
!
!

! $*!

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang desain sistem yang akan digunakan sebagai panduan 

dalam membuat kuis kedokteran gigi. Metode pengembangan yang digunakan 

dalam aplikasi ini memakai software development life cycle (SDLC) dengan 

metode waterfall. Metode waterfall sering disebut dengan memiliki beberapa 

tahapan yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.  Metode Waterfall 

Metode waterfall digunakan untuk mengembangkan aplikasi kedokteran 

gigi, hal ini dikarenakan metode waterfall merupakan metode dasar 

pengembangan yang paling sederhana. 
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3.1. System Requirements 

Hal yang perlu dipersiapkan dalam membangun sistem kuis kedokteran 

gigi adalah berupa kuesioner. Kuesioner yang dibuat ditujukan kepada 

mahasiswa kedokteran gigi yang berada di Surabaya. Ada beberapa faktor  

yang ditinjau dari kuesioner antara lain permasalahan yang dihadapi 

mahasiswa kedokteran gigi, metode pembelajaran yang ada sekarang dan 

solusi yang diberikan. 

3.1.1. Kuesioner  

3.1.1.1. Rancangan Penelitian 

Informasi yang ingin didapatkan pada kuesioner yang 

dibagikan pada mahasiswa kedokteran gigi adalah informasi 

mengenai bagaimana cara mengoptimalkan desain, 

permasalahan yang dihadapi, metode pembelajaran yang ada 

pada saat ini.  

Penelitian yang digunakan pada penyebaran kuesioner 

kuis kedokteran gigi adalah penelitian kuantitatif, sehingga 

data yang ingin diperoleh pada kuesioner ini berupa data 

deskriptif yang disampaikan melalui kata-kata tertulis dari 

hasil pengolahan data kuesioner. 
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3.1.1.2. Desain Kuesioner 

Variable yang digunakan, yaitu : 

1. Metode pembelajaran 

2. Design layout 

Variabel yang telah ditentukan dibagi menjadi sub 

variable. Hal ini dikarenakan nenentuan variable lebih 

spesifik, di bawah ini adalah tabel penentuan sub variable. 

Tabel 3.1. Penjabaran Variable ke Sub Variable 

Variabel Sub Variable 

Design  
1. Desain Warna 
2. Design Layout 

Setelah membagi variabel menjadi sub variabel. 

Langkah selanjutnya adalah mencari indikator dari setiap 

sub variable yang ada. 

Tabel 3.2. Indikator dari Sub Variable 
 

Sub Variable Indikator 

Desain Warna 
1. Warna dasar web 
2. Warna Logo 

Design layout 

1. Penempatan 
komponen website 

2. Bentuk icon 
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Tabel 3.3. Pendekatan Indikator dengan Sub Variable 

Variabel Sub variabel Indikator Deskriptor No 

Design 

Desain warna 
Warna dasar web Warna dasar web 1b 

Warna logo Warna logo 4b 

Design layout 
Penempatan 

komponen website 

Penempatan 
componen dalam 

website 
2b 

Bentuk icon Bentuk icon 5b 

3.1.1.3. Aspek Kuesioner 

Aspek yang ada pada kuesioner dapar dibagi menjadi 

dua aspek yang akan digali, yaitu : 

1) Aspek pembelajaran digunakan untuk mencari informasi 

mengenai pembelajaran yang ada sekarang dan 

pembelajaran yang di harapkan. 

2) Aspek aplikasi digunakan untuk mencari informasi 

mengenai layout aplikasi yang diinginkan oleh mahasiswa. 

3.1.1.4. Pertanyaan Kuesioner 

 Di bawah ini berisi tentang daftar pertanyaan yang 

diajukan kepada mahasiswa kedokteran gigi disesuaikan 

dengan aspek informasi yang akan digali. Dalam kuisioner 

dibagikan terdapat tiga jenis pertanyaan yaitu, Multiple 

choice, Likert scale dan Multiple answer. 
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Tabel 3.4. Daftar Pertanyaan Kuesioner. 

!

3.1.1.5. Jawaban Kuesioner 

Di bawah ini berisi tentang daftar pilihan jawaban yang 

diajukan kepada mahasiswa kedokteran gigi disesuaikan 

dengan aspek informasi yang akan digali. 

 

 

Jenis Aspek Pertanyaan  
Jenis 

Pertanyaan 

Aplikasi 

Warna dominan apa yang menurut 
anda cocok digunakan sebagai warna 
dasar untuk sebuah website tentang 
kuis kedokteran gigi? 

Multiple 
choice 

Susunan tampilan seperti apa yang 
menurut anda cocok digunakan 
sebagai website tentang kuis 
kedokteran gigi? 

Multiple 
choice 

Berdasarkan gambar di atas, apa 
yang ditunjukkan pada kotak 
tersebut? 

Multiple 
choice 

Warna logo apa yang menurut anda 
cocok digunakan sebagai warna 
dasar pembuatan logo sebuah 
website kuis kedokteran gigi? 

Multiple 
choice 

Design icon “next” mana yang 
menurut anda cocok digunakan 
sebagai tombol untuk lanjut ke 
pertanyaan berikutnya pada sebuah 
website tentang kuis kedokteran 
gigi? 

Multiple 
choice 
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Tabel 3.5. Daftar Jawaban Kuisioner 

Jenis Aspek No Pertanyaan  Jawaban 

Aplikasi 1 Warna dominan apa yang 
menurut anda cocok digunakan 
sebagai warna dasar untuk 
sebuah website tentang kuis 
kedokteran gigi? 

a.  

 

 

b. 

 

 

c. 

 

 

d. Lainnya... 

 
2 Susunan tampilan seperti apa 

yang menurut anda cocok 
digunakan sebagai website 
tentang kuis kedokteran gigi? 

a.  

 

 

b. 

 

 

c. 
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d. Lainnya... 

 

 

 
3  

 
 
 
 

 
Berdasarkan gambar diatas, 
apa yang ditunjukkan pada 
kotak tersebut? 

a. Nomer soal 
b. Level kesulitan 
c. Volume suara 
d. Bantuan dalam 

mengerjakan soal 

4 Warna logo apa yang menurut 
anda cocok digunakan sebagai 
warna dasar pembuatan logo 
sebuah website kuis 
kedokteran gigi? 

a. 

 

 

b. 

 

 

c. 
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3.1.1.6. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan pada kuisioner ini 

adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk jawaban 

yang membutuhkan pembobotan atas sikap responden 

terhadap jawaban yang dipilih. Selain itu sekala pengukuran 

digunakan skala pengukuran guttman. Skala guttman  adalah 

skala pengukuran melalui Multiple choice. 

3.1.1.7. Populasi dan Sampel 

Dengan keterbatasan waktu dan biaya maka populasi 

yang ditinjau adalah mahasiswa kedokteran gigi di dua 

universitas kedokteran gigi yang berada di Surabaya yaitu 

d.lainnya.. 

 

 
5 Design icon “next” mana yang 

menurut anda cocok digunakan 
sebagai tombol untuk lanjut ke 
pertanyaan berikutnya pada 
sebuah website tentang kuis 
kedokteran gigi? 

a. 

 

b. 

 

c.  

d. 
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Universitas Airlangga dan Universitas Hang Tuah. 

Pengambilan sempel dilakukan terhdap mahasiswa selama 

kurang lebih 10 menit setiap mahasiswa. Pengambilan 

kuesioner dilakukan dihalaman universitas masing-masing 

dan total sampel yang di ambil adalah 50 orang. 

3.1.1.8. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

non-probability sampling  

1. Non-probability Sampling 

Pengambilan sampel yang digunakan pada 

pembagian kuisioner adalah non-probability sampling atau 

non-random sampling. Dengan teknik ini pengambilan 

sampel tidak menghiraukan probabilitas atau tidak secara 

acak melainkan memilih dari populasi sampel. Hal ini 

dilakukan karena populasi yang ada jumlahnya terlalu 

banyak. Teknik non-probability sampling yang digunakan 

adalah Convenience Sampling. Teknik ini digunakan 

karena waktu yang sangat terbatas dan teknik yang paling 

sesuai. Mahasiswa diambil sebagai sampel dikarenakan 

mahasiswa tersebut kebetulan lewat dan selain itu 

mahasiswa merupakan seorang yang dikenal. 
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3.1.1.9. Waktu dan Lokasi Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan pada dua universitas 

di Surabaya yang memiliki kedokteran gigi yaitu 

Universitas Hang Tuah dan Universitas Airlangga. 

Pemgambilan sampel dilakukan pada saat jam kuliah 

berlangsung dan sampel diambil pada tanggal  9-13 May 

2011. 

3.1.1.10.  Data Hasil Kuesioner 

01!bawah ini merupakan pertanyaan mengenai design 

layout dari kuisioner yang telah dibagikan :!

 

Gambar 3.2.  Hasil perhitungan pertanyaan nomer satu 
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Gambar 3.3.  Hasil perhitungan pertanyaan nomer dua 

 

Gambar 3.4.  Hasil perhitungan pertanyaan nomer tiga 
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Gambar 3.5.  Hasil perhitungan pertanyaan nomer empat 

 

Gambar 3.6.  Hasil perhitungan pertanyaan nomer lima 

3.1.1.11. Analisa Data   

  Di bawah ini merupakan hasil analisa data dari hasil 

perhitungan survei kuisioner, analisa akan dijelaskan di 

bawah ini, yaitu : 
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  Hasil dari pertanyaan mengenai layout design web 

maka jawaban yang didapat menjadi dasar untuk pembuatan 

web aplikasi ini. 

3.1.2. Wawancara 

Pada April 2011, telah dilakukan pertemuan sebanyak dua kali 

dengan Drg. Dian Murlawarmanti M.Kes selaku wakil dekan 

Universitas Hang Tuah Surabaya berupa data deskriptif mengenai 

metode pembelajaran yang ada saat ini di Universitas Hang Tuah 

Surabaya. 

3.1.2.1. Aspek Wawancara 

Aspek yang digunakan dalam melakukan wawancara ini: 

1. Aspek pembelajaran, dipakai untuk mengetahui metode 

pembelajaran yang dilakukan pada saat ini sehingga dapat 

memberi metode pembelajaran yang baru. 

2. Aspek teknologi, dipakai untuk menentukan matakuliah 

apa saja yang akan dibuat kuis. 

3. Aspek jenis pertanyaan, untuk mengetahui jenis pertanyaan 

seperti apa yang digunakan dalam universitas ini. 

4. Aspek pengumpulan data, digunakan untuk mendapatkan 

sumber soal pada kuis. 
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3.1.2.2. Interview Guideline 

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

selama melakukan wawancara : 

Tabel 3.6. Pertanyaan wawancara 

Jenis Aspek No. Pertanyaan 

Pembelajaran 1.  Metode Pembelajaran apa yang digunakan pada 

saat ini? 

Teknologi 2. Matakuliah apa saja yang perlu 

diimplementasikan pada aplikasi ini? Dan 

mengapa memilih matakuliah tersebut? 

Jenis Pertanyaan 3. Metode pertanyaan apa yang cocok digunakan 

pada aplikasi ini? 

Pengumpulan Data 4.  Darimana data yang didapatkan untuk 

membuat aplikasi ini? 

3.1.2.3. Hasil Wawancara 

Dari wawancara yang dilakukan, diperoleh data bahwa 

metode pembelajaran yang ada saat ini adalah metode 

pembelajaran pasif di kampus yaitu pembelajaran yang 

dilakukan dosen kepada mahasiswa di dalam kelas dan buku-

buku perkuliahan. Soal-soal latihan yang diberikan adalah soal 



!
!

! &$!

tahun lalu, tidak ada buku khusus yang memuat soal untuk 

latihan. Selain itu semester yang cocok dijadikan bahan kuis 

adalah semester dua dan tiga karena dalam semester tersebut 

mahasiswa lebih banyak belajar mengenai teori yang 

membutuhkan hafalan dan soal-soal latihan yang banyak. Mata 

kuliah yang dimasukkan adalah bukan mata kuliah umum 

melainkan mata kuliah yang berhubungan dengan kedokteran 

gigi,  yaitu : faal, sistem tubuh, sel, dan jaringan.  

Dalam fakultas kedokteran gigi soal yang didapatkan 

oleh mahasiswa pada semester dua dan tiga adalah soal dengan 

bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Hal ini dikarenakan 

pada semester ini pelajaran yang didapat merupakan pelajaran 

tentang teori yang memiliki jawaban pasti. 

Dari wawancara yang dilakukan maka diperoleh soal-

soal dari mata kuliah tersebut melalui soal yang telah diberikan 

oleh ibu Dian. Dan soal-soal tersebut akan mengalami 

perubahan seturut dengan perkembangan ilmu kedokteran gigi. 

 

 

 


