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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendahuluan 

Pada bagian ini, pendahuluan merupakan tingkatan awal dari penelitian 

ini. Tujuannya untuk mendapat masukan tentang objek yang akan diteliti. 

Diharapkan nantinya akan mendapatkan sumber data informasi tentang masalah 

yang telah dijadikan bahan peneliti dalam penelitian dan variabel-variabel yang 

terkait dalam masalah Usability testing pada mobile application e-commerce 

Shopee terhadap kepuasan pengguna. Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti 

yaitu pengamatan, melihat informasi data yang dIperlukan, dan observasi pada e-

commerce. Adapun cara melakukan survei pendahuluan yaitu: 

1. Melakukan pengamatan langsung berupa observasi terhadap objek yang

digunakan pada penelitian ini yaitu e-commerce Shopee.

2. Menentukan tema permasalahan yang diteliti guna mendapatkan berbagai

teori dan konsep agar mendukung penelitian.

3. Melihat informasi data yang diperlukan dengan mencari informasi

terhadap literatur sesuai dengan topik.

3.2 Studi Literatur 

Tahapan ini sangat berguna dalam penelitian karena studi literatur sebagai 

landasan berpikir dalam menyelesaikan masalah. Informasi yang ada dapat 

digunakan referensi acuan yang mendukung penelitian. Dalam studi literatur 
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peneliti melakukan kajian pustaka terhadap banyak sumber yaitu melalui buku, 

jurnal, skripsi maupun sumber dari internet yang sesuai dengan topik pada 

permasalahan ini. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan pada pengujian Usability menggunakan 

Cognitive Walkthrough, penyebaran kuesioner SUS, dan wawancara. Berikut 

disajikan penjelasan prosedur penelitian dalam Gambar 3. 1. 

 

Gambar 3. 1 Prosedur Penelitian 
 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Setelah tujuan dan ruang lingkup masalah telah ditetapkan, langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data yang 
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dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data 

yang langsung diperoleh melalui sumber-sumber pengamatan dan pencatatan 

dengan penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui 

literatur atau referensi yang berkaitan dengan penelitian. Untuk mendapatkan data 

dalam metode pengumpulan data digunakan beberapa langkah agar dapat 

memudahkan pencarian data secara akurat yang ada pada masalah penelitian. 

3.3.1 Skenario Testing Cognitive Walkthrough 

Langkah pertama pengujian Cognitive Walkthrough dilakukan dengan 

membuat skenario tugas yang akan dilakukan oleh responden penelitian. 

Kemudian responden akan diberi pertanyaan melalui wawancara terhadap 

langkah-langkah skenario tugas yang ditentukan. Responden akan menyelesaikan 

setiap skenario tugas kemudian evaluator mengobservasi terhadap apa yang 

terjadi saat evaluasi berlangsung. Tujuannya untuk memahami skenario tugas apa 

saja yang telah dikerjakan, berapa kesalahan yang dilakukan, dan waktu yang 

dibutuhkan responden dalam menyelesaikan skenario tugas. 

1. Penyusunan Skenario Tugas 

Skenario tugas merupakan kumpulan tugas-tugas yang harus diselesaikan 

responden saat pengujian Usability pada e-commerce Shopee. Sebelum pengujian 

berlangsung, maka hal yang pertama dilakukan adalah membuat skenario tugas 

yang harus dilakukan oleh responden. Responden akan diminta untuk 

menyelesaikan setiap skenario tugas yang telah diberikan oleh evaluator  

Setiap skenario tugas yang dibuat oleh evaluator telah memiliki tahapan 

penyelesaian yang harus sesuai dengan apa yang responden lakukan saat 
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melaksanakan skenario tugas yang diberikan. Pada penelitian ini terdapat 

sebanyak dua puluh enam skenario tugas yang telah disusun berdasarkan fitur-

fitur yang tersedia di e-commerce Shopee. Berikut penjabaran skenario tugas 

ditunjukkan pada Tabel 3. 1. 

Tabel 3. 1 Skenario Tugas 

No Skenario Tugas 

1. Sebelum anda bertransaksi pada aplikasi Shopee, lakukanlah sign 

up atau login terlebih dahulu. 

2. Setelah proses sign up atau login berhasil, lakukanlah pengisian 

alamat sesuai dengan lokasi Anda yang akan digunakan dalam 

pengiriman. 

3. Anda sedang merencanakan mencari suatu produk. Kunjungi 

aplikasi Shopee dan lihat produk keinginan Anda. 

4. Anda ingin mencari produk di Shopee. Temukan siapa saja seller 

atau penjual yang terdekat dengan lokasi Anda. 

5. Cari tahu bagaimana cara mempermudah melakukan pencarian 

produk sesuai dengan metode pembayaran yang Anda inginkan. 

6. Temukan produk keinginan Anda berdasarkan kategori. 

7. Carilah produk yang Anda inginkan dengan harga kurang dari Rp 

200.000. 

8. Temukan tipe penjual yang sesuai dengan keinginan Anda untuk 

mencari produk yang ingin Anda beli. 

9. Anda ingin memastikan produk pilihan Anda memiliki kualitas 
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No Skenario Tugas 

yang sesuai keinginan. Temukan produk berdasarkan penilaian 

sesuai pilihan Anda. 

10. Anda berencana untuk menggunakan salah satu jasa pengiriman 

yang disediakan. Temukan produk keinginan Anda berdasarkan 

pengiriman yang Anda inginkan. 

11. Lakukanlah pencarian produk berdasarkan program promosi. 

12. Setelah Anda memilih suatu produk yang ingin Anda beli, 

pastikan bahwa produk tersebut sedang tersedia. 

13. Temukan cara untuk menandai dan menyimpan produk yang 

Anda inginkan. 

14. Lihat produk yang sebelumnya pernah Anda simpan. 

15. Anda berniat mencari beberapa produk yang hendak dibeli dari 

salah satu seller atau penjual. Cari tahu produk pilihan lainnya 

yang mereka sediakan. 

16. Checkout produk yang berbeda dalam satu seller atau toko. 

17. Anda ingin membeli produk dari Shopee ke alamat yang Anda 

ingin tuju. Belilah produk dan lakukanlah pemilihan alamat 

pengirim yang anda inginkan. 

18. Sebelum Anda berhasil membuat pesanan suatu produk, pastikan 

Anda telah memilih ekspedisi yang sesuai dengan keinginan 

Anda. 

19. Pastikan pembayaran produk yang akan Anda checkout sesuai 
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No Skenario Tugas 

dengan pilihan Anda. 

20. Gunakan voucher Shopee yang Anda miliki sebelum Anda akan 

melakukan proses checkout pesanan Anda. 

21. Anda ingin memebeli produk pilihan Anda di Shopee dan ingin 

mengurangi biaya pesanan Anda. Tukarkan koin Shopee yang 

Anda miliki sebelum proses checkout pesanan produk Anda. 

22. Buatlah pesanan produk yang telah Anda temukan sesuai dengan 

lokasi, pengiriman dan metode pembayaran yang Anda inginkan. 

23. Melihat apakah pesanan Anda telah dikemas penjual. 

24. Cari tahu pesanan Anda telah dikirim oleh seller atau penjual 

produk yang Anda pesan. 

25. Menyelesaikan pesanan yang telah sampai ke alamat tujuan. 

26 Mengirim penilaian produk tersebut. 
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Masing-masing skenario tugas di atas memiliki beberapa tahapan-

tahapan dalam penyelesaiannya. Berikut penjelasan skenario tugas : 

Task 1. Melakukan sign up atau login terlebih dahulu. Responden akan 

diminta untuk melakukan sign up atau login sebagai pengguna 

aplikasi Shopee, dimulai dari memilih proses sign up atau login 

dan mengisi form sign up atau login. Dalam proses sign up atau 

login, responden dapat memilih sendiri cara yang dapat 

digunakan untuk melakukan sign up atau login dengan berbagai 

opsi yang telah disediakan oleh aplikasi Shopee. 

Task 2. Melakukan pengisian alamat sesuai dengan lokasi responden. 

Responden akan diminta untuk mengisi form alamat sesuai 

dengan lokasi responden yang nantinya akan digunakan sebagai 

alamat pengiriman. 

Task 3. Mencari produk yang diinginkan. Responden akan diminta untuk 

mencari produk yang diinginkan. Task dianggap selesai ketika 

responden dapat menemukan produk yang diinginkan. 

Task 4. Menemukan seller atau penjual yang terdekat dengan lokasi 

responden. Responden akan diminta untuk menemukan seller 

atau penjual dari hasil pencarian produk yang diinginkan sesuai 

lokasi yang terdekat dengan responden. Task dianggap selesai 

saat responden berhasil menemukan seller atau penjual yang 

terdekat dengan lokasi. 
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Task 5. Mencari tahu cara mempermudah melakukan pencarian produk 

sesuai dengan metode pembayaran yang diinginkan. Responden 

akan diminta mencari tahu bagaimana melakukan pencarian 

produk sesuai dengan metode pembayaran yang diinginkannya. 

Task dianggap selesai saat responden telah berhasil menemukan 

produk yang sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. 

Task 6. Menemukan produk keinginan berdasarkan kategori. Responden 

akan diminta untuk menemukan produk keinginannya dengan 

kategori yang dipilihnya. Task dianggap selesai saat responden 

berhasil menemukan produk keinginan yang telah sesuai dengan 

kategori yang dipilih. 

Task 7. Mencari produk yang diinginkan dengan harga kurang dari Rp. 

200.000. Responden akan diminta untuk mencari produk yang 

diinginkan dibawah harga Rp. 200.000. Task dianggap selesai 

saat responden berhasil menemukan produk dengan harga 

dibawah Rp. 200.000. 

Task 8. Menemukan tipe penjual yang sesuai dengan keinginaan untuk 

mencari produk yang ingin dibeli. Responden akan diminta untuk 

mencari suatu produk yang ingin dibeli menggunakan tipe penjual 

yang sesuai keinginan. Task dianggap selesai saat responden 

berhasil menemukan produk yang sesuai tipe penjual yang dipilih. 

Task 9. Menemukan produk berdasarkan penilaian sesuai pilihan. 

Responden akan diminta untuk mencari produk berdasarkan 
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penilaian sesuai pilihannya. Task dianggap selesai saat responden 

berhasil menemukan produk sesuai penilaian yang dipilih. 

Task 10. Menemukan produk keinginan berdasarkan pengiriman yang 

diinginkan. Responden akan diminta untuk mencari produk 

keinginannya berdasarkan pengiriman yang dipilih sesuai 

keinginan. Task dianggap selesai saat responden berhasil 

menemukan produk sesuai dengan pengiriman yang dipilih. 

Task 11. Melakukan pencarian produk berdasarkan program promosi. 

Responden akan diminta untuk melakukan pencarian produk 

dengan program promosi yang dipilih. Task dianggap selesai saat 

responden telah menemukan produk yang sesuai dengan program 

promosi yang dipilih. 

Task 12. Memastikan produk yang dipilih tersedia. Responden diminta 

untuk memastikan produk yang dipilih tersedia menggunakan 

fitur chat. Task dianggap selesai saat responden telah 

menghubungi seller atau penjual melalui fitur chat. 

Task 13. Menemukan cara untuk menandai dan menyimpan produk yang 

diinginkan. Responden akan diminta untuk menandai dan 

menyimpan produk yang diinginkan menggunakan fitur wishlist. 

Task dianggap selesai saat responden berhasil menekan icon love 

sampai berwarna merah sebagai tanda bahwa produk yang 

diinginkan telah berhasil ditandai dan disimpan dalam fitur 

wishlist. 
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Task 14. Melihat produk yang sebelumnya pernah disimpan. Responden 

akan diminta untuk melihat produk yang telah disimpan melalui 

fitur wishlist. Task dianggap selesai saat responden telah 

menunjukkan produk apa saja yang pernah disimpan dalam fitur 

wishlist. 

Task 15. Mencari tahu produk pilihan lainnya yang disediakan oleh seller 

atau penjual. Responden diminta untuk mencari suatu produk 

yang diinginkan kemudian melakukan kunjungan toko pada seller 

atau penjual yang produknya terpilih. Task dianggap selesai saat 

responden berhasil menunjukkan produk yang disediakan oleh 

seller atau penjual yang terpilih. 

Task 16. Mencheckout produk yang berbeda dalam satu seller atau toko. 

Responden diminta untuk melakukan chekout produk yang 

berbeda dalam satu seller atau toko yang terpilih sesuai pilihan 

lainnya yang mereka sediakan. Task dianggap selesai saat 

responden berhasil mencheckout produk yang berbeda dalam satu 

seller atau toko. 

Task 17. Membeli produk dan melakukan pemilihan alamat pengiriman 

yang diinginkan. Responden diminta untuk membeli suatu produk 

dan memilih alamat pengiriman yang akan digunakan. Task 

dianggap selesai saat responden berhasil memilih alamat 

pengiriman. 
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Task 18. Memastikan telah memilih ekspedisi yang sesuai keinginan. 

Responden akan diminta untuk memilih ekspedisi yang sesuai 

keinginan saat proses membeli produk. Task dianggap selesai saat 

responden berhasil memilih ekspedisi yang dipilih. 

Task 19. Memastikan pembayaran produk yang akan di checkout sesuai 

dengan pilihan. Responden akan diminta untuk memilih metode 

pembayaran produk yang hendak di checout sesuai dengan 

pilihannya. Task dianggap selesai saat responden berhasil 

memilih metode pembayaran yang dipilih. 

Task 20. Menggunakan voucher sebelum melakukan proses checout 

pesanan. Responden akan diminta untuk menggunakan voucher  

yang akan digunakan sebelum melakukan proses checout 

pesanan. Task dianggap selesai saat responden berhasil memilih 

voucher yang dipilih. 

Task 21. Menukarkan koin Shopee yang dimiliki sebelum proses checkout 

pesanan produk. Responden diminta untuk menukarkan koin 

Shopee yang dimiliki sebelum proses checkout pesanan produk. 

Task dianggap selesai saat responden berhasil melakukan 

penukaran koin Shopee sebelum proses checout pesanan. 

Task 22. Membuat pesanan yang telah ditemukan sesuai dengan lokasi, 

pengiriman dan metode pembayaran yang diinginkan. Responden 

akan diminta untuk membuat pesanan dengan melakukan 

pencarian produk, mencheckout produk, memilih alamat, 
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pengiriman, metode pembayaran, voucher, menukarkan koin, dan 

meng-klik buat pesanan. Task dianggap selesai saat responden 

berhasil membuat pesanan sesuai kriteria tersebut. 

Task 23. Melihat pesanan telah dikemas oleh penjual. Responden akan 

diminta untuk melihat pesanan yang berhasil dilakukan telah 

dikemas oleh penjual. Task dianggap selesat saat responden 

berhasil melihat pesanan telah dikemas oleh penjual. 

Task 24. Mencari tahu pesanan telah dikirim oleh seller atau penjual. 

Responden akan diminta untuk melihat apakah pesanan yang 

berhasil dilakukan telah dikirim oleh seller atau penjual dari 

produk tersebut. Task dianggap selesai saat responden berhasil 

melihat pesanan telah dikirim oleh seller atau penjual. 

Task 25. Menyelesaikan pesanan setelah produk sampai ke alamat tujuan 

pengiriman. Responden diminta untuk menyelesaikan pesanan 

setelah produk tersebut sampai ke alamat tujuan pengiriman. Task 

dianggap selesat saat responden berhasil menyelesaikan pesanan 

yang telah sampai tujuan. 

Task 26. Mengirim penilaian produk. Responden diminta untuk melakukan 

penilaian terhadap produk yang telah dibeli. Task dianggap 

selesai saat responden telah mengirim penilaian produk tersebut. 

Berikut penjabaran skenario tugas beserta tahapan-tahapan untuk 

menyelesaikan setiap skenario tugas ditunjukkan dalam Tabel 3. 2. 

Tabel 3. 2 Skenario Tugas dan Tahapan 
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ST Tahapan 

ST 1 Sebelum anda bertransaksi pada aplikasi Shopee, lakukanlah sign 

up atau login terlebih dahulu. 

 Untuk proses sign up: 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Pilih icon “saya” yang berada di bagian 

kanan bawah layar handphone. 

3. Klik “sign up” yang terletak di atas pojok kanan layar. 

Setelah itu akan terdapat beberapa opsi pilihan sign up yang 

dapat anda gunakan: 

a. Melalui nomor handphone 

1. Di bagian atas, terdapat kotak pengisian nomor 

handphone, masukkan “nomor handphone” yang 

akan digunakan, kemudian klik “lanjut”. 

2. Masukkan “kode captcha” yang muncul pada layar 

untuk melanjutkan pendaftaran, klik “ok”. 

3. Shopee akan meminta permintaan pengiriman kode 

verifikasi (OTP) melalui WhatsApp atau SMS, klik 

“lanjut”. 

4. Masukkan “kode verifikasi (OTP)” yang didapatkan 

dari pihak Shopee melalui WhatsApp atau SMS, klik 

“lanjut”. 
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ST Tahapan 

5. Lakukan pengisian “username”, “password” dan 

“konfirmasi password” yang akan anda digunakan, 

klik “daftar”. 

6. Proses sign up berhasil, layar akan otomatis berada 

pada halaman “saya”. 

b. Melalui Google 

1. Pilih “lanjutkan dengan Google”. Shopee akan 

meminta permintaan untuk bergabung dan mengakses 

informasi anda, klik “continue”. 

2. Pilih akun email Google yang anda akan gunakan 

dengan cara “klik akun email Google anda”. 

3. Melakukan pengisian “username” yang akan anda 

gunakan, klik “daftar”. 

4. Proses sign up berhasil, layar akan otomatis berada 

pada halaman “saya”. 

c. Melalui Facebook 

1. Pilih “lanjutkan dengan Facebook”. Shopee akan 

meminta permintaan untuk bergabung dan mengakses 

informasi anda, klik “continue”. 

2. Masukkan “nomor ponsel atau email” dan “kata 

sandi” Facebook yang akan anda gunaka, klik 

“daftar”. Kemudian Shopee akan meminta 
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permintaan untuk menerima informasi akun Facebook 

anda, klik “lanjutkan”. 

3. Melakukan pengisian “username” yang akan anda 

gunakan, klik “daftar”. 

4. Proses sign up berhasil, layar akan otomatis berada 

pada halaman “saya”. 

d. Melalui ID Apple 

1. Pilih “lanjutkan dengan Apple”. Tulis “ID Apple” 

dan “kata sandi” anda yang akan digunakan untuk 

masuk ke Shopee, klik “go” yang terdapat pada 

keyboard atau “tanda panah” sebelah kotak kata 

sandi. 

2. Shopee akan meminta autentikasi dua faktor yang 

telah dikirim pada perangkat anda. Tulis kode 

verifikasi untuk otomatis melanjutkan. 

3. Pilih “percayai” perambanan ini supaya anda tidak 

akan dimintai kode verifikasi saat masuk kembali. 

Shopee akan meminta perizinan untuk penggunaan ID 

Apple anda, pilih “lanjutkan”. 

4. Melakukan pengisian “username” dan “email 

(optional)” yang akan anda gunakan, klik “daftar”. 

5. Proses sign up berhasil, layar akan otomatis berada 
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pada halaman “saya”. 

e. Melalui Line 

1. Pilih “lanjutkan dengan Line”. Shopee akan 

meminta permintaan untuk bergabung dan mengakses 

informasi anda, klik “open”. 

2. Shopee akan mengakses Line anda, kemudian 

meminta permintaan verification, klik “allow”. 

3. Melakukan pengisian “username” dan “email” yang 

akan anda gunakan, klik “daftar”. 

4. Proses sign up berhasil, layar akan otomatis berada 

pada halaman “saya”. 

Untuk proses login: 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Pilih icon “saya” yang berada di bagian 

kanan bawah layar handphone. 

3. Klik “login” yang terletak di atas pojok kanan layar. 

Setelah itu akan terdapat beberapa opsi pilihan login yang dapat 

anda gunakan: 

a. Melalui nomor handphone 

1. Melakukan pengisian “nomor handphone” dan 

“password” akun anda, klik “login”. 
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2. Proses login berhasil, layar akan otomatis berada pada 

halaman “saya”. 

b. Melalui Google 

1. Pilih “lanjutkan dengan Google”. Shopee akan 

meminta permintaan untuk bergabung dan mengakses 

informasi anda, klik “continue”. 

2. Pilih akun email Google anda dengan “klik akun 

email Google”. 

3. Proses login berhasil, layar akan otomatis berada pada 

halaman “saya”. 

c. Melalui Facebook 

1. Pilih “lanjutkan dengan Facebook”. Shopee akan 

meminta permintaan untuk bergabung dan mengakses 

informasi anda, klik “continue”. 

2. Layar akan berpindah pada situs Facebook akun anda, 

klik “lanjutkan”. 

3. Proses login berhasil, layar akan otomatis berada pada 

halaman “saya”. 

d. Melalui ID Apple 

1. Pilih “lanjutkan dengan Apple”, masukkan “ID 

Apple” dan “kata sandi” anda yang akan digunakan. 

Klik “go” yang terdapat pada keyboard atau “tanda 



 

51 

ST Tahapan 

panah” sebelah kotak kata sandi. 

2. Shopee akan meminta autentikasi dua faktor yang 

telah dikirim pada perangkat anda. Tulis kode 

verifikasi untuk otomatis melanjutkan. 

3. Pilih “percayai” perambanan ini supaya anda tidak 

akan dimintai kode verifikasi saat masuk kembali. 

Shopee akan meminta perizinan untuk selalu 

menggunakan ID Apple anda, pilih “lanjutkan”. 

4. Proses sign up berhasil, layar akan otomatis berada 

pada halaman “saya”. 

e. Melalui Line 

1. Pilih “lanjutkan dengan Line”. Shopee akan 

mengakses Line anda kemudian muncul meminta 

permintaan verification, klik “allow”. 

2. Proses sign up berhasil, layar akan otomatis berada 

pada halaman “saya”. 

ST 2 Setelah proses sign up atau login berhasil, lakukanlah pengisian 

alamat sesuai dengan lokasi Anda yang akan digunakan dalam 

pengiriman. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Pilih icon “saya” yang berada di bagian 
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kanan bawah layar handphone. 

3. Klik icon “pengaturan” yang berada di atas sebelah kanan 

layar handphone ditandai dengan icon roda berwarna putih. 

4. Terdapat beberapa opsi pilihan pengaturan akun. Pada bagian 

akun saya, klik “alamat saya” untuk mengatur alamat anda 

sesuai dengan lokasi yang akan digunakan dalam pengiriman. 

5. Pengisian alamat saya dilakukan dengan klik “tanda tambah 

( + )” untuk menambahkan alamat baru. Kemudian akan 

muncul beberapa pilihan yang harus anda isi sebagai 

pengiriman yaitu “nama lengkap”, “nomer handphone”, 

“provinsi”, “kota”, “kecamatan”, “kode pos”, “nama 

jalan, gedung, nomer rumah”, dan “detail lainnya 

(contoh: blok/unit nomer patokan)”. 

6. Anda bisa mengatur alamat yang anda tulis pada bagian 

“tandai sebagai” agar lebih mudah dalam pengiriman. Lalu 

atur alamat yang anda tulis sebagai alamat utama dengan cara 

“swipe” pada icon atur sebagai alamat utama, klik “kirim” 

untuk menyimpan alamat *anda dapat mengisi “alamat 

saya” dengan berbagai lokasi sesuai keinginan anda*. 

7. Alamat anda akan tersimpan pada alamat saya sebagai alamat 

pengiriman. 

ST 3 Anda sedang merencanakan mencari suatu produk. Kunjungi 



 

53 

ST Tahapan 

aplikasi Shopee dan lihat produk keinginan Anda. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Layar akan menampilkan produk sesuai dengan kata kunci 

yang telah anda tulis. 

ST 4 Anda ingin mencari produk di Shopee. Temukan siapa saja seller 

atau penjual yang terdekat dengan lokasi Anda. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Layar akan menampilkan produk sesuai dengan kata kunci 

yang telah anda tulis. Klik “filter” yang terletak pada bagian 

kanan atas sebelah kotak pencarian ditandai dengan icon 
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penyaring. 

4. Terdapat beberapa pilihan opsi filter yang dapat digunakan. 

Pada bagian “lokasi”, pilih lokasi yang sesuai dengan 

keinginan anda, klik “pakai”. 

5. Shopee akan memfilter pencarian dan menampilkan produk 

sesuai dengan lokasi yang anda pilih. 

ST 5 Cari tahu bagaimana cara mempermudah melakukan pencarian 

produk sesuai dengan metode pembayaran yang Anda inginkan. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Layar akan menampilkan produk sesuai dengan kata kunci 

yang telah anda tulis. Klik “filter” yang terletak pada bagian 

kanan atas sebelah kotak pencarian ditandai dengan icon 

penyaring. 

4. Terdapat beberapa pilihan opsi filter yang dapat digunakan. 

Pada bagian “metode pembayaran”, pilih metode 

pembayaran yang sesuai dengan keinginan anda, klik 
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“pakai”. 

5. Shopee akan memfilter pencarian dan menampilkan produk 

sesuai dengan metode pembayaran yang anda pilih. 

ST 6 Temukan produk keinginan Anda berdasarkan kategori. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Layar akan menampilkan produk sesuai dengan kata kunci 

yang telah anda tulis. Klik “filter” yang terletak pada bagian 

kanan atas sebelah kotak pencarian ditandai dengan icon 

penyaring. 

4. Terdapat beberapa pilihan opsi filter yang dapat digunakan. 

Pada bagian “kategori”, pilih kategori yang sesuai dengan 

keinginan anda, klik “pakai”. 

5. Shopee akan memfilter pencarian dan menampilkan produk 

sesuai dengan kategori yang anda pilih. 

ST 7 Carilah produk yang Anda inginkan dengan harga kurang dari Rp 

200.000. 
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1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Layar akan menampilkan produk sesuai dengan kata kunci 

yang telah anda tulis. Klik “filter” yang terletak pada bagian 

kanan atas sebelah kotak pencarian ditandai dengan icon 

penyaring. 

4. Terdapat beberapa pilihan opsi filter yang dapat digunakan. 

Pada bagian “batas harga”, pilih batas harga minimal “0” 

dan maksimal “200”, klik “pakai”. 

5. Shopee akan memfilter pencarian dan menampilkan produk 

sesuai dengan batas harga yang anda pilih. 

ST 8 Temukan tipe penjual yang sesuai dengan keinginan Anda untuk 

mencari produk yang ingin Anda beli. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 
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kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Layar akan menampilkan produk sesuai dengan kata kunci 

yang telah anda tulis. Klik “filter” yang terletak pada bagian 

kanan atas sebelah kotak pencarian ditandai dengan icon 

penyaring. 

4. Terdapat beberapa pilihan opsi filter yang dapat digunakan. 

Pada bagian “tipe penjual”, pilih tipe penjual yang sesuai 

dengan keinginan anda, klik “pakai”. 

5. Shopee akan memfilter pencarian dan menampilkan produk 

sesuai dengan tipe penjual yang anda pilih. 

ST 9 Anda ingin memastikan produk pilihan Anda memiliki kualitas 

yang sesuai keinginan. Temukan produk berdasarkan penilaian 

sesuai pilihan Anda. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 
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3. Layar akan menampilkan produk sesuai dengan kata kunci 

yang telah anda tulis. Klik “filter” yang terletak pada bagian 

kanan atas sebelah kotak pencarian ditandai dengan icon 

penyaring. 

4. Terdapat beberapa pilihan opsi filter yang dapat digunakan. 

Pada bagian “penilaian”, pilih penilaian yang sesuai dengan 

keinginan anda, klik “pakai”. 

5. Shopee akan memfilter pencarian dan menampilkan produk 

sesuai dengan penilaian yang anda pilih. 

ST 10 Anda berencana untuk menggunakan salah satu jasa pengiriman 

yang disediakan. Temukan produk keinginan Anda berdasarkan 

pengiriman yang Anda inginkan. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Layar akan menampilkan produk sesuai dengan kata kunci 

yang telah anda tulis. Klik “filter” yang terletak pada bagian 

kanan atas sebelah kotak pencarian ditandai dengan icon 
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penyaring. 

4. Terdapat beberapa pilihan opsi filter yang dapat digunakan. 

Pada bagian “pengiriman”, pilih pengiriman yang sesuai 

dengan keinginan anda, klik “pakai”. 

5. Shopee akan memfilter pencarian dan menampilkan produk 

sesuai dengan pengiriman yang anda pilih. 

ST 11 Lakukanlah pencarian produk berdasarkan program promosi. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Layar akan menampilkan produk sesuai dengan kata kunci 

yang telah anda tulis. Klik “filter” yang terletak pada bagian 

kanan atas sebelah kotak pencarian ditandai dengan icon 

penyaring. 

4. Terdapat beberapa pilihan opsi filter yang dapat digunakan. 

Pada bagian “program promosi”, pilih program promosi 

yang sesuai dengan keinginan anda, klik “pakai”. 

5. Shopee akan memfilter pencarian dan menampilkan produk 
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sesuai dengan program promosi yang anda pilih. 

ST 12 Setelah Anda memilih suatu produk yang ingin Anda beli, 

pastikan bahwa produk tersebut sedang tersedia. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Pilih produk sesuai yang anda inginkan dengan cara klik 

produk atau postingan yang muncul berdasarkan kata 

kunci atau produk yang telah anda tulis. Setelah terbuka, 

anda dapat melihat lebih detail foto produk yang anda pilih, 

lengkap dengan variasi, toko penjual, voucher diskon, rincian 

produk, penilaian produk, dan beberapa produk serupa. Klik 

“chat sekarang” pada bagian bawah kiri layar yang ditandai 

dengan warna hijau icon chat. 

4. Kemudian, anda akan langsung terhubung dengan toko 

produk yang anda pilih. Pada bagian atas, terdapat produk 

yang anda akan tanyakan kepada seller atau penjual beserta 

nama produk dan harga. Tulis pertanyaan ketersediaan 
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produk pilihan anda dengan klik “tulis pesan” yang terdapat 

di bagian bawah. Anda juga dapat bertanya menggunakan 

pilihan pesan otomatis yang disediakan oleh Shopee. 

5. Klik “tanda panah” yang ditandai dengan icon panah 

berwarna merah untuk mengirim pesan tersebut kepada seller 

atau penjual yang akan muncul setelah anda menuliskan 

pertanyaan. Pertanyaan yang anda ajukan akan terkirim 

kepada seller atau penjual. 

ST 13 Temukan cara untuk menandai dan menyimpan produk yang Anda 

inginkan. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Layar akan menampilkan produk sesuai dengan kata kunci 

yang telah anda tulis. Pilih produk sesuai yang anda inginkan 

dengan cara klik produk atau postingan yang muncul 

berdasarkan kata kunci atau produk yang telah anda tulis. 

Setelah terbuka, anda dapat melihat lebih detail foto produk 
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yang anda pilih, lengkap dengan variasi, toko penjual, 

voucher diskon, rincian produk, penilaian produk, dan 

beberapa produk serupa. Untuk menyimpan pilihan produk 

tersebut, klik “love” dengan icon love yang terdapat disebelah 

kanan tulisan “terjual”. 

4. Pilihan produk tersebut akan otomatis masuk kedalam 

“whislist” anda. Anda dapat mengecek dan melakukan 

checkout produk tersebut di lain waktu. 

ST 14 Lihat produk yang sebelumnya pernah Anda simpan. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Pilih menu “saya” yang terletak di kanan 

bawah layar. 

3. Terdapat beberapa pilihan opsi yang dapat anda pilih. Gulir 

layar kebawah secara perlahan, klik “favorit saya”. 

4. Otomatis Shopee akan menampilkan favorit anda beberapa 

produk yang telah anda simpan. Produk tersebut dapat anda 

beli sewaktu-waktu tanpa mencari kembali. 

ST 15 Anda berniat mencari beberapa produk yang hendak dibeli dari 

salah satu seller atau penjual. Cari tahu produk pilihan lainnya 

yang mereka sediakan. 

1. Buka aplikasi Shopee. 
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2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Pilih produk sesuai yang anda inginkan dengan cara klik 

produk atau postingan yang muncul berdasarkan kata 

kunci atau produk yang telah anda tulis. Seletah terbuka, anda 

dapat melihat lebih detail foto produk yang anda pilih, 

lengkap dengan variasi, toko penjual, voucher diskon, rincian 

produk, penilaian produk, dan beberapa produk serupa. 

4. Kemudian geser layar perlahan kebawah, klik “kunjungi 

toko” seller atau penjual produk yang anda pilih supaya anda 

dapat membeli produk lainnya dalam satu seller atau penjual 

yang sama. 

5. Anda dapat memilih dan membeli lebih dari satu produk 

dalam satu seller atau penjual. 

ST 16 Checkout produk yang berbeda dalam satu seller atau toko. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 
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dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Pilih produk sesuai yang anda inginkan dengan cara klik 

produk atau postingan yang muncul berdasarkan kata 

kunci atau produk yang telah anda tulis. Seletah terbuka, anda 

dapat melihat lebih detail foto produk yang anda pilih, 

lengkap dengan variasi, toko penjual, voucher diskon, rincian 

produk, penilaian produk, dan beberapa produk serupa. 

4. Pilih “masukkan keranjang”, klik pilihan yang terdapat 

pada produk tersebut (contoh : warna, jenis bahan, ukuran, 

dll) dan pilih “jumlah” produk yang anda inginkan supaya 

Shopee dapat menyimpan produk pilihan ke dalam keranjang 

belanja anda. 

5. Kemudian geser layar perlahan kebawah, klik “kunjungi 

toko” seller atau penjual produk yang anda pilih supaya anda 

dapat membeli produk lainnya dalam satu seller atau penjual 

yang sama. 

6. Anda dapat memilih dan membeli lebih dari satu produk 

dalam satu seller atau penjual. Setelah produk yang anda 

pilih dalam toko tersebut sudah sesuai dengan yang anda 
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inginkan. 

7. Kembali pada menu halaman awal “rekomendasi” untuk 

checkout seluruh produk yang anda pilih dalam satu seller 

atau penjual yang telah masuk dalam “keranjang saya”, klik 

icon “keranjang” yang terdapat di sebelah kanan kotak 

pencarian yang ditandai dengan icon keranjang belanja. 

8. Anda akan menuju keranjang saya, pilih belanjaan anda 

dalam satu seller atau toko yang telah anda masukkan dalam 

keranjang anda dengan “checklist” pada kotak sebelah kiri 

setiap produk pilihan anda. Selanjutnya akan otomatis 

terlihat subtotal jumlah harga yang akan dibayarkan, 

terdapat pada bagian tengah bawah layar anda. Klik 

“checkout” yang berwarna oren terletak di sebelah kanan 

bawah layar. 

ST 17 Anda ingin membeli produk dari Shopee ke alamat yang Anda 

ingin tuju. Belilah produk dan lakukanlah pemilihan alamat 

pengirim yang anda inginkan. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 
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anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Pilih produk sesuai yang anda inginkan dengan cara klik 

produk atau postingan yang muncul berdasarkan kata 

kunci atau produk yang telah anda tulis. Seletah terbuka, anda 

dapat melihat lebih detail foto produk yang anda pilih, 

lengkap dengan variasi, toko penjual, voucher diskon, rincian 

produk, penilaian produk, dan beberapa produk serupa. 

4. Pilih “beli sekarang”, klik pilihan yang terdapat pada 

produk tersebut (contoh: warna, jenis bahan, ukuran, dll) 

dan pilih “jumlah” produk yang anda inginkan supaya 

Shopee dapat menyimpan produk pilihan ke dalam keranjang 

belanja anda. 

5. Layar akan otomatis membuka “keranjang saya” dan pilihan 

produk yang anda beli akan langsung terchecklist otomatis. 

Pada bagian bawah akan tertera subtotal harga produk anda. 

Klik “checkout” disebelah subtotal yang ditandai dengan 

warna oren. 

6. Layar akan membuka proses checkout. Klik “alamat 

pengiriman” yang terdapat pada atas layar. Pilih alamat yang 

anda inginkan. Anda juga dapat menambahkan alamat lain 

dengan klik “tanda tambah ( + )” dibagian kanan bawah, 
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lalu isilah alamat baru yang anda ingin tuju kemudian klik 

“kirim” dan otomatis alamat baru yang anda tulis akan 

tersimpan pada pilihan alamat pengiriman. 

7. Pilihlah alamat yang anda inginkan dengan “klik” alamat 

pilihan anda. Otomatis alamat pemilihan anda akan 

digunakan untuk alamat tujuan pengiriman. 

ST 18 Sebelum Anda berhasil membuat pesanan suatu produk, pastikan 

Anda telah memilih ekspedisi yang sesuai dengan keinginan 

Anda. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Pilih produk sesuai yang anda inginkan dengan cara klik 

produk atau postingan yang muncul berdasarkan kata 

kunci atau produk yang telah anda tulis. Seletah terbuka, anda 

dapat melihat lebih detail foto produk yang anda pilih, 

lengkap dengan variasi, toko penjual, voucher diskon, rincian 

produk, penilaian produk, dan beberapa produk serupa. 
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4. Pilih “beli sekarang”, klik pilihan yang terdapat pada 

produk tersebut (contoh: warna, jenis bahan, ukuran, dll) 

dan pilih “jumlah” produk yang anda inginkan supaya 

Shopee dapat menyimpan produk pilihan ke dalam keranjang 

belanja anda. 

5. Layar akan otomatis membuka “keranjang saya” dan pilihan 

produk yang anda beli akan langsung terchecklist otomatis. 

Pada bagian bawah akan tertera subtotal harga produk anda. 

Klik “checkout” disebelah subtotal yang ditandai dengan 

warna oren. 

6. Layar akan membuka proses checkout. Klik “alamat 

pengiriman” yang terdapat pada atas layar. Pilih alamat yang 

anda inginkan. Anda juga dapat menambahkan alamat lain 

dengan klik “tanda tambah ( + )” dibagian kanan bawah, 

lalu isilah alamat baru yang anda ingin tuju kemudian klik 

“kirim” dan otomatis alamat baru yang anda tulis akan 

tersimpan pada pilihan alamat pengiriman. 

7. Pilihlah alamat yang anda inginkan dengan “klik” alamat 

pilihan anda. Otomatis alamat pemilihan anda akan 

digunakan untuk alamat tujuan pengiriman. 

8. Pilihlah ekspedisi yang anda pilih dengan klik “opsi 

pengiriman”. Shopee akan meminta anda memilih pilihan 
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waktu pengiriman paket anda, klik “konfirmasi”. 

Selanjutnya pilih ekspedisi sesuai yang anda inginkan, klik 

“konfirmasi”. 

9. Otomatis pesanan anda akan dikirim menggunakan ekspedisi 

pengiriman sesuai dengan pilihan anda. 

ST 19 Pastikan pembayaran produk yang akan Anda checkout sesuai 

dengan pilihan Anda. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Pilih produk sesuai yang anda inginkan dengan cara klik 

produk atau postingan yang muncul berdasarkan kata 

kunci atau produk yang telah anda tulis. Seletah terbuka, anda 

dapat melihat lebih detail foto produk yang anda pilih, 

lengkap dengan variasi, toko penjual, voucher diskon, rincian 

produk, penilaian produk, dan beberapa produk serupa. 

4. Pilih “beli sekarang”, klik pilihan yang terdapat pada 

produk tersebut (contoh: warna, jenis bahan, ukuran, dll) 
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dan pilih “jumlah” produk yang anda inginkan supaya 

Shopee dapat menyimpan produk pilihan ke dalam keranjang 

belanja anda. 

5. Layar akan otomatis membuka “keranjang saya” dan pilihan 

produk yang anda beli akan langsung terchecklist otomatis. 

Pada bagian bawah akan tertera subtotal harga produk anda. 

Klik “checkout” disebelah subtotal yang ditandai dengan 

warna oren. 

6. Layar akan membuka proses checkout. Klik “alamat 

pengiriman” yang terdapat pada atas layar. Pilih alamat yang 

anda inginkan. Anda juga dapat menambahkan alamat lain 

dengan klik “tanda tambah ( + )” dibagian kanan bawah, 

lalu isilah alamat baru yang anda ingin tuju kemudian klik 

“kirim” dan otomatis alamat baru yang anda tulis akan 

tersimpan pada pilihan alamat pengiriman. 

7. Pilihlah alamat yang anda inginkan dengan “klik” alamat 

pilihan anda. Otomatis alamat pemilihan anda akan 

digunakan untuk alamat tujuan pengiriman. 

8. Pilihlah ekspedisi yang anda pilih dengan klik “opsi 

pengiriman”. Shopee akan meminta anda memilih pilihan 

waktu pengiriman paket anda, klik “konfirmasi”. 

Selanjutnya pilih ekspedisi sesuai yang anda inginkan, klik 
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“konfirmasi”. 

9. Otomatis pesanan anda akan dikirim menggunakan ekspedisi 

pengiriman sesuai dengan pilihan anda. 

10. Pada bagian “metode pembayaran”, anda dapat memilih 

opsi metode pembayaran yang ada sesuai keinginan anda, 

klik “konfirmasi”. 

11. Pilihan metode pembayaran yang anda pilih akan digunakan 

sebagai opsi pembayaran pesanan produk anda. 

ST 20 Gunakan voucher Shopee yang Anda miliki sebelum Anda akan 

melakukan proses checkout pesanan Anda. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Pilih produk sesuai yang anda inginkan dengan cara klik 

produk atau postingan yang muncul berdasarkan kata 

kunci atau produk yang telah anda tulis. Seletah terbuka, anda 

dapat melihat lebih detail foto produk yang anda pilih, 

lengkap dengan variasi, toko penjual, voucher diskon, rincian 
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produk, penilaian produk, dan beberapa produk serupa. 

4. Pilih “beli sekarang”, klik pilihan yang terdapat pada 

produk tersebut (contoh: warna, jenis bahan, ukuran, dll) 

dan pilih “jumlah” produk yang anda inginkan supaya 

Shopee dapat menyimpan produk pilihan ke dalam keranjang 

belanja anda. 

5. Layar akan otomatis membuka “keranjang saya” dan pilihan 

produk yang anda beli akan langsung terchecklist otomatis. 

6. Pada bagian bawah akan terdapat pilihan “voucher Shopee”, 

lalu anda dapat menggunakan voucher tersebut dengan “klik” 

bagian voucher Shopee. Pilih voucher Shopee yang anda 

miliki untuk digunakan dalam proses checkout pesanan anda. 

Anda juga dapat memasukkan kode voucher *jika anda 

punya*, dan klik “pakai”. Setelah anda memilih voucher 

Shopee yang akan digunakan, klik “ok”. 

7. Voucher Shopee akan otomatis terpilih dan dapat anda 

gunakan pada proses checkout pesanan anda. 

ST 21 Anda ingin memebeli produk pilihan Anda di Shopee dan ingin 

mengurangi biaya pesanan Anda. Tukarkan koin Shopee yang 

Anda miliki sebelum proses checkout pesanan produk Anda. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 
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“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Pilih produk sesuai yang anda inginkan dengan cara klik 

produk atau postingan yang muncul berdasarkan kata 

kunci atau produk yang telah anda tulis. Seletah terbuka, anda 

dapat melihat lebih detail foto produk yang anda pilih, 

lengkap dengan variasi, toko penjual, voucher diskon, rincian 

produk, penilaian produk, dan beberapa produk serupa. 

4. Pilih “beli sekarang”, klik pilihan yang terdapat pada 

produk tersebut (contoh: warna, jenis bahan, ukuran, dll) 

dan pilih “jumlah” produk yang anda inginkan supaya 

Shopee dapat menyimpan produk pilihan ke dalam keranjang 

belanja anda. 

5. Layar akan otomatis membuka “keranjang saya” dan pilihan 

produk yang anda beli akan langsung terchecklist otomatis. 

6. Pada bagian bawah akan terdapat pilihan “tukarkan koin 

Shopee”, lalu anda dapat menggunakan koin Shopee anda 

sebagai potongan harga jumlah produk yang akan anda bayar 

dengan “swipe” ke kanan yang terletak pada bagian atas 
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checkout. 

7. Anda akan otomatis mengurangi jumlah biaya produk yang 

anda pilih. 

ST 22 Buatlah pesanan produk yang telah Anda temukan sesuai dengan 

lokasi, pengiriman dan metode pembayaran yang Anda inginkan. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Klik “kotak pencarian” yang ditandai 

dengan warna putih menggunakan icon kaca pembesar, 

kemudian masukkan “kata kunci atau produk” yang akan 

anda cari, klik tombol “cari atau icon kaca pembesar” 

ditandai dengan warna biru pada keyboard. 

3. Pilih produk sesuai yang anda inginkan dengan cara klik 

produk atau postingan yang muncul berdasarkan kata 

kunci atau produk yang telah anda tulis. Seletah terbuka, anda 

dapat melihat lebih detail foto produk yang anda pilih, 

lengkap dengan variasi, toko penjual, voucher diskon, rincian 

produk, penilaian produk, dan beberapa produk serupa. 

4. Pilih “beli sekarang”, klik pilihan yang terdapat pada 

produk tersebut (contoh: warna, jenis bahan, ukuran, dll) 

dan pilih “jumlah” produk yang anda inginkan supaya 

Shopee dapat menyimpan produk pilihan ke dalam keranjang 
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belanja anda. 

5. Layar akan otomatis membuka “keranjang saya” dan pilihan 

produk yang anda beli akan langsung terchecklist otomatis. 

Pada bagian bawah akan tertera subtotal harga produk anda. 

Klik “checkout” disebelah subtotal yang ditandai dengan 

warna oren. 

6. Layar akan membuka proses checkout. Klik “alamat 

pengiriman” yang terdapat pada atas layar. Pilih alamat yang 

anda inginkan. Anda juga dapat menambahkan alamat lain 

dengan klik “tanda tambah ( + )” dibagian kanan bawah, 

lalu isilah alamat baru yang anda ingin tuju kemudian klik 

“kirim” dan otomatis alamat baru yang anda tulis akan 

tersimpan pada pilihan alamat pengiriman. 

7. Pilihlah alamat yang anda inginkan dengan “klik” alamat 

pilihan anda. Otomatis alamat pemilihan anda akan 

digunakan untuk alamat tujuan pengiriman. 

8. Pilihlah ekspedisi yang anda pilih dengan klik “opsi 

pengiriman”. Shopee akan meminta anda memilih pilihan 

waktu pengiriman paket anda, klik “konfirmasi”. 

Selanjutnya pilih ekspedisi sesuai yang anda inginkan, klik 

“konfirmasi”. 

9. Otomatis pesanan anda akan dikirim menggunakan ekspedisi 
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pengiriman sesuai dengan pilihan anda. 

10. Pada bagian “metode pembayaran”, anda dapat memilih 

opsi metode pembayaran yang ada sesuai keinginan anda, 

klik “konfirmasi”. 

11. Pilihan metode pembayaran yang anda pilih akan digunakan 

sebagai opsi pembayaran pesanan produk anda. Klik “buat 

pesanan” dan anda akan mendapatkan “nomor rekening” 

saat anda membayar menggunakan metode pembayaran 

pilihan anda. Status pembayaran akan terganti jika anda telah 

membayar sesuai dengan nomor rekening yang tertera pada 

pesanan anda. 

ST 23 Melihat apakah pesanan Anda telah dikemas penjual. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Pilih menu “saya” yang terdapat di sebelah 

kanan bawah layar. 

3. Pada menu ini, anda dapat melihat bagian “pesanan saya” 

dan klik “dikemas” untuk melihat apakah pesanan yang telah 

anda lakukan sedang dikemas oleh seller atau penjual. 

ST 24 Cari tahu pesanan Anda telah dikirim oleh seller atau penjual 

produk yang Anda pesan. 

1. Buka aplikasi Shopee. 
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2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Pilih menu “saya” yang terdapat di sebelah 

kanan bawah layar. 

3. Pada menu ini, anda dapat melihat bagian “pesanan saya” 

dan klik “dikirim” untuk melihat apakah pesanan anda telah 

dikirim oleh seller atau penjual. 

ST 25 Selesaikan pesanan Anda yang telah sampai sesuai alamat tujuan. 

1. Buka aplikasi Shopee. 

2. Pada tampilan awal layar handphone akan menuju halaman 

“rekomendasi”. Pilih menu “saya” yang terdapat di sebelah 

kanan bawah layar. 

ST 26 Mengirim penilaian produk tersebut. 

1. Pada menu ini, anda dapat melihat bagian “pesanan saya” 

dan klik “beri penilaian” untuk melakukan penilaian produk 

yang telah sampai ke alamat Anda. 

2. Aksi Walkthrough 

Setelah skenario tugas telah ditetapkan, maka aksi walkthrough siap 

dilakukan. Segala aktivitas yang dilakukan responden dalam menyelesaikan 

evaluasi Cognitive Walkthrough wajib menggunakan perekaman aktivitas layar. 

Penangkap aktivitas layar digunakan untuk merekam interaksi responden terhadap 

antarmuka e-commerce Shopee. Hasil dari perekaman data ini adalah video yang 

menggambarkan aktivitas responden pada waktu menyelesaikan tugas-skenario 
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tugas uji Usability. Hal ini dilakukan agar evaluator dapat mengetahui tahapan-

tahapan apa saja yang berhasil dilakukan responden pada setiap skenario tugas 

yang diberikan. Pada penelitian ini parameter yang akan digunakan adalah 

penemuan masalah yang dihadapi responden. Adapun untuk menunjang proses 

pengambilan data akan dilakukan perekaman layar saat responden melakukan tes 

Cognitive Walkthrough dengan cara merekam aktivitas share screen pada Zoom 

Meeting yang dilaksanakan oleh responden. 

2. Wawancara 

Setelah responden mengerjakan skenario tugas yang telah dibuat 

oleh evaluator, responden akan diminta untuk menjawab pertanyaan 

melalui sesi wawancara. Pertanyaan terdiri dari tiga kategori yang 

berkaitan dengan perasaan, pengalaman atau perilaku dan pendapat atau 

nilai. 

Pertanyaan yang akan diberikan evaluator pada responden saat 

proses wawancara berlangsung adalah: 

1. Apakah ada tampilan atau fitur yang mengganggu anda pada saat 

proses tersebut dilakukan? 

2. Menurut anda, kesulitan apa yang anda hadapi? 

3. Apakah responden menemukan kontrol dengan mudah? 

3.3.2 Kuesioner System Usability Scale 

Kuesioner meruapak sebuah alat yang digunakan sebagai cara 

mendapatkan data pertama atau data mentah secara langsung. Kuesioner ini 

berguna untuk mendapatkan informasi dan data pada user e-commerce Shopee. 
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Jumlah pernyataan pada kuesioner dalam penelitian ini adalah 10 pernyataan yang 

mana memiliki lima opsi jawaban diimplementasikan dalam skala likert, yaitu (1) 

Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat 

Setuju. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3. 3. 

Tabel 3. 3 Kuesioner SUS 

No Pernyataan 

1 Saya merasa ingin sering menggunakan aplikasi Shopee. 

2 Saya merasa aplikasi Shopee rumit untuk digunakan. 

3 Menurut saya, aplikasi Shopee mudah digunakan. 

4 

Menurut saya, saya membutuhkan dukungan dari orang teknis untuk 

dapat menggunakan aplikasi Shopee ini. 

5 

Saya menemukan bahwa berbagai fungsi dalam aplikasi Shopee sudah 

terintegrasi dengan baik. 

6 Menurut saya, ada inkonsistensi dalam aplikasi Shopee. 

7 

Saya merasa bahwa umumnya orang akan belajar menggunakan 

aplikasi Shopee dengan cepat. 

8 Menurut saya, aplikasi Shopee tidak mudah untuk digunakan. 

9 Saya merasa percaya diri menggunakan aplikasi Shopee. 

10 

Saya perlu belajar banyak hal terlebih dahulu untuk memahami 

penggunaan aplikasi Shopee. 

Kuesioner SUS dibagikan setelah responden selesai melakukan skenario 

tugas dan proses wawancara. Setelah responden menjawab pernyataan di atas 

menggunakan lima opsi jawaban, selanjutnya evaluator melakukan proses 

normalisasi dengan mengubah dalam bentuk persentase. Nilai kuantitatif akan 
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didapatkan selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai pengukuran Usability 

pada aspek satisfaction. Satisfaction digunakan untuk menganalisis kepuasan 

pengguna terhadap e-commerce Shopee. 

Kuesioner dilakukan menggunakan Google Form sebagai media untuk 

membagikan dan mengakses form kuesioner. Penyebaran melalui Google Form 

dilakukan karena efisiensi waktu dan tidak membutuhkan biaya serta lebih 

fleksibel diakses oleh responden. Responden akan diberikan link pengisian 

kuesioner setelah responden selesai menyelesaikan skenario tugas dan proses 

wawancara. 

Pada bagian pojok kiri atas kuesioner, akan ditambahkan pengisian nama 

lengkap responden. Berikut ini tampilan kuesioner responden ditunjukkan pada 

Gambar 3. 2. 
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Gambar 3. 2 Kuesioner SUS 
3.3.3 Usability Testing 

Pengujian ini dilakukan untuk mencari permasalahan Usability pada suatu 

e-commerce, mengukur tingkat Usability pengguna untuk menyelesaikan tugas, 

tingkat kecepatan yang diperlukan saat mencari informasi yang dibutuhkan, dan 

sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pengguna. Data hasil pengujian 

Usability testing berupa keberhasilan oleh pengguna untuk menyelesaikan tugas, 

kesalahan yang dilakukan dan jawaban dari responden kuesioner. Kemudian data 
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tersebut akan dihitung dengan menggunakan (1) persentase keberhasilan, (2) time 

based efficiency, dan (3) system Usability scale. 

 

3.5 Pemilihan Responden 

Responden merupakan seseorang yang dipilih oleh peneliti sebagai subjek 

penelitian. Jumlah responden yang terpilih akan membantu peneliti dalam 

menyelesaikan masalah penelitian. Peserta pengujian dalam Usability testing 

sebanyak lima peserta (Nielsen, 2012). Hal tersebut dikarenakan jumlah pengguna 

yang sedikit lebih mudah dilakukan dengan hasil yang akurat dibanding pengguna 

yang banyak (Wardani, Darmawiguna, & Sugihartini, 2019). Apabila terjadi 

penambahan jumlah responden atau peserta uji yang melebihi sepuluh, maka 

penambahan tersebut tidak akan memberikan kontribusi lebih dalam mengarahkan 

permasalahan Usability (Maryati & Kusuma, 2014). Maka dari itu, penulis 

memilih lima responden yang merupakan pengguna aplikasi e-commerce Shopee 

untuk dijadikan subjek penelitian evaluasi Cognitive Walkthrough, kuesioner 

system Usability scale dan Usability testing. 

 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ialah objek yang telah ditetapkan peneliti yang mana 

digunakan sebagai hal yang dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel dalam 

penelitian ini mencakup tiga aspek Usability testing yaitu pada aspek 

effectiveness, efficiency dan satisfaction. 
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3.7 Nilai Entrepreneurship 

Tugas akhir ini memiliki keterkaitan terhadap nilai entrepreneurship pada 

aspek creation dimana jika kita sebagai analyst system dapat mengembangkan 

User Interface (UI) dan User Experience (UX) pada Mobile application mereka 

agar user yang menggunakannya dapat mudah cepat memahami saat 

menggunakan application ini dan melakukan transaksi, sehingga dapat menarik 

minat user lain dalam menggunakan application E-commerce ini nantinya. 

1. Market Sensitivity 

Dengan semakin berkembangnya platform aplikasi belanja online dan 

aktivitas belanja online yang terus meningkat apalagi dengan terjadinya pandemi, 

maka peneliti merasa menarik untuk melakukan penelitian terkait user experience 

pada aplikasi Shopee. 

2. Opportunity 

Seiring dengan kondisi pandemi yang sedang terjadi sekarang ini dan 

banyaknya orang yang akhirnya kegiatannya berada dirumahnya karena situasi 

sekarang, peluang yang cukup besar untuk platform e-commerce untuk 

berkembang dikarenakan sangat memungkinkan orang akan sering mengakses dan 

mengunjungi platform e-commerce, oleh karna itu adanya juga peluang yang 

cukup besar dalam membuat usaha ataupun berjualan dalam platform tersebut 

dengan melihat market apa saja yang sedang diminati orang dengan situasi saat ini 

agar nantinya user akan melirik yang kita tawarkan pada platform aplikasi Shopee 

tersebut. 
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3. Creative-Innovative 

Menggunakan metode Cognitive Walkthrough sebagai metode perekaman 

agar benar-benar dapat menilai User Experience dari user yang berbelanja online 

dengan harapan dapat memberikan masukan kepada pihak Shopee. 

 

 

  


