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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metodologi 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai metode metode penelitian 

dan perancangan penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini. 

3.1.1. Metode Survei 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai penelitian survey 

yang akan dilakukan untuk mencari data dan akan digunakan untuk 

merancang sistem, sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada bab dua. 

3.1.1.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan pada tugas akhir 

ini adalah penelitian deskriptif, sesuai dengan teori yang sudah 

dijelaskan pada bab dua. 

3.1.1.2. Rancangan Penelitian 

Infromasi yang ingin diketahui dalam kuesioner ini adalah 

informasi tentang bagaimana cara mengoptimalkan, dan 

memastikan keperluan fitur yang dimiliki oleh applikasi Portal 

jawa, diantaranya ada fitur map, comment, dan search. 
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3.1.1.3. Metode Pengumpulan Data 

metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah 

metode angket atau kuesioner pada kegiatan ini adalah penelitian 

kualitatif sehingga hasil yang diharapkan berupa data deskriptif 

yang disampaikan melalui kata-kata tertulis dari hasil pengolahan 

data kuesioner. sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada bab 

dua. 

3.1.1.4. Desain Kueisioner 

  Desain kuesioner ini menggunakan model yang 

dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (1995:182) Yaitu : 

Variabel: 

 Portal Informasi  

 Fasilitas Umum 

 Kota Pariwisata  

 Android 

Tidak ada variable bebas dan terikat karena penelitian 

bersifat deskriptif  
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Penjabaran Variabel menjadi Sub Variabel: 

1) Portal Informasi 

a. Applikasi Pusat Informasi  

2) Fasilitas Umum 

a. Sarana Prasarana 

b. Masyarakat 

3) Kota Pariwisata 

a. Rekreasi 

b. Area/Lokasi 

4) Android 

a. Teknologi 

Tabel 3.1 Penjabaran dari Variabel ke Sub Variabel 
 

Variabel 

 

Sub Variabel 

 

Penggunaan Portal Informasi 

 

1. Applikasi Pusat Informasi 

 

Ketersediaan Fasilitas Umum 

 

1. Sarana Prasarana 

2. Masyarakat 

 

Preferensi Kota Pariwisata 

 

1. Rekreasi 

2. Area/Lokasi 

 

Penggunaan Android 

 

1. Teknologi 
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Mencari Indikator dari Sub Variable : 

Tabel 3.2 Pencarian Indikator dari Sub Variabel 

Sub Variabel Indikator 

 

Applikasi Pusat Informasi 

 

1. Kategorisasi Informasi 

2. Lengkap Dan Jelas 

 

Sarana Prasarana 

 

 

1. Mencari Fasilitas / Sarana 

 

Masyarakat 

 

 

 

1. Pola Perilaku / Kebiasaan 

 

Rekreasi 

 

 

1. Menikmati Waktu 

 

Area 

 

1. Kawasan yang menarik untuk dikunjungi 

 

Teknologi 

 

1. Penggunaan Google Map  

2. Penggunaan GPS 

 

 



46 
 

Tabel 3.3 Pendekatan Indikator dengan Sub Variabel 

Variabel Sub Variable Indikator Deskriptor No 

Portal 

Informasi 

ApplikasiPusat 

Informasi Kategorisasi Informasi 

Kategorisasi Yang 

terstruktur dan flexibel 1 

    

Informasi Lengkap 

Dan Jelas lengkap dan ringkas 2 

Fasilitas 

Umum 

Sarana 

Prasarana 

Mencari 

Fasilitas/Sarana Praktis dan Tidak Sulit 3 

  Masyarakat 

Kebiasaan dan pola 

perilaku bersosialisasi dengan sesama  4 

Kota 

Pariwisata Rekreasi Menikmati Waktu 

Bersantai dan beristirahat 

dari kesibukan 5 

  Area 

Memiliki Fasilitas 

yang Baik 

Fasilitas yang lengkap dan 

bersih 6 

Android Teknologi 

Penggunaan Google 

Map  

Melihat lokasi yang dicari 

dan informasi jalan  7 

    Penggunaan GPS 

Mendeteksi posisi User saat 

ini 8 
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3.1.1.5.  Pertanyaan Kuesioner 

Di bawah ini berisi tentang daftar pertanyaan yang 

diajukan kepada responden disesuaikan dengan aspek informasi 

yang akan digali. 

Tabel 3.4. Daftar pertanyaan kuesioner. 

 

No 

 

Pertanyaan yang Diajukan 

 

Jenis Pertanyaan 

1 

Perlukah aplikasi portal informasi memiliki 

Kategorisasi Informasi yang Jelas 

danTerorganisasi 

Multiple choice 

2 

Informasi manakah yang jelas dan simple 

menurut anda 

Multiple choice 

3 

Cara apakah yang gampang untuk mencari 

sebuah fasilitas publik? 

Multiple choice 

 

4 

Apakah anda suka memberi komentar pada 

sebuah tempat yang telah anda kunjungi 

Multiple choice 

5 Jika anda berlibur ke Pulau jawa kota apakah 

yang ingin anda kunjungi? 

Multiple choice 

6 Di kota manakah di pulau jawa yang memiliki 

fasilitas yang lengkap dan bersih? 

Multiple choice 
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7 Jika sedang berlibur anda sering bersantai 

dengan berkunjung ke? 

Multiple choice 

8 Perlukah fitur peta yang dapat mendeteksi 

posisi saat ini dan lokasi yang dicari? 

Multiple choice 

 

3.1.1.6. Jawaban Kuesioner 

 Di bawah ini berisi tentang daftar jawaban yang diajukan 

kepada responden disesuaikan dengan aspek informasi yang akan 

digali. 

Tabel 3.5. Daftar Jawaban kuesioner. 

 

No 

 

Pertanyaan yang Diajukan 

 

Jawaban 

1 

Perlukah aplikasi portal informasi memiliki 

Kategorisasi Informasi yang Jelas 

danTerorganisasi 

1. Ya 

2. Tidak 

2 

Informasi manakah yang paling penting jika 

mencari Informasi menurut anda 

1. Alamat 

2. Deskripsi 

3. No Telpon 

3 

Cara apakah yang gampang untuk mencari 

sebuah fasilitas publik? 

1. Melihat  Peta 

2. Tanya Orang 

3. GPS  
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4 

Apakah anda suka memberi komentar pada 

sebuah tempat yang telah anda kunjungi 

1. Ya 

2. Tidak 

5 Jika anda berlibur ke Pulau jawa kota apakah 

yang ingin anda kunjungi? 

1. Surabaya 

2. Jogjakarta 

3. Batu 

4. Jakarta 

5. Bandung 

6 Di kota manakah di pulau jawa yang memiliki 

fasilitas yang lengkap dan bersih? 

1. Surabaya 

2. Jogjakarta 

3. Batu 

4. Jakarta 

5. Bandung 

7 Jika sedang berlibur anda sering bersantai 

dengan berkunjung ke? 

1. Tempat Wisata 

2. Rumah Makan 

3. Hotel 

4. Mall 

8 Perlukah fitur peta yang dapat mendeteksi 

posisi saat ini dan lokasi yang dicari? 

1. Ya 

2. Tidak 
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3.1.1.7. Skala Pengukuran 

    Skala pengukuran yang dipakai pada pengukuran 

kuisioner ini ada dua macam yaitu skala Guttman dan skala 

Likert. skala pengukuran Guttman dengan tipe ini akan 

didapatkan jawaban yang tegas. diantaranya : ‘ya’ dan ‘tidak’; 

‘benar-salah’, dan lain-lain, sedangkan skala Likert dipakai untuk 

jawaban yang membutuhkan pembobotan atas sikap responden 

terhadap jawaban yang dipilih. 

 

3.1.1.8.  Populasi Dan Sampel 

 Berdasarkan ruang lingkup lokasi penelitian portal jawa 

ini, maka populasi yang dituju adalah pengunjung kota Batu, 

Surabaya, Bandung, Jogjakarta, dan Jakarta. Dengan 

keterbatasan waktu dan biaya maka tidaklah mungkin 

dilakukan survey untuk seluruh pengunjung kota-kota tersebut. 

Maka pengambilan populasi akan dibatasi dengan sampel. 
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3.1.1.9. Teknik Pengambilan Sampel 

Penentuan pengambilan sampel yang dipakai pada 

kegiatan penyeberan kuisioner ini adalah non-probability  

sampling. Pemilihan sample dengan cara ini tidak 

menghiraukan probabilitas atau tidak secara acak dan akan 

dipilih yang data yang dianggap tidak cacat dari populasi 

sampel. Alasan menggunakan cara ini karena cakupan populasi 

yang tidak terhingga (infinite population). Teknik yang akan 

digunakan adalah Convenience sampling Sesuai yang sudah 

dijelaskan pada bab II di atas. Alasan mengapa menggunakan 

teknik ini adalah karena selain merupakan teknik yang paling 

mudah, teknik ini sangat cocok digunakan pada waktu yang 

terbatas. Jumlah responden yang akan diteliti sebanyak 50 

orang. 
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3.1.1.10. Analisis Data 

  Berikut ini adalah data hasil melakukan kuisioner: 

 

 

 

100%

0%

Perlukah aplikasi portal informasi 
memiliki Kategorisasi Informasi yang 

Jelas danTerorganisasi?

Ya Tidak

59%15%

26%

Informasi manakah yang paling penting 
jika mencari Informasi menurut anda?

Alamat Deskripsi No Telpon
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35%

37%

20%

8%

Cara apakah yang gampang untuk 
mencari sebuah fasilitas publik?

Melihat Peta Tanya Orang GPS Lainnya

82%

18%

Apakah anda suka memberi komentar 
pada sebuah tempat yang telah anda 

kunjungi?

Ya Tidak
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16%

14%

33%

8%

29%

Jika anda berlibur ke Pulau jawa kota 
apakah yang ingin anda kunjungi?

Surabaya Jogjakarta Batu Bandung Jakarta

31%

8%

26%
4%

31%

Di kota manakah di pulau jawa yang 
memiliki fasilitas yang lengkap dan 

bersih?

Surabaya Jogjakarta Batu Bandung Jakarta
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45%

16%

14%

25%

Jika sedang berlibur anda sering 
bersantai dengan berkunjung ke?

Tempat Wisata Rumah Makan / Kuliner Hotel Mall

98%

2%

Perlukah fitur peta yang dapat 
mendeteksi posisi saat ini dan lokasi yang 

dicari?

Ya Tidak
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3.1.1.11. Hasil Analisis Data 

Berikut ini adalah hasil analisa dari hasil survey kuisioner yang 

didapat dilapangan, dan akan dijelaskan menjadi beberapa hal pokok 

dibawah ini. 

1. Dari hasil pertanyaan nomor 1 dapat disimpulkan bahwa Portal 

Informasi yang akan dibuat memerlukan sebuah admin yang 

berfungsi mengatur dan membuat Kategorisasi yang baik, sehingga 

data dapat tersortir dengan baik 

2. Dari hasil pertanyaan nomor 2 dapat disimpulkan bahwa Alamat 

merupakan informasi yang paling dibutuhkan dalam mencari 

fasilitas publik, sehingga portal yang akan dibuat perlu prioritas 

kepada alamat sebagai informasi utama. 

3. Dari hasil pertanyaan nomor 3 dapat disimpulkan bahwa kebiasaan 

masyarakat dalam mencari fasilitas publik / tempat umum masih 

menggunakan cara lama yaitu lihat peta atau Tanya orang, tetapi 

tidak tertutup kemungkinan menggunakan GPS, dengan demikian 

Portal Informasi yang akan dibuat harus memiliki fungsi yang 

dimiliki oleh GPS dan peta. 

4. Dari hasil pertanyaan nomor 4 dapat disimpulkan bahwa kebiasaan 

masyarakat suka memberi komentar, dan memberi review terhadap 

suatu tempat, sehingga sebaiknya aplikasi ini dapat memfasilitasi 

user untuk memberikan komentar. 
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5. Memadukan pertanyaan no 5, dan 6 dapat disimpulkan bahwa 

kkota Surabaya, Jakarta, dan Batu merupakan kota yang paling 

digemari oleh masyarakat. Sehingga Portal Informasi yang akan 

dibuat sebaiknya lebih memenuhi informasi di tiga kota ini. 

6. Dari hasil pertanyaan nomor 7 dapat diambil kesimpulan bahwa 

tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat untuk 

berlibur, bersantai, dan meluangkan waktu adalah tempat wisata, 

dan mall. 

7. Dari hasil pertanyaan nomor 8 dan 2 dapat diambil kesimpulan 

bahwa fitur map yang nantinya akan dibuat pada Portal Informasi 

ini harus bisa menunjukkan lokasi pengguna, dan lokasi tempat 

yang dicari, dan juga alamat lokasinya. 

 

3.1.2.  Rating 

Berikut ini adalah hasil penelitian mengenai Rating dari hasil yang 

didapat dari referensi.  

Rating merupakan sebuah representasi nilai yang diberikan pada  

suatu data atau benda. Rating digunakan agar orang bisa mengetahui tentang 

kualitas sebuah object
1
. Pada portal jawa akan dibuat fitur rating, fitur ini 

berguna untuk menambahkan informasi tentang nilai suatu fasilitias publik 

sehingga user bisa melihat kualitas fasilitas publik tersebut. 

                                                             
1 http://www.managementstudyguide.com/attitude-scales.htm [access 22-juni-2011] 

http://www.managementstudyguide.com/attitude-scales.htm

