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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Penelitian 

 Pada subbab ini, akan dibahas alur mengenai tahapan yang dilakukan dalam 

penelitian. Pada diagram penelitian terdapat tahap-tahap dalam melakukan 

penelitian sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan persoalan yang 

ada. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Kerangka penelitian 
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3.2 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan untuk memahami konsep metode yang ingin 

diterapkan, yaitu pada penelitian ini metode yang diterapkan adalah metode Lean 

UX dan metode USE Quesionnaire untuk mendukung pengujian usability. Pada 

tahap ini dilakukan komparasi penelitian terkait dengan penelitian yang saat ini 

dilakukan, selain itu penulis melakukan eksplorasi guna mendukung pemahaman 

konsep dari metode yang ingin digunakan. 

3.3 Declare Assumption 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan asumsi yang berfungsi sebagai acuan 

dalam pembuatan MVP. Pada tahap declare assumption dilakukan empat tahapan 

yaitu: 

3.4.1 Assumptions 

Tahap assumptions merupakan tahap pembuatan asumsi berdasarkan 

permasalahan yang didapatkan melalui wawancara dengan stakeholder. Tahap 

assumptions terdiri dari 2 tahap yaitu problem statement dan assumptions 

worksheet. Tahap problem statement merupakan tahap mendefinisikan masalah 

yang dilakukan berdasarkan wawancara kepada stakeholder, pertanyaan yang 

akan ditanyakan kepada stakeholder dapat dilihat pada Tabel 3.1. Setelah selesai 

pada tahap problem statement maka selanjutnya masuk pada tahap assumptions 

worksheet yaitu tahap pembuatan asumsi berdasarkan hasil dari problem 

statement[15]. 

Tabel 3.1 Tabel pertanyaan problem statement. 

PERTANYAAN 

1 Apa tujuan dirancang atau dibuatnya layanan atau produk ini? 

2 Siapa target pelanggan atau pengguna dari layanan atau produk ini? 

3 Bagaimana alur bisnis dari layanan atau produk ini? 

4 Apa risiko terbesar dari layanan atau produk ini? 

5 Siapa competitor atau pesaing dari layanan atau produk ini? 
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3.4.2 Hypotheses 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan hipotesis yang berisi pernyataan 

spekulasi yang diyakini benar berdasarkan dari asumsi yang telah dibuat pada 

tahap assumptions. 

3.4.3 Personas 

Pada tahap personas dibuat sebuah persona dari calon pengguna layanan 

atau produk dan sesuai dengan format dari proto-persona. Informasi proto-

persona didapatkan dengan cara bertanya kepada orang yang mungkin akan 

menjadi calon pengguna dari layanan atau produk. 

3.4.4 Collaborative Design 

Tahap collaborative design merupakan tahap pembuatan ide awal berupa 

sketsa yang dinamai dengan sketsa ide desain, mengenai sistem yang akan 

dikembangkan berdasarkan asumsi. Setelah selesai membuat sketsa maka dibuat 

sebuah style guide untuk sistem yang akan dibangun, style guide terdiri dari 

penentuan warna utama, warna gradien, pemilihan font, dan pembuatan icon. 

Alat yang akan digunakan dalam pembuatan style guide pada penelitian ini 

adalah Figma dan Adobe Illustrator. 

 

3.4 Create an Minimum Viabel Product (MVP) 

Pada tahap pembuatan MVP dilakukan dengan membangun sebuah desain 

prototipe berupa low-fidelity dan high-fidelity yang mengacu pada asumsi yang 

didapatkan pada tahap declare assumption, serta mengikuti sktesa ide dan style 

guide yang telah dibuat pada tahap collaborative design. Tahap MVP dimulai 

dengan membangun Low-fidelity prototype. Setelah selesai membangun low-

fidelity prototype, selanjutnya membangun sebuah high-fidelity prototyping. Alasan 

pembuatan prototype hanya sampai high-fidelity dikarenakan hasil dari high-fidelity 

sudah cukup untuk dilakukan desain testing[15]. Alat yang akan digunakan dalam 

pembuatan MVP pada penelitian ini adalah Figma, pemilihan figma sebagai alat 

pembuatan MVP pada penelitian ini dikarenakan figma adalah salah satu aplikasi 
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yang tidak mengenakan tarif dalam penggunaannya dan dapat membuat prototype 

menjadi interactive.  

 

3.5 Run an Experiment 

Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan cara demos and previews 

prototype MVP kepada tim dan stakeholder untuk menentukan apakah alur dari 

prototype MVP sudah benar berjalan dengan baik dan sesuai dengan asumsi yang 

dibuat pada tahap declare assumption. Jika prototype sudah sesuai maka prototype 

dapat dilanjutkan untuk di lakukan pengujian kepada calon pengguna pada tahap 

selanjutnya, namun jika belum sesuai maka akan dilakukan perbaikan prototype 

MVP dan akan dilakukan pengujian kepada tim dan stakeholder hingga prototype 

MVP sesuai dengan asumsi yang sudah dibuat sebelumnya.  

 

3.6 Feedback and Research 

Pada tahapan ini dilakukan kepada beberapa calon pengguna. Validasi MVP 

dilakukan dengan cara melakukan pengujian usability, metode yang dilakukan 

untuk melakukan pengujian usability adalah metode USE Questionnaire. Metode 

USE Questionnaire memiliki 4 parameter yang diuji yaitu usefulness, ease of use, 

ease of learning, dan satisfaction. Proses perhitungan parameter menggunakan 7 

poin skala likert dengan keterangan 1(Sangat Tidak Setuju atau STS) sampai 

dengan 7(Sangat Setuju atau SS). Metode pengujian usability USE Questionnaire 

dilakukan dengan cara memberikan 30 pernyataan kepada calon pengguna. 

Pernyataan dan format kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini: 

Tabel 3.2 Format Kuesioner USE[22]. 

PERNYATAAN 

USEFULNESS  1 2 3 4 5 6 7  

1 Ini membantu saya menjadi lebih 

efektif. 

STS 
       

SS 

2 Ini membantu saya menjadi lebih 

produktif. 

STS 
       

SS 
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3 Ini berguna. STS 
       

SS 

4 Ini memberi saya lebih banyak kontrol 

atas kegiatan dalam hidup saya. 

STS 
       

SS 

5 Itu membuat hal-hal yang ingin saya 

capai lebih mudah untuk diselesaikan. 

STS 
       

SS 

6 Ini menghemat waktu saya ketika saya 

menggunakannya. 

STS 
       

SS 

7 Ini memenuhi kebutuhan saya. STS 
       

SS 

8 Ini melakukan semua yang saya 

harapkan untuk dilakukan. 

STS 
       

SS 

EASE OF USE  1 2 3 4 5 6 7  

9 Sangat mudah digunakan. STS 
       

SS 

10 Ini mudah digunakan. STS 
       

SS 

11 Ini ramah pengguna. STS 
       

SS 

12 Ini membutuhkan langkah-langkah 

sesingkat mungkin untuk mencapai apa 

yang ingin saya lakukan dengan itu. 

STS 

       

SS 

13 Ini fleksibel. STS 
       

SS 

14 Menggunakannya mudah. STS 
       

SS 

15 Saya bisa menggunakannya tanpa 

instruksi tertulis. 

STS 
       

SS 

16 Saya tidak melihat ada yang ke tidak 

konsisten saat saya menggunakannya. 

STS 

       

SS 

17 Baik pengguna sesekali maupun reguler 

akan menyukainya. 

STS 
       

SS 

18 Saya dapat pulih dari kesalahan dengan 

cepat dan mudah. 

STS 
       

SS 

19 Saya bisa menggunakannya dengan baik 

setiap saat. 

STS 
       

SS 

EASE OF LEARNING  1 2 3 4 5 6 7  
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20 Saya belajar menggunakannya dengan 

cepat. 

STS 
       

SS 

21 Saya dengan mudah ingat cara 

menggunakannya. 

STS 
       

SS 

22 Sangat mudah untuk belajar 

menggunakannya. 

STS 
       

SS 

23 Saya dengan cepat menjadi terampil 

dengan itu 

STS 
       

SS 

SATISFACTION  1 2 3 4 5 6 7  

24 Saya puas dengan itu. STS 
       

SS 

25 Saya akan merekomendasikannya 

kepada seorang teman. 

STS 
       

SS 

26 Sangat menyenangkan untuk digunakan. STS 
       

SS 

27 Ini bekerja dengan cara yang saya 

inginkan untuk bekerja. 

STS 
       

SS 

28 Ini luar biasa. STS 
       

SS 

29 Saya merasa perlu memilikinya. STS 
       

SS 

30 Saya menyenangkan untuk 

menggunakannya. 

STS 
       

SS 

Untuk menentukan responden dalam kuesioner ini ditentukan secara non-

probability sampling atau pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel[23], dengan menggunakan teknik quota sampling. Quota sampling adalah 

teknik pengambilan sampel dengan jumlah responden yang akan diteliti terlebih 

dahulu ditentukan oleh peneliti, kemudian siapa yang akan dipilih untuk menjadi 

responden ditentukan oleh peneliti itu sendiri[24]. Jumlah keseluruhan responden 

adalah sebanyak 15 responden, hal ini ditentukan karena dengan 15 responden ini 

mampu menemukan masalah sekitar 97%[25]. 

Setelah melakukan perhitungan dari hasil kuesioner USE, hasil akhir 

kuesioner tersebut dibandingkan dengan rentang parameter penilaian dari kuesioner 

USE. Rentang parameter penilaian kuesioner USE dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.3 Rentang parameter penilaian USE Questionnaire[26]. 

Angka% Klasifikasi 

<21 Sangat tidak layak 

21-40 Tidak layak 

41-60 Cukup 

61-80 Layak 

81-100 Sangat layak 

 

Pengujian ini menghasilkan feedback dari hasil USE Questionnaire yang 

dilakukan. Penelitian akan diiterasi kembali apabila nilai rata-rata rentang 

parameter USE Questionnaire berada di bawah 61  dan dinyatakan selesai jika hasil 

pengujian usability sudah mencapai nilai 61 atau layak pada nilai rata-rata rentang 

parameter USE Questionnaire[26].  

  


