
BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam sebuah peneli-
tian untuk mencapai tujuan penelitian. Metodologi penelitian adalah sebuah desain
atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek atau
subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpu-
lan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu (Saifullah, 2014).
Metodologi penelitian tugas akhir inidapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Metodologi penelitian



3.1 Perencanaan
Tahap ini merupakan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan secara mak-

simal terlebih dahulu. Adapun perencanaan yang dilakukan pada tahap ini se-
cara menyeluruh seperti perencanaan jadwal, tempat, alat yang digunakan, tujuan
dan target. Apabila perencanaan telah maksimal, maka dilanjutkan dengan melak-
sanakan perencanaan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah
studi pendahuluan dan menentukan tujuan penelitian.

3.1.1 Studi Pendahuluan
Pada kegiatan ini mencari dan mempelajari berbagai sumber referensi di-

antaranya:

1. Jurnal-jurnal terkait analisa sistem informasi dan evaluasi sistem informasi.
2. Buku-buku metodologi penelitian.
3. Skripsi terdahulu.
4. Internet.

Setelah mempelajari sumber-sumber tersebut, kegiatan selanjutnya adalah
menentukan studi kasus yang diteliti.

3.1.2 Menentukan Tujuan Penelitian
Menentukan tujuan penelitian berfungsi untuk memperjelas kerangka ten-

tang apa saja yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini
adalah mengevaluasi Sikad UIR dari segi usability menggunakan metode SUS dan
membuat rekomendasi solusi dalam bentuk tabel rekomendasi seperti yang telah
disebutkan pada Tabel 2.1.

3.2 Identifikasi Masalah
Pada kegiatan ini melakukan identifikasi masalah yang terdapat pada Sikad

UIR yang nantinya akan dijadikan sebagai rumusan masalah. Dari masalah
yang telah diidentifikasi yang telah disebutkan pada latar belakang maka rumu-
san masalah yang didapat pada penelitian ini adalah “Bagaimana mengevaluasi
usability Sikad UIR menggunakan metode SUS”.

3.3 Pengumpulan Data
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan observasi,

melakukan wawancara, studi pustaka, dan menyebarkan kuesioner untuk dapat
mendapatkan data.
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3.3.1 Melakukan Observasi
Kegiatan observasi dilakukan langsung ke studi kasus penelitian yaitu

Universitas Islam Riau (UIR) yang beralamat di Jl. Khairuddin Nasution 113
Pekanbaru untuk mendapatkan informasi seputar objek penelitian yaitu Sistem
Akademik (Sikad) UIR. Hasil observasi ini berupa informasi-informasi tentang
Sikad seperti siapa pengguna Sikad, kegunaan Sikad dan masalah-masalah yang
terdapat didalamnya.

3.3.2 Melakukan Wawancara
Kegiatan wawancara dilakukan secara langsung kepada Staf Biro Sistem

Informasi dan Komputasi (Simfokom) selaku pengelola Sikad. Daftar pertanyaan
wawancara dapat dilihat pada Lampiran A.

3.3.3 Studi Pustaka
Pada penelitian ini data yang dikumpulkan tidak hanya dari kegiatan obser-

vasi dan wawancara, tetapi juga melakukan kegiatan studi pustaka. Studi pustaka
dilakukan dengan mencari reverensi-reverensi dari berbagai sumber seperti buku-
buku, jurnal dan skripsi yang relevan agar memperjelas masalah dan solusi untuk
penelitian ini.

3.3.4 Menyebarkan Kuesioner
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai salah satu teknik

mengumpulkan data. Dalam pengukuran setiap jawaban instrumen kuesioner
menggunakan Skala likert. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bentuk
hard copy yang ditujukan kepada mahasiswa aktif UIR dari Fakultas Ilmu keguruan
dan Ilmu Pendidikan tahun 2018/2019 sebanyak 98 responden yang didapat dari
perhitungan menggunakan Metode Slovin yang dapat dilihat pada Bab II Sub
Bab 2.6. Untuk pengambilan sampel menggunakan teknik Probability Sampling
yang meliputi Simple Random Sampling. Kuesioner yang disebarkan berisi 10
pertanyaan yang terdapat pada Metode SUS, 10 pertanyaan tersebut dapat dilihat
pada Sub Bab 2.5.

3.4 Analisa dan Pembahasan
3.4.1 Analisa Pendahuluan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menjelaskan tentang data
jumlah mahasiswa aktif UIR. Menganalisa tentang kondisi Sikad seperti aktivitas-
aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh Sikad dan mengetahui siapa saja peng-
guna Sikad. Kemudian menganalisa tentang penyebaran kuesioner seperti bentuk
kuesioner, menentukan sampel, cara penyebaran kuesioner, cara untuk mengukur
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pendapat responden, serta memberikan label instrumen pertanyaan kuesioner untuk
selanjutnya diolah.

3.4.2 Deskripsi Responden
Pada tahap ini mendeskripsikan responden yang telah mengisi kuesioner.

Mendeskripsikan responden dilakukan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan ju-
rusan dan berdasarkan semester.

3.4.3 Olah Data Kuesioner
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah rekapitulasi data, Uji Va-

liditas dan Uji Reliabilitas menggunakan software SPSS Versi 20, dan pengola-
han kuesioner berupa menghitung jumlah jawaban responden berdasarkan 4 pilihan
jawaban dan mempersentasekannya.

3.4.4 Perhitungan Skor SUS
Pada tahap ini melakukan perhitungan jawaban responden terhadap instru-

men pertanyaan mulai dari responden 1sampai dengan responden 98 yang kemudian
dicari rata-rata Skor SUSnya. Perhitungan skor SUS dilakukan berdasarkan rumus
yang telah dijelaskan pada sub bab 2.5.

3.4.5 Pembahasan
Pada tahap ini membahas tentang hasil yang diperoleh dari proses uji valid-

itas, uji reliabilitas, persentase jawaban responden, dan perhitungan Skor SUS.

3.4.6 Rekomendasi Solusi
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah membuat rekomendasi so-

lusi dari daftar permasalahan yang telah ditemukan berdasarkan hasil analisa Sikad.
Rekomendasi berupa tabel yang berisi solusi dari daftar permasalahan usability.
Tabel rekomendasi solusi yang akan diusulkan seperti tabel rekomendasi yang telah
disebutkan pada Tabel 2.1. Kemudian tabel rekomendasi solusi yang akan dibuat
tersebut dapat dijadikan bahan usulan kepada pihak Biro Simfokom untuk perbaikan
Sikad kedepannya.

3.5 Dokumentasi Hasil Penelitian
3.5.1 Membuat Laporan Penelitian

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan
informasi yang telah diolah untuk didokumentasikan ke dalam satu laporan yang
nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada dosen penguji.
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3.5.2 Mempresentasikan Penelitian
Pada tahap ini mempresentasikan dan mempertanggung jawabkan hasil dari

penelitian yang telah dilakukan kepada dosen penguji.
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