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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Kerangka Kerja Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tujuan melaksanakan usability testing terhadap dua 

website COVID-19 berskala provinsi Lampung dari aspek usability dengan 

menggunakan SUS (System Usability Scale) bedasarkan metriks kepuasan pada 

ISO/IEC 9126-4. Tahapan penelitian merupakan tahapan kegiatan yang  penulis 

lakukan guna membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada penelitian. 

Tahapan kerangka kerja yang dilakukan pada penelitian dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Kerangka Kerja Penelitian 
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Berdasarkan kerangka kerja penelitian yang telah digambarkan pada gambar 3.3 

akan dijabarkan masing-masing tahapan yang ada di kerangka kerja penelitian pada 

pembahasan berikut ini: 

1. Proses Identifikasi Masalah  

Tahapan dari penelitian identifikasi masalah adalah pencarian masalah yang 

ada dalam website yaitu tidak semua informasi tersedia, seperti informasi 

pada halaman https://covid19.lampungprov.go.id/news mengenai menu 

kategori dimana saat diakses oleh pengguna hanya menampilkan halaman 

yang sama, informasi pada halaman informasi tidak update dan server yang 

berjalan lambat atau lemot dalam waktu-waktu tertentu saat  diakses, 

website bahkan terkadang tidak bisa diakses. Terdapat data posko yang tidak 

lengkap, selain itu sebagian masyarakat masih bingung fungsi dari 2 website 

COVID-19 sehingga masyarakat lebih cenderung untuk mencari informasi 

melalui sumber lain. Hal yang ditakutkan adalah ketika informasi yang 

didapatkan dari sumber yang tidak valid dan tidak jelas, masyarakat bisa 

saja mendapatkan data atau informasi yang tidak jelas dan bahkan informasi 

palsu. 

2. Studi Literatur  

Tahapan dari studi literature ialah melakukan pencarian landasan teori yang 

diambil dari berbagai sumber yang valid seperti buku, jurnal, maupun 

artikel resmi yang terdapat di internet. Hal tersebut dilakukan guna 

membantu proses keberhasilan penelitian dan  agar penelitian memiliki 

dasar teori keilmuan yang baik. Output yang dihasilkan dari tahapan ini 

berupa konsep, pengetahuan, serta teori-teori para ahli yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang di teliti. 

3. Melakukan Pengujian  

Terdapat beberapa alur yang dilakukan saat pengujian yaitu : 

 

https://covid19.lampungprov.go.id/news
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Gambar 3.4 Alur pengujian 

Pada tahap ini, peneliti akan menemui responden dan melakukan briefing untuk 

menjelaskan alur usability testing yang akan dilakukan. Pada saat briefing 

responden dapat bertanya mengenai hal-hal yang kurang dimengerti dalam 

pengujian yang akan dilakukan. Jika responden bersedia untuk mengikuti pengujian 

selanjutnya responden akan membaca scenario tugas terlebih dahulu. Selanjutnya 

responden akan diberikan kuesioner SEQ (Single Ease Question) dan SUS (System 

Usability Scale) yang akan disi oleh responden sebagai data yang diperlukan dalam 

penelitian. 
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4. Proses Pengumpulan Data  

Tahapan pengumpulan data adalah salah satu tahapan yang penting dalam 

penelitian. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan memberikan 

task scenario yang telah ditetapkan kepada responden sebanyak 30 

responden yang terdiri dari 10 pertanyaan SUS dan beberapa kuesioner SEQ 

bedasarkan skenario tugas. Setelah responden menyelesaikan skenario 

tugas, selanjutnya responden akan diberikan SEQ (Single Ease Question) 

untuk mengetahui tingkat kesulitan dari tiap task yang diberikan dan peneliti 

akan mengambil data jawaban responden dari tiap kuesioner SEQ yang 

telah diisi. Peneliti juga memberikan kuesioner SUS kepada responden 

untuk mendapatkan data dari jawaban hasil yang diisi sebanyak 10 

kuesioner. Dari kuesioner-kuesioner tersebut diperoleh data yang akan 

menjadi bahan untuk evaluasi dan analisis pada penelitian.  

5. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengujian  

Tahap evaluasi dan analisis hasil pengujian adalah tahap yang dilakukan 

oleh peneliti untuk input ke dalam microsoft excel berdasarkan pada 

kuesioer SUS dan SEQ yang telah diisi oleh responden. Selanjutnya 

melakukan analisis dari masing-masing website dan melakukan 

perbandingan dari hasil analisis tersebut. Setelah diproses akan 

menghasilkan laporan hasil analisis beserta perbandinganya. Kuesioner 

SUS diukur dengan kalkulasi sesuai aturannya dan kuesioner SEQ diukur 

bedasarkan nilai rata-rata dari data hasil pengisian responden. 

6. Pembuatan Laporan Akhir 

Tahap terakhir yang akan peneliti lakukan yaitu pembuatan laporan hasil 

penelitian. Laporan ini dibuat bedasarkan format yang telah ditetapkan dan 

dari data valid yang diperoleh dari hasil proses pengumpulan data. Dan tidak 

lupa kesimpulan dan saran bagi peneliti selanjutnya yang mungkin dapat 

menjadi referensi yang baik dan bermanfaat. 

3.2 Pengumpulan Data 

Pada proses pengumpulan data penelitian, digunakan beberapa cara yang meliputi: 

1. Observasi  

Langkah ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada 



28 
 

website COVID-19 provinsi Lampung yaitu: 

o https://covid19.lampungprov.go.id/ 

o https://dinkes.lampungprov.go.id/covid19/ 

Alasan dipilihnya kedua website tersebut karena diketahui kedua website 

tersebut merupakan website resmi yang dimiliki pemerintah Provinsi 

Lampung.  Dengan tujuan untuk mengamati dan mencari permasalahan 

yang ada pada website. 

2. Kuesioner  

Kuesioner yang digunakan pada penitian adalah kuesioner SUS. Kuesioner 

SUS terdiri atas 10 pernyataan yang mana di dalamnya terdapat pernyataan 

yang bersifat positif maupun negatif, bedasarkan 10 pernyataan tersebut 

terdapat 5 skala penilaian dari “Sangat Tidak Setuju” sampai “Sangat 

Setuju”. Selain itu juga terdapat beberapa pertanyaan SEQ terkait dengan 

skenario tugas yang telah dikerjakan. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi penelitian terdiri atas seluruh obyek dan subyek yang ada pada penelitian. 

Obyek pada penelitian adalah 2 Web covid-19 milik pemerintah Provinsi Lampung 

yang dapat diakses melalui https://covid19.lampungprov.go.id/ dan 

https://dinkes.lampungprov.go.id/covid19/ dengan menekankan aspek usability 

yang terdapat pada kedua web tersebut. Sedangkan subyek pada penelitian adalah 

masyarakat yang bertempat tinggal di provinsi Lampung dengan karakteristik 

pria/wanita berumur 18-45 tahun, bertempat tinggal di Provinsi Lampung dan sudah 

familiar dengan website. 

Metode sampling yang digunakan pada penelitian adalah non probability sampling 

dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Alasan peneliti memilih 

menggunakan pendekatan purposive sampling adalah karena peneliti tidak dapat 

mengambil seluruh anggota populasi dikarenakan keterbatasan waktu,biaya dan 

juga tenaga. Selain itu tidak seluruh populasi memiliki kriteria yang telah 

ditentukan oleh peneliti. 

Adapun kriteria sampel yang digunakan oleh peneliti adalah : 

Tabel 3.3 kriteria sampel 

https://covid19.lampungprov.go.id/
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No Kriteria 

1 masyarakat yang bertempat tinggal di provinsi Lampung 

2 pria/wanita berumur 18-45 tahun 

3 sudah familiar dengan website / bukan orang awam yang tidak mengerti 

teknologi 

4 sudah pernah membuka kedua website covid-19 milik Pemerintah Provinsi 

Lampung tersebut sebelumnya 

 

Beberapa kriteria pada tabel diatas merupakan sampel akan peniliti ambil untuk 

digunakan pada penelitian. 

3.4 Alat Bantu Penelitian 

Adapun alat bantu yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, 

yaitu hardware (perangkat keras) yang meliputi laptop & mouse kemudian software 

(perangkat lunak) yaitu peramban/browser (google chrome/mozila firefox). 

3.5 Mekanisme Pengukuran Skor System Usability Scale 

Mekanisme pengukuran skor SUS adalah setiap pernyataan memiliki skor atau poin 

kontribusi. Setiap jawaban dari pernyataan memiliki rentan nilai 0 hingga 4. Untuk 

pernyataan 1,3,5,7, dan 9 skor kontribusinya adalah posisi skala dikurangi 1(posisi 

skala -1 ). Sedangkan pernyataan 2,4,6,8, dan 10, skor kontribusinya adalah 5 

dikurangi posisi skala(5-posisi skala). Selanjutnya seluruh jumlah skor yang telah 

ditambahkan akan dikalikan dengan 2,5 untuk mendapatkan nilai keseluruhan 

system usability. Skor SUS berkisar dari 0 hingga. Berikut ini adalah rumus 

perhitungan skor SUS dimana R mewakili masing-masing item pernyataan SUS: 

Skor SUS = ((R1-1) + (5-R2) + (R3-1) +(5-R4) + (R5-1) + (5-R6) + (R7-1) + (5-

R8) + (R9-1) +(5-R10)) ∗ 2,5)  

Sedangkan untuk mengukur nilai atau skor rata-rata  yang diperoleh dari seluruh 

responden digunakan persamaan berkut : 

 

Nilai rata-rata =  

 

Dimana :  
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 Xi = Nilai skor SUS dari responden 

 N = Total jumlah responden 

Terdapat penilaian yang diperoleh bedasarkan kategori berikut. 

1. Not Acceptable = total skor antara 0 – 50,9 

2. Marginal = total skor antara 51 – 70,9 

3. Acceptable = total skor antara 71 – 100 

 

Gambar 3.5 adjective rating [27] 

Sedangkan untuk menentukan adjective rating, dapat dilihat pada gambar diatas 

yang mana dimulai dari rentan skor 0 - <10 masuk ke dalam rating worst 

imaginable, skor >10 – 20 masuk ke rating awful, skor 20 - >30 masuk rating poor, 

skor >30 - >50 masuk rating ok, skor >50 - >70 masuk rating good, skor >70 - >80 

masuk rating excellent dan skor >90 – 100 masuk rating best imaginable. 
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Gambar 3.6 Perbandingan Adjective Ratings, Acceptability Scores, dan School 

Grading Scales[27] 

Sedangkan untuk menentukan grade scale skala penililaian yang digunakan adalah 

skor 0 – 60 grade scale bernilai F, skor 60 – 70 grade scale bernilai D, skor 70 – 

80 grade scale bernilai C, skor 80 – 90 grade scale bernilai B dan skor 90 – 100 

grade scale bernilai A. 

 

 

 


