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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Subjek Penelitian 

Desain penelitian yang dipilih yaitu penelitian kualitatif dengan 

jenis kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah 

untuk memberikan pemahaman kepada peneliti terhadap apa yang terjadi di 

lingkungan. Metode penelitian naturalistik merupakan penelitian kualitatif 

yang dilakukan dalam kondisi alami (natural setting); dinamakan pula 

sebagai metode etnographi; mula-mula metode ini banyak dipakai dalam 

bidang antropologi budaya; dinamakan metode kualitatif, sebab data yang 

dikumpulkan dan analisanya bersifat kualitatif (Sugiyono, 2011). 

Dalam penyusunannya metode yang digunakan untuk meneliti 

adalah non-probability sampling, dengan purposive sampling yang 

merupakan suatu teknik untuk mengambil sampel dengan maksud dan 

tujuan yang telah ditentukan. Dalam mengambil sampel orang tersebut 

harus memiliki informasi penting untuk dapat diteliti (Rahardjo, 2017). Ada 

dua jenis sampel dalam purposive sampling yaitu judgement dan quota 

sampling. Jenis sampel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu judgement 

sampling yang merupakan sampel yang dipilih karena peneliti menilai 

sampel tersebut merupakan sampel yang paling baik untuk penelitiannya. 

Kriteria dari subjek penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Kriteria dari Subjek Penelitian 

No Subjek Penelitian Kriteria 

1 Mahasiswa Universitas 

Ciputra 

- Sudah pernah memakai UC Student App  

- Berasal dari berbagai jurusan di UC 

- Memiliki perhatian terhadap 

perkembangan dan kemajuan UC 

2 Staff departemen ICT  - Merupakan pembuat dan pengembang UC 

Student App 

- Mengerti tentang isi dan keseluruhan 

operasional dari UC Student App 

3 Pakar di bidang Human 

Computer Interaction 

- Memiliki pengalaman di bidang IT 

service  

- Praktisi dari bidang IT service 

- Owner / lecturer yang berkaitan dengan 

IT service 

Sumber: Olahan Peneliti, 2018 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dipakai untuk pengumpulan data yaitu wawancara. 

Metode wawancara yang dipilih adalah wawancara semi terstruktur. 

Adapun metode wawancara yang dipilih yaitu wawancara semistruktur 

(semistructure interview) yang termasuk dalam kategori in-depth interview 

yang lebih bebas dibanding bila menggunakan wawancara terstruktur. 
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Wawancara jenis ini bertujuan guna menemukan permasalahan dengan 

lebih terbuka dan dengan meminta pendapat dari narasumber. Wawancara 

dilakukan dengan mendengarkan dan mencatat informasi yang diberikan 

(Sugiyono, 2011). 

Wawancara dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Ciputra 

yang permah menggunakan UC Student App guna mengetahui bagaimana 

user experience dari UC Student App. Wawancara juga dilakukan pada staff 

departemen ICT untuk mengetahui tujuan dan harapan dari pembuat UC 

Student App. Peneliti juga akan mewawancarai pakar untuk mengetahui 

tanggapan mengenai UC Student App dari perspektif pakar. 

3.3 Keabsahan Data 

Keabsahan data memiliki arti bahwa data yang terkumpul harus 

merupakan data yang valid dan juga reliabel. Metode yang dipilih peneliti 

adalah metode triangulasi. Alasan penulis memilih metode triangulasi 

dalam menguji validitas karena metode ini adalah suatu usaha untuk 

memperoleh kebenaran informasi atau data dari beragam sudut pandang 

untuk mengurangi terjadinya bias dalam proses pengumpulan dan analisis 

data. Metode triangulasi yang dipilih oleh peneliti adalah triangulasi 

sumber. Peneliti memilih metode triangulasi sumber sehingga wawancara 

yang dilakukan dapat menghasilkan bukti dan data yang beragam sehingga 

dapat memberikan pandangan perspekktif yang berbeda tentang penelitian 

tersebut.  
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Penelitian ini dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan dengan 

adanya file voice recorder ketika mewawancarai para responden dan juga 

foto bersama dengan para responden yang diwawancarai.  

3.4  Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data yang terdiri atas 3 bagian: 

1. Reduksi Data 

Pelaksanaan dalam meyeleksi data yang telah terkumpul dari 

lapangan sehingga sesuai dengan data yang dibutuhkan. Reduksi data 

dilakukan dengan cara merangkum hasil wawancara dari 3 perspektif 

yang berbeda terhadap UC Student App. Pada penelitian ini responden 

akan memberikan informasi secara tidak langsung, dengan kata lain 

responden dapat memberikan jawaban yang bervariasi dari pertanyaan 

yang diberikan saat wawancara. Peneliti akan merekam proses 

wawancara dan menuliskan dalam bentuk transkrip sesuai dengan isi 

rekaman. Selanjutnya peneliti akan memilih informasi yang diperlukan 

yang berkaitan dengan penelitian (mereduksi) dan di akhir peneliti akan 

mendengar ulang hasil rekaman untuk mengkonfirmasi hasil reduksi. 

2. Peyajian Data 

Penyajian data akan diuraikan berdasarkan kriteria usability yang 

digunakan penulis sebagai cara melihat user experience dari UC 

Student App. 
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2.1 Learnability 

Menerangkan level kemudahan pengguna dalam menyelesaikan 

tugas dasar saat pertama kali melihat/memakai hasil rancangan.  

2.2  Efficiency 

Menerangkan level kecepatan pengguna saat menyelesaikan 

tugas setelah hasil perancangan dipelajari. 

2.3  Memorability 

Menerangkan level kemudahan pengguna saat memakai 

rancangan dengan baik, meski sudah lama tidak tidak digunakan.  

2.4  Errors 

Menerangkan banyaknya error yang disebabkan dari pengguna, 

level kejengkelan terhadap error serta cara memperbaikinya. 

2.5  Satisfaction 

Menerangkan level kepuasan pengguna saat menggunakan 

sistem. 

3. Penarikan kesimpulan / verifikasi 

Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan tentang bagaimana 

user experience dari UC Student App dan rekomendasi rancangan 

desain interface dari hasil pengukuran user experience berdasarkan 

hasil wawancara yang diperoleh dari 6 responden yaitu 4 mahasiswa 

Universitas Ciputra yang pernah menggunakan UC Student App, 1 

orang dari departemen ICT dan 1 pakar di bidang Human Computer 

Interaction.  
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 3.5  Indikator / Pedoman Wawancara 

Indikator keberhasilan metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah adanya kriteria dalam aspek usability yang dijadikan acuan dalam 

melakukan proses wawancara. Berikut kriteria usability menurut Prihati, 

Mustafid & Suhartono (2011) setelah penulis menyesuaikan dengan objek 

penelitiannya. 

Learnability 

 L-1  : Tingkat kecepatan dalam menguasai penggunaan UC Student App 

 L-2  : Tingkat kemudahan dalam mengerti alur menu dan navigasi pada 

UC Student App  

 L-3 : Tingkat kemudahan dalam mengerti bahasa/istilah yang digunakan 

pada UC Student App  

Efficiency 

 EF-1 : Tingkat kecepatan dalam memperoleh hasil yang diharapkan 

melalui UC Student App   

 EF-2 : Tingkat penghematan energi baik secara fisik maupun non fisik 

dengan adanya UC Student App 

 EF-3 : Tingkat  kompleksitas dari penggunaan UC Student App  

Memorability 

 M-1 : Tingkat kemudahan dalam mengingat langkah-langkah pada 

penggunaan UC Student App 

 M-2 : Tingkat kemudahan dalam navigasi pada UC Student App 
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Errors 

 ER-1  : Frekuensi error pada sistem dari UC Student App 

 ER-2  : Tingkat kesalahan pada penggunaan UC Student App 

 ER-3  : Tingkat kecepatan dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan 

dalam penggunaan UC Student App 

 ER-4  : Tingkat akurasi dalam menberikan hasil/output dari UC Student 

App  

Satisfaction  

 S-1  : Tingkat kenyamanan dan kepuasan dalam menggunakan UC 

Student App  

 S-2 : Tingkat kepuasan dengan penyajian hasil/output dari UC Student 

App 

 S-3 : Tingkat perubahan yang diperlukan pada sistem UC Student App 

 S-4 : Tingkat kepuasan terhadap ketersediaan informasi dalam UC 

Student App 

 S-5 : Tingkat kesesuaian dengan kebutuhan pengguna dari UC Student 

App  

 S-6 : Tingkat ketersediaan kebutuhan informasi akademik yang tersedia 

dalam UC Student App 
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3.6  Company Profile 

 

Gambar 3. 1 Logo Company Profile 

VAUC adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultan IT 

dengan fokus pada pengukuran usability, yaitu berupa layanan survei dan 

analisis yang dibutuhkan sebagai pengukuran apakah produk digital anda 

sudah memenuhi mulai dari information architecture, design and writing 

dengan metode-metode yang telah tervalidasi dan sesuai standar ISO. 

Bekerjasama dengan UI/UX designer dan developer kami memastikan user 

experience terbaik dari produk digital anda. Didirikan pada awal tahun 

2017, dengan tujuan untuk menganalisa permasalahan aplikasi dalam 

interaksinya dengan pengguna dan untuk meningkatkan produktivitas, 

kepuasan pengguna serta meminimalisir user error pada produk digital 

anda. 
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3.7  Nilai Entrepreneurship 

Nilai Entrepreneurship pada VAUC dari sisi opportunity, market 

sensitivity, dan creative innovative adalah : 

1. Opportunity 

VAUC memiliki opportunity/peluang yaitu dengan menganalisa dan 

mengukur tingkat usability pada produk digital. Dengan beragam metode dan 

jenis untuk melakukan usability testing, user interface design, usability training 

dan konsultasi dengan ahlinya langsung. Dengan pesatnya era digital dan 

bermunculannya startup, diharapkan jasa yang kami tawarkan dapat 

memberikan solusi seputar interaksi antar produk digital dengan kepuasan 

penggunanya. 

2. Market Sensitivity 

Melihat keadaan yang ada disekitar yang sedang pesat bisnis berbasis 

digital, Thomas Landauer (1995) dalam bukunya menjelaskan bahwa ternyata 

biaya yang besar dari pengembangan suatu perangkat lunak banyak digunakan 

karena permasalahan interaksi (usability) pengguna dengan sistem, bukan 

permasalahan secara teknis (dalam Prayoga & Sensuse, 2010). Lalu Gonzalez 

P, Lozano D & Montero F menjelaskan tentang pentingnya analisis usability 

pada saat sebelum, pada saat proses dan sesudah proses pengembangan 

perangkat lunak yang bertujuan mempertegas kebutuhan pengembangan 

aplikasi (dalam Prayoga & Sensuse, 2010). 
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3. Creative Innovative 

Dengan pesatnya bermunculan produk digital di Indonesia dan masih 

sedikitnya spesialisasi konsultan di bidang IT, membuat kami VAUC melihat 

peluang yang besar. Selain menawarkan solusi dalam hal analisa pengukuran 

usability yang terfokus, mendalam dan aplikatif serta dengan banyaknya 

metode yang kami tawarkan, adanya training dan workshop yang berfokus pada 

usability akan menambah value yang dapat membantu perusahaan digital untuk 

meningkatkan pengalaman pengunaan para usernya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


