
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam sebuah  

penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering  

disebut juga  metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan  

penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek atau subjek yang akan  

diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis  data 

berkenaan dengan fokus masalah tertentu (Saifullah, 2013). 

3.1 Objek Penelitian 

Adapun objek pada  penelitian ini adalah website bertuahpos.com pada PT. 

Citra Media Bertuah.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian beralamat dijalan Pepaya No. 40 C, Jadirejo, 

Sukajadi, kota Pekanbaru, Riau.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data untuk membantu dalam 

melakukan penelitian. Adapun jenis data tersebut adalah: 

1. Data Primer 

Data primer untuk penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan staf 

yang mengelola website. Selain wawancara penelitian ini juga akan 

melakukan evaluasi oleh evaluator ahli terhadap website bertuahpos.com 

berdasarkan prinsip Heuristic. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diantaranya tujuh 

buku, 32 jurnal, enam skripsi dan tiga artikel terkait. 

3.4 Metodologi Penelitian 

Adapun proses dan alur penelitian (Amanda, 2014) dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 berikut: 
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian (Amanda, 2014) 

Metodologi penelitian ini berisi tentang tahap-tahap yang dilakukan dalam 

melaksanakan penelitian evaluasi. Adapun keterangan pada Gambar 3.1 sebagai 

berikut: 

3.4.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan penelitian ini yang dilakukan adalah studi 

pendahuluan dan menentukan penelitian. Penjelasan dari masing-masing kegiatan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Studi Pendahuluan 

Pada tahap ini adalah melakukan pengkajian terhadap berbagai sumber 

untuk memperoleh gambaran masalah yang akan diteliti. Sumber yang 

digunakan pada penelitian ini banyak mengambil dan menggunakan dari 

berbagai jenis sumber seperti jurnal yang berkaitan dengan topik evaluasi 

dan analisa website, buku metodologi penelitian, dan tugas akhir yang 

berkaitan dengan evaluasi maupun analisa. Kemudian proses selanjutnya 

adalah menentukan objek penelitian. Pada tahap studi pendahuluan 

terdapat dua kegiatan, diantaranya: 

a. Observasi Awal 

Observasi ini dilakukan pada objek penelitian langsung yaitu pada PT. 

Citra Media Bertuah seperti, foto gedung perusahaan dan dokumentasi 

traffic website bertuahpos.com. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

Lampiran B. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non 

partisipan yang tidak terstruktur (Sugiyono, 2014). Alat bantu yang 

digunakan dalam proses observasi adalah smartphone Asus Zenfone 2 

Laser (pengambilan gambar). 

b. Wawancara Awal 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dan memperoleh 

gambaran tentang perusahaan secara umum. Wawancara yang dilakukan 

pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur 

(Herdiansyah, 2015) dan dilakukan melalui tatap muka langsung. 

Wawancara ini dilakukan dengan staf pengelola website yaitu Maulia 

Oktavia (Sekretaris Editorial). Alat bantu yang digunakan dalam proses 

wawancara adalah Asus ZenFone 2 Laser (perekam suara). Berikut ini 

merupakan daftar pertanyaan wawancara kepada pihak perusahaan. 

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

b. Bisakah anda menjelaskan struktur organisasi PT. Media Citra 

Bertuah (Maulia Oktavia)? 

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

Oktavia)? 
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d. Ada berapa jumlah seluruh karyawan di perusahaan ini (Maulia 

Oktavia)? 

e. Apakah website ini memiliki tim analisis dan evaluasi? 

f. Apakah website ini pernah dievaluasi dan analisa dengan standar atau 

metode tertentu? 

2. Menentukan Tujuan Penelitian  

Agar tujuan penelitian lebih terarah dan untuk mendukung pencapaian 

sasaran penelitian, maka selanjutnya adalah menentukan tujuan dari 

penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi website 

bertuahpos.com dari segi usability dengan metode Heuristic dan 

membuat rekomendasi solusi dari permasalahan usability. 

3.4.2 Identifikasi Masalah 

Setelah observasi dan wawancara dilakukan, selanjutnya adalah 

mengidentifikasi masalah yaitu menentukan permasalahan yang akan diteliti, 

kemudian akan dijadikan sebagai rumusan masalah. Rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana mengevaluasi website bertuahpos.com dari segi 

usability dengan metode Heuristic. 

3.4.3 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini adalah kegiatan mengumpulkan data, baik data primer 

maupun data sekunder. Penjelasan dari masing-masing kegiatan sebagai berikut: 

1. Observasi Lanjutan 

Observasi lanjutan dilakukan pada objek penelitian langsung yaitu 

website bertuahpos.com. Observasi dilakukan dari segi desain, usability, 

konsistensi bahasa dan layout. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

Lampiran B. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non 

partisipan yang tidak terstruktur (Sugiyono, 2014). Alat bantu yang 

digunakan dalam proses observasi adalah smartphone Asus Zenfone 2 

Laser (pengambilan gambar) dan alat tulis. 

2. Wawancara Lanjutan 

Wawancara lanjutan dilakukan untuk menggali informasi dan 

memperoleh gambaran tentang permasalahan yang ada pada website 
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bertuahpos.com. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (Herdiansyah, 2015) dan 

dilakukan melalui tatap muka langsung. Wawancara ini dilakukan 

dengan staf pengelola website yaitu Maulia Oktavia (Sekretaris Editorial) 

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

dan Media Sosial). Alat bantu yang digunakan dalam proses wawancara 

adalah smartphone Asus ZenFone 2 Laser (perekam suara). Berikut ini 

merupakan daftar pertanyaan wawancara kepada pihak perusahaan. 

a. Berapa banyak pengunjung perharinya (Maulia Oktavia)? 

b. Siapa yang merancang dan membangun website bertuahpos.com 

(Maulia Oktavia)? 

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

d. Website ini berada pada peringkat ke berapa di provinsi Riau dan 

apakah ada datanya (Maulia Oktavia)? 

e. Apa saja yang telah dilakukan perusahaan untuk meningkatkan traffic 

kunjungan (Mario Sanjaya Adiputra, S.Kom)? 

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

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

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

perubahan, dan apakah ada dokumentasi perubahan tersebut (Maulia 

Oktavia)? 

h. Apakah pada awal pembangunan website ini menerapkan konsep IMK 

(Maulia Oktavia)? 

i. Apa tujuan meningkatkan kunjungan (Maulia Oktavia)? 

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

3. Studi Pustaka 

Data-data yang dikumpulkan tidak hanya dari kegiatan observasi dan 

wawancara, tetapi juga dalam kegiatan studi pustaka. Studi pustaka 

berasal dari berbagai sumber seperti arsip perusahaan, buku-buku, dan 

jurnal yang relevan sebagai referensi agar mempertajam problematika 

dan solusi untuk penelitian ini. 
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3.4.4 Evaluasi 

Pada tahap ini terdapat tiga kegiatan yaitu evaluasi Heuristic, analisa data 

dan perbandingan model Nielsen (1992). Penjelasan dari masing-masing kegiatan 

adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi Heuristic  

Pada kegiatan ini evaluasi dilaksanakan sesuai dengan proses evaluasi 

Heuristic menurut Nielsen (1994) dalam penelitian Ssemugabi dan Villiers 

(2010), proses evaluasi Heuristic terdiri dari lima proses. Berikut merupakan 

penjelasan dari proses evaluasi Heuristic: 

a. Identifikasi Heuristic 

Dalam proses identifikasi Heuristic kegiatan yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi prinsip-prinsip yang ada pada metode Heuristic untuk 

disesuaikan dengan website bertuahpos.com yang akan dievaluasi. 

Kemudian membuat guideline Heuristic berdasarkan prinsip-prinsip 

Heuristic yang sudah ditentukan. 

b. Pemilihan Evaluator 

Dalam proses ini menentukan calon evaluator yang akan dilibatkan, 

sedangkan untuk kriteria penentuan evaluator dapat dilihat pada Sub 

Judul 2.4.3 dan Sub Judul 2.4.4. 

c. Briefing Evaluator 

Pada kegiatan ini melakukan kesepakatan kerja dengan evaluator. Proses 

di dalamnya terdapat beberapa kegiatan diantaranya, menjelaskan tujuan 

penelitian, menjelaskan prosedur, serta kesepakatan untuk waktu dan 

tempat pelaksanaan. 

d. Evaluator Mengevaluasi 

Pada kegiatan ini evaluator mengevaluasi website bertuahpos.com sesuai 

dengan guideline Heuristic yang telah dibuat dan kesepakatan awal. Pada 

tahap ini tidak ada interupsi dari pihak manapun.  
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e. Agregasi Masalah  

Pada kegiatan ini melakukan pengumpulan guideline Heuristic yang 

telah diisi oleh para evaluator. Selanjutnya akan diolah pada tahap analisa 

data. 

2. Analisa Data 

Pada tahap analisa data, guideline hasil penilaian evaluator akan diolah. 

Adapun pengolahan data yang dilakukan diantaranya identifikasi variabel, 

mengkategorikan masalah usability, dan perhitungan masalah usability. Berikut 

penjabaran dari masing-masing proses pengolahan data yang merujuk pada 

penelitian terdahulu yaitu Rif’ah (2016): 

a. Identifikasi Variabel 

Proses pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip pada 

metode Heuristic untuk disesuaikan dengan website bertuahpos.com. 

kegiatan pada tahap ini sama seperti tahap identifikasi Heuristic 

perbedaannya pada tahap ini masing-masing prinsip Heuristic yang 

digunakan diberi kode, agar memudahkan dalam proses pengkategorian 

masalah. 

b. Mengkategorikan Masalah Usability 

Pada kegiatan ini hasil dari penilaian evaluator yang berisi kumpulan 

masalah akan dikategorikan ke dalam sebuah tabel berdasarkan kode 

Heuristic pada tahap sebelumnya. 

c. Perhitungan Masalah Usability 

Setelah masalah dikategorikan, kemudian dihitung frekuensi dari masing-

masing masalah yang ditemukan berdasarkan kode Heuristic. Setelah 

diketahui banyaknya frekuensi selanjutnya dihitung persentasenya 

dengan Rumus Persentase sebagai berikut:  

Rumus Persentase. 

 

                                                                                                    

                                                                                                              (3.1) 

Jumlah yang ingin dicari         

                                            X 100    =    % 

Jumlah seluruhnya 
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Hasil dari perhitungan dengan Rumus 3.1 selanjutnya digunakan untuk 

menghitung frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah akhir 

semua frekuensi sampai batas tertentu dalam sebuah kumpulan data yaitu 

100%. Langkah-langkah menghitung frekuensi kumulatif adalah sebagai 

berikut: 

Langkah 1:  Mengurutkan nilai terkecil sampai terbesar dalam kumpulan 

kode Heuristic berdasarkan banyaknya frekuensi. 

Langkah 2:  Menghitung frekuensi absolut setiap nilai. Cara termudah 

menghitung frekuensi adalah dengan membuat tabel. Tulislah 

“Nilai” (atau hal yang diukur oleh nilai tersebut) pada baris 

paling atas dikolom pertama. Tulislah “Frekuensi” pada baris 

paling atas dikolom kedua. Isi tabel sesuai kumpulan data. 

Langkah 3:   Menghitung frekuensi kumulatif nilai pertama. Penghitungan 

frekuensi kumulatif harus dimulai dari nilai terkecil, karena 

tidak ada nilai yang lebih kecil daripada nilai terkecil. 

Langkah 4: Menghitung frekuensi kumulatif nilai berikutnya dengan 

menjumlahkan hasil dari frekuensi nilai pertama dengan 

frekuensi nilai sebelumnya. 

Hasil perhitungan pada tahap ini adalah bobot dari masing-masing prinsip 

Heuristic sehingga akan terlihat prinsip mana yang memiliki proporsi 

masalah terbanyak.  

3. Perbandingan Model Nielsen (1992) 

Pada tahap ini membandingkan dengan model milik Nielsen (1992) untuk 

melihat perbandingan masalah usability yang ditemukan berdasarkan jumlah 

evaluator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan evaluasi Heuristic 

sesungguhnya atau tidak. Langkah-langkah pada proses membandingkan dengan 

model milik Nielsen (1992) adalah sebagai berikut yang merujuk pada penelitian 

Rif’ah (2016): 

Langkah 1: Mengidentifikasi masalah yang ditemukan pada setiap  

evaluator ke dalam kelompok. Kelompok dibagi berdasarkan 

jumlah evaluator. Di dalam masing-masing kelompok 
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tersebut diambil kombinasi evaluator secara acak sebanyak 

tiga kali. 

Selanjutnya adalah dihitung rata-rata jumlah Heuristic untuk setiap  

kelompok tersebut seperti pada langkah-langkah berikut ini: 

Langkah 2: Menghitung persentase jumlah masalah usability yang 

ditemukan kemudian dihitung rata-rata jumlah masalah 

Heuristic untuk setiap kelompok dengan Rumus Rata-Rata 

sebagai berikut:  

Rumus Rata-Rata. 

 

 

                               (3.2) 

Selanjutnya dihitung persentase dari hasil perhitungan rata-rata prinsip 

Heuristic. Perhitungan menggunakan Rumus Persentase sebagai berikut: 

Rumus Persentase Heuristic. 

 

                                                                                                              (3.3) 

Setelah perhitungan selesai dalam bentuk tabel selanjutnya adalah 

mengkonversi tabel ke dalam bentuk grafik untuk mempermudah dalam 

melihat perbandingan model milik Nielsen (1992) dengan masalah usability 

yang ditemukan. 

3.4.5 Dokumentasi dan Presentasi Laporan 

Kegiatan pada tahap ini terbagai menjadi dua, yaitu dokumentasi dan 

presentasi laporan. Penjabaran dari masing-masing kegiatan adalah sebagai 

berikut: 

1. Dokumentasi 

Pada tahap ini adalah mendokumentasikan segala data dan informasi 

yang telah dikumpulkan ke dalam satu laporan yang nantinya 

dipresentasikan. Dalam tahap ini terdapat dua kegiatan, yaitu: 

 

 

                                          Jumlah Nilai                               

Nilai Rata-Rata =      

                                        Banyaknya Data 

 

Persentase (%) = (Bagian : Seluruh) x Seluruh 
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a. Membuat Rekomendasi Hasil Evaluasi 

Pada kegiatan ini membuat rekomendasi berupa tabel yang berisi daftar 

permasalahan usability yang dijadikan sebagai solusi dari permasalahan 

tersebut. 

b. Membuat Laporan Penelitian 

Pada proses ini seluruh komponen dari awal penelitian hingga 

rekomendasi hasil evaluasi disusun menjadi satu pada sebuah laporan 

penelitian yang sistematis. 

2. Mempresentasikan Penelitian 

Pada tahap ini seluruh proses dan hasil penelitian yang sudah selesai akan 

dipresentasikan dan dipertanggung jawabkan kepada dosen penguji. 

 

 

 

 

 

 

 


