prinsip metode UCD yang menjadi 

patokan dalam pembuatan kuesioner. Pada metode UCD terdapat 10 

aturan penting, namun pada penelitian ini hanya menggunakan enam 

aturan saja, tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan studi kasus 

yang diteliti. Aturan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Enam Aturan Metode UCD. 

No Jenis Aturan 

UCD 
Pengertian 

1 Perspective 

Aspek ini menempatkan pengguna sebagai pihak yang 

selalu benar. Jika terdapat masalah saat penggunan sistem, 

maka kesalahan terdapat pada sistem, bukan pengguna. 
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Tabel 3.1 Enam Aturan Metode UCD (Lanjutan). 

Sumber: Hayati (2014) 

3.4.2 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan 

penelitian, selanjutnya adalah mengumpulan data-data tambahan yang dianggap 

belum selesai pada tahap perencanaan. Tahapan ini berisi tentang proses dalam 

pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder. Kegiatan pada tahap ini 

sebagai berikut: 

1. Observasi Lanjutan 

Observasi lanjutan pada penelitian ini menggunakan jenis observasi Non-

Participant yang tidak terstruktur (Sugiyono, 2014). Observasi yang 

dilakukan dengan pengamatan  langsung  ke objek penelitian yaitu pada 

website bertuahpos.com. Observasi dilakukan mengunakan alat bantu 

yaitu laptop Toshiba dan smartphone Asus ZenFone 2 Laser, alat ini 

digunakan sebagai alat untuk mengakses website bertuahpos.com. 

 

No Jenis Aturan 

UCD 
Pengertian 

2 Compliance 

Dari segi pemenuhan, pengguna berhak untuk 

mendapatkan sistem yang bekerja sesuai dengan tujuan 

sistem. 

3 Feedback 

Aspek ini menuntut suatu sistem untuk dapat 

menyediakan informasi yang jelas, mudah dimengerti 

serta akurat. 

4 Restriction 
Pada aspek ini pengguna mempunyai hak untuk 

mengetahui batasan kemampuan sistem. 

5 Assistance 

Pada aspek ini pengelola sistem seharusnya 

berkewajiban untuk menerima pendapat serta mendengar 

keluhan pengguna mengenai sistem.  

6 Usability 
Pada aspek ini suatu sistem seharusnya dapat digunakan 

secara alami dan intuitif.  
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2. Wawancara 

Jenis wawancara lanjutan pada penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur (Herdiansyah, 2013), wawancara dilakukan secara bertatap 

muka langsung dengan narasumber yaitu bagian staf pengelola website 

bertuahpos.com Maulia Oktavia (Sekretaris Editorial) dan Maryo 

Sanjaya Adiputra, S. Kom (Pendukung Teknologi Informasi dan Media 

Sosial). Alat bantu yang digunakan adalah smartphone Asus ZenFone 2 

Laser (perekam suara) dan alat tulis. Di bawah ini merupakan daftar 

pertanyaan wawancara lanjutan: 

a. Berapa banyak pengunjung perharinya (Maulia Oktavia)? 

b. Berapa target kunjungan perharinya (Maulia Oktavia)? 

c. Bagaimana kondisi perusahaan sekarang dengan jumlah kunjungan 

pada saat ini, apakah mengalami kerugian atau biasa-biasa saja serta 

berapa pendapatan sebulan (Maulia Oktavia)? 

d. Apa tujuan meningkatkan kunjungan (Maulia Oktavia)? 

e. Apa saja yang telah dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

traffic kunjungan (Mario Sanjaya Adiputra, S. Kom)? 

f. Apa kendala tim perusahaan dalam upaya meningkatkan traffic 

kunjungan (Maulia Oktavia)? 

g. Apakah pernah website ini ditingkatkan pada bidang SEO (Search 

Engine Optimization) (Maryo Sanjaya Adiputra, S. Kom)? 

h. Apakah pernah website ini ditingkatkan pada bidang desain (Maulia 

Oktavia)? 

i. Apa pemasukan terbesar pada website (Maulia Oktavia)? 

j. Apakah website ini pernah diperbaharui, apakah ada jangka waktu 

perubahan, dan apakah ada dokumentasi perubahan tersebut (Maulia 

Oktavia)? 

k. Apakah website ini memiliki tim analisis dan evaluasi (Maulia 

Oktavia)? 

l. Apakah website ini pernah dievaluasi dan analisa dengan standar 

atau metode tertentu (Maulia Oktavia)? 
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m. Website ini berada pada peringkat ke berapa di provinsi Riau dan 

apakah ada datanya (Maulia Oktavia)? 

n. Apakah penting evaluasi dilakukan (Maulia Oktavia)? 

o. Apakah website ini pernah diteliti sebelumnya (Maulia Oktavia)? 

p. Bagaimana prosedur periklanan, apakah ada aturannya? Bagaimana 

dengan ukuran kecil, apakah berbeda tarifnya dengan ukuran besar 

(Maulia Oktavia)? 

q. Apakah pada awal pembangunan website ini menerapkan konsep 

IMK (Maulia Oktavia)? 

3. Studi Kepustakaan 

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga diperoleh 

melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk jurnal yang relevan untuk 

pedoman penelitian, arsip perusahaan yang diberikan, dan buku-buku 

untuk menambah referensi data sebagai pendukung permasalahan dan 

solusi pada penelitian ini. 

4. Melakukan Penyebaran Kuesioner 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai salah satu teknik 

pengumpulan data. Dalam pengukuran pada setiap instrumen kuesioner 

menggunakan skala Likert. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan 

bentuk hard copy yang ditujukan kepada pengguna website 

bertuahpos.com dengan sampel 30 orang responden. Untuk pengambilan 

sampel menggunakan teknik Nonprobability Sampling yang meliputi 

Sampling Kuota. Untuk mengambil sampel dari 50.000 populasi yaitu 

merujuk pada penelitian Irwansyah (2015) yang dapat dilihat pada Bab II 

Sub Judul 2.4.1. 

3.4.3 Tahap Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan metode 

statistik deskriptif. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap pengolahan data 

adalah sebagai berikut: 
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1. Karakteristik Responden 

Pada tahap ini melakukan pengolahan data responden yang 

dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu berdasarkan jenis kelamin, 

profesi dan usia. 

2. Mengidentifikasi Variabel UCD 

Pada kegiatan ini melakukan pemberian label pada setiap variabel 

pernyataan kuesioner, contohnya seperti variabel pernyataan perspective 

dengan label P1 (Pernyataan Satu) hingga variabel pernyataan usability. 

3. Perhitungan Statistik Deskriptif 

Dalam statistik deskriptif terdapat perhitungan frekuensi setiap variabel 

pada kuesioner penelitian. 

4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan Software SPSS 16 for 

Windows. Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji validitas pada 

setiap butir pernyataan dalam penelitian ini adalah korelasi person product 

moment. Sedangkan pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan 

metode Cronbach Alpha terhadap responden. 

3.4.4 Tahap Analisa UCD 

Pada tahap ini melakukan analisa website bertuahpos.com dari tahap 

penyebaran kuesioner, task modelling, sampai  tahap prototype (Silalahi, 2011). 

Tahap penyebaran kuesioner merupakan teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan data dari responden sesungguhnya, sehingga nantinya akan 

diketahui keinginan langsung dari pengguna website bertuahpos.com. 

Tahap task modelling merupakan tahap dalam menganalisa hasil perolehan 

data dari penyebaran kuesioner. Setelah hasil analisa diperoleh, barulah dirancang 

desain baru berdasarkan hasil analisa tersebut menggunakan alat bantu UML. 

Dan yang terakhir adalah tahap prototype, tahap ini merupakan tahap dalam 

membangun sebuah prototype desain usulan yang diharapkan nantinya akan 

dijadikan sebagai acuan bagi pihak perusahaan dalam melakukan perbaikan 

kedepan. 
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3.4.5 Dokumentasi Hasil Penelitian 

Pada tahap ini adalah mendokumentasikan semua data dan informasi yang 

telah dikumpulkan kedalam satu laporan yang nantinya akan dipresentasikan. 

1. Merancang Prototype Usulan 

Pada kegiatan ini adalah merancang sebuah prototype tampilan desain 

baru berdasarkan hasil analisa website untuk dijadikan bahan usulan 

kepada pihak perusahaan. Alat bantu dalam merancang prototype adalah 

Balsamiq 3, Photoshop CS4, dan UML yang berfokus pada bagian desain 

website, diagram UML yang digunakan dalam merancang prototype  

adalah use case diagram, sequence, activity, dan struktur menu. Setelah 

rancangan selesai, selanjutnya adalah pembuatan prototype sistem utuh. 

2. Membuat Laporan Penelitian 

Pada kegiatan ini adalah mengumpulkan data dan informasi yang telah 

diolah untuk didokumentasikan ke dalam satu laporan yang nantinya 

akan dipertanggung jawabkan kepada dosen penguji. 

3. Mempresentasikan Penelitian 

Pada kegiatan ini adalah mempresentasikan dan mempertanggung 

jawabkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan kepada dosen 

penguji. 


