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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tahapan Penelitian 

Pada pelaksanaannya, penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan seperti 

berikut: 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

3.2 Studi Pilot 

Studi pilot merupakan pengujian awal pada rancangan kuesioner sebelum 

digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut Hartono (2010), tujuan dari studi 

pilot adalah untuk menguji keefektifan kuesioner sebagai alat komunikasi antara 
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peneliti dan responden. Pengujian yang dilakukan dalam studi pilot yaitu 

meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Pelaksanaan studi pilot dibagi ke dalam 

dua tahap, sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Rancangan Kuesioner HEART Metrics  

Indikator Pernyataan Kode 

Happiness 

Saya merasa puas ketika menggunakan aplikasi ini H1 

Aplikasi ini mudah digunakan H2 

Saya akan merekomendasikan aplikasi ini ke orang lain H3 

Engagement 

Saya menggunakan aplikasi ini lebih dari 3 kali dalam sehari E1 

Saya menghabiskan lebih dari 3 jam untuk menonton konten 

video di aplikasi ini dalam satu hari 

E2 

Adoption 

Saya memiliki lebih dari satu akun A1 

Saya merupakan pengguna baru aplikasi ini A2 

Saya rutin melakukan update aplikasi ini A3 

Saya berlangganan VIP atau layanan berbayar pada aplikasi 

ini 

A4 

Retention 
Saya akan terus menggunakan aplikasi ini R1 

Saya tidak pernah melakukan uninstall aplikasi ini R2 

 
Saya terus-menerus berlangganan VIP atau layanan berbayar 

pada aplikasi ini 

R3 

Task Success 

Aplikasi ini mempermudah saya menonton berbagai macam 

konten video  

T1 

Aplikasi ini mempermudah saya mengunduh konten video  T2 

Aplikasi ini mempermudah saya melihat daftar konten video 

yang tersedia dari berbagai negara  

T3 

 

 

 

 



 

 

37 

 

Tabel 3.2 Rancangan Kuesioner Eight Golden Rules  

Indikator Pernyataan Kode 

Consistency 
Penggunaan komposisi warna paa aplikasi ini menarik C1 

Tata letak menu pada aplikasi ini tidak ada perubahan C2 

Shortcut 

Menu pintas (shortcut) pada aplikasi ini mudah 

dipahami 

S1 

Menu pintas (shortcut) pada aplikasi ini mudah 

digunakan 

S2 

Feedback 

Saya mudah memahami pesan informasi yang 

disampaikan oleh aplikasi ini (ketika aplikasi sedang 

loading) 

F1 

Dialog Closure 
Saya mudah melakukan pencarian judul konten video 

pada aplikasi ini 

DC1 

Simple error 

handling 

Aplikasi ini akan memberikan respon cepat apabila 

aplikasi mengalami error 

SEH1 

Reversible 

actions 

Saya dapat membatalkan perintal atau kembali ke 

halaman sebelumnya dengan mudah apabila 

melakukan kesalahan 

RA1 

Put user in 

control 

Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi saya untuk 

memilih konten video berdasarkan judul, genre dan 

negara 

PUC1 

Reduce short-

term memory 

load 

Terdapat informasi visual (teks dan ikon) yang 

memudahkan saya dalam memahami aplikasi ini  

RSM1 

 

1. Perancangan Kuesioner 

Kuesioner HEART metrics dan Eight Golden Rules dirancang sesuai 

dengan aspek masing-masing yang telah dijabarkan pada subbab 2.1.4 

dan 2.1.5. Pada Tabel 3.1 dan 3.2 dapat dilihat rancangan kuesioner 

HEART metrics dan Eight Golden Rules. Pertimbangan untuk 
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menentukan jumlah pertanyaan kuesioner adalah semua indikator telah 

terwakili dalam pertanyaan, sekurang-kurangnya satu [14]. Kemudian, 

kuesioner akan diukur menggunakan skala likert dengan rentang nilai 1-

5 yang dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Skala Likert   

Singkatan Skala Skor 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

TS Tidak Setuju 2 

N Netral 3 

S Setuju 4 

SS Sangat Setuju 5 

 

2. Uji validitas dan reliabilitas 

Rancangan kuesioner akan disebarkan untuk melakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Menurut Singarimbun dan Efendi (1995:33), jumlah minimal 

uji coba responden adalah minimal 30 responden [15]. 

Adapun kriteria responden adalah sebagai berikut: 

1. Berusia 19-54 tahun (berdasarkan pengguna internet menurut 

APJII [16]. 

2. Responden merupakan pengguna aplikasi Viu atau Iflix. 

Uji validitas dilakukan dengan metode korelasi Pearson. Korelasi Pearson 

adalah metode untuk melakukan uji validitas konstruk. Uji validitas ini 

bertujuan untuk memastikan seberapa baik instrument digunakan untuk 

mengukur kerangka dari penelitian. Korelasi Pearson dihitung dengan 

membandingkan antara r-hitung dan r-tabel. Korelasi Pearson dapat 

ditulis dengan persamaan 3.1 [17]. 
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  (3.1)  

Keterangan: 

xyr  = korelasi pearson   Y  = skor total 

n  = banyaknya responden   X  = skor suatu instrumen 

Hasil dari xyr  dibandingkan dengan nilai kritis product moment ( tabelr ). 

tabelr merupakan tabel angka yang digunakan untuk menguji hasil uji 

validitas suatu instrument penelitian. Jika hasil yang diperoleh xyr > tabelr

maka butir instrument yang diuji dinyatakan valid. Nilai tabelr dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. Pada penelitian ini menggunakan persentase 

kesalahan sebesar 5%. 

Tabel 3.4 R-Tabel [18]  

N 

 

Taraf Signifikan N 

 

Taraf Signifikan N 

 

Taraf Signifikan 

0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 

3 0.9969 0.9999 13 0.5529 0.6835 23 0.4132 0.5256 

4 0.9500 0.9900 14 0.5324 0.6614 24 0.4044 0.5151 

5 0.8783 0.9587 15 0.5140 0.6411 25 0.3961 0.5052 

6 0.8114 0.9172 16 0.4973 0.6226 26 0.3882 0.4958 

7 0.7545 0.8745 17 0.4821 0.6055 27 0.3809 0.4869 

8 0.7067 0.8343 18 0.4683 0.5897 28 0.3739 0.4785 

9 0.6664 0.7977 19 0.4555 0.5751 29 0.3673 0.4705 

10 0.6319 0.7646 20 0.4438 0.5614 30 0.3610 0.4629 

11 0.6021 0.7348 21 0.4329 0.5487 31 0.3550 0.4556 

12 0.5760 0.7079 22 0.4227 0.5368 32 0.3494 0.4487 
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Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya melakukan uji reliabilitas 

dengan menggunakan Cronbach’ Alpha. Reliabilitas merupakan tingkat 

konsistensi dari suatu pengukuran kuesioner. Cronbach’s Alpha atau juga 

dikenal sebagai koefisien alfa merupakan metode yang dapat digunakan 

untuk menghitung reliabilitas. Jika nilai α  berkisar antara 0,70 – 0,80, 

maka reliabilitas dapat diterima [19]. 

Nilai Cronbach alpha berkisar antara nol (tidak konsisten) hingga satu 

(reliabilitas sempurna). Cronbach alpha dapat ditulis seperti pada 

persamaan 3.2 [17]. 
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  (3.2)  

Keterangan: 

r  = Cronbach alpha  
2

b  = jumlah varians tiap item 

k  = banyak instrument 
2

t  = varians total 

Apabila kuesioner tidak valid dan tidak reliabel, maka akan dilakukan 

perancangan kuesioner dan uji validitas serta reliabilitas kembali. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Pada 

penelitian ini, penulis mengumpulkan data menggunakan online kuesioner. 

Terdapat lima bagian dalam kuesioner, antara lain: 

1. Data diri 

2. Kuesioner HEART metrics untuk layanan video on demand Viu 

3. Kuesioner Eight Golden Rules untuk layanan video on demand Viu 



 

 

41 

 

4. Kuesioner HEART metrics untuk layanan videon on demand Iflix 

5. Kuesioner Eight Golden Rules untuk layanan video on demand Iflix 

3.4 Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini untuk menentukan besar sampel menurut Borg and Gall 

(2007: 176), untuk penelitian eksperimen dan komparatif diperlukan sampel 15-

30 responden untuk setiap kelompok. Maka sampel untuk Viu dan Iflix minimal 

adalah 30 responden [20]. 

Adapun kriteria responden adalah sebagai berikut: 

1. Berusia 19-54 tahun (berdasarkan pengguna internet menurut APJII [16]. 

2. Responden merupakan pengguna aplikasi Viu atau Iflix. 

3.5 Metode Pengolahan Data 

Setelah data dari kuesioner terkumpul, maka data akan diolah dengan 

perhitungan rata-rata berdasarka indikator yang telah disusun dan aspek aspek 

pada HEART metrics dan Eight Golden Rules. Perhitungan rata-rata dirumuskan 

pada persamaan 3.2. 

x

x
n

=


   (3.3)  

Keterangan: 

X  = rata-rata   

x  = jumlah seluruh data 

n  = banyak data 

Kemudian, penyebaran data yang memiliki faktor beragam dapat dihitung 

dengan menggunakan standar deviasi, yang dirumuskan pada persamaan 3.3. 
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   (3.4)  

Hasil yang didapatkan digunakan untuk menghitung confidence interval (tingkat 

kepercayaan). Confidence interval digunakan untuk menghitung tingkat akurasi 

dari suatu rata-rata, yang dirumuskan pada persamaan 3.4. 

α x
2

D
z s

c
n

=    (3.5)  

Keterangan: 

c  = confidence   Ds  = standar deviasi 

α/2z  = koefisien confidence  n  = banyak data 

Perbandingan rata-rata kuesioner HEART metrics dan Eight Golden Rules dari 

aplikasi Viu dan Iflix diuji tingkat signifikannya menggunakan T-test unequal 

variance (uji-t), yang dirumuskan pada persamaan 3.5 [19]. Pada penelitian ini 

menggunakan taraf signifikansi 0.05. Jika nilai signifikansi < 0.05, artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok dan apabila nilai 

signifikansinya > 0.05, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

dua kelompok [21]. 

1 2

2 2

1 2

1 2

x x
t

s s

n n

−
=

+

    (3.6)  

Keterangan: 

t   = T-test unequal variance / uji-t  1s  = standar deviasi data 1 

1x   = rata-rata data 1    2s  = standar deviasi data 2 

2x  = rata-rata data 2 


