
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

1.

1.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang diterapkan pada penelitian ini, memodifikasi rancagan

user centered design penelitian Anderson (2015) . Tahap-tahap yang akan dilakukan

dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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3.1.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi  masalah merupakan langkah awal  dalam proses  pengembangan

sistem. Proses identifikasi  masalah akan dilakukan melalui dua buah jenis metode

desain. Yaitu interviewing dan cause and effect analysis.

1. Wawancara  atau  interviewing,  adalah  metode  penelitian  dasar  melalui  kontak

langsung dengan partisipan untuk mengumpulkan pengalaman, opini, sikap dan

persepsi baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur (Hanington & Martin,

2012). Dalam penelitian ini akan dilakukan dialog langsung terhadap pihak user

seperti dosen atau pihak berwenang lainnya di lingkungan Program Studi Ilmu

Komputer Universitas Pendidikan Indonesia.

2. Cause  and  effect  analysis,  dilakukan  dalam  usaha  menganalisis  penyebab

masalah  yang  perlu  dihadapi  untuk  mengimplementasi  sistem,  metode  ini

merupakan sebuah perangkat atau alat bantu yang menggunakan visual berupa

hirarki  untuk membuat  faktor-faktor penyebab masalah menjadi  lebih rasional

dan  mudah  dipahami  (Brown  &  Kusiak,  2007).  Metode  ini  dilakukan

berdasarkan input dari metode sebelumnya, yaitu interviewing.

3.1.2 Identifikasi Kebutuhan Dashboard

Pada tahap ini,  identifikasi  dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum

terhadap dashboard  yang dibutuhkan. Identifikasi dibagi kedalam 6 tahapan, yaitu :

1. Identifikasi  kebutuhan  dashboard,  melakukan  interviewing dengan  user

dashboard  dan juga studi  literatur  terhadap instrumen borang akreditasi  untuk

mendapatkan rumusan terkait KPI yang akan digunakan.

2. Identifikasi  kebutuhan  bisnis  pengguna,  mengidentifikasi  pengguna-pengguna

dashboard  dan  kebutuhan  bisnisnya  dengan  melakukan  diskusi  secara  tidak

terstruktur dengan pihak terkait.

3. Identifikasi  jenis  dashboard,  merumuskan  dashboard  yang  akan  dibuat

berdasarkan kebutuhan dashboard dan bisnis pengguna.

4. Identifikasi  sumber  data  dan  informasi,  mengidentifikasi  sumber  data  dan

informasi dari setiap KPI.
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5. Perencanaan  fungsionalitas  dashboard,  perencanaannya  disesuaikan  dengan

karakteristik  dan peran  dashboard dalam program studi.  Perencanaan meliputi

fungsi utama dan tambahan, juga fitur-fitur yang akan tersedia lewat dashboard.

6. Identifikasi KPI, menentukan KPI yang terkait dengan kebutuhan dashboard.

7. Identifikasi  KPI  tiap  dashboard,  menggabungkan  setiap  KPI  yang  telah

teridentifikasi dengan kebutuhan bisnis pengguna sehingga bisa didapatkan KPI

tiap dashboard.

8.  Analisis  meta informasi KPI. Meta-informasi adalah informasi yang berkaitan

dengan informasi  itu  sendiri.  KPI tiap  dashboard dianalisis  lebih  lanjut  untuk

mendapatkan  elemen-elemen  yang  menyertainya.  Ada  beberapa  hal  yang

dilakukan,  yaitu:  KPI  dibagi  berdasarkan  sumber  data,  penentuan  granularitas

(tingkatan  dimensi  KPI  berdasarkan  waktu,  periode  atau  letak  geografis),

kalkulasi  KPI  (perhitungan  aritmatik  untuk  mendapatkan  nilai  tertentu),  dan

varians  (dasar perbandingan bagi  setiap perubahan KPI).  Selain itu  ditentukan

juga  threshold  (ambang  batas)  dan  alert sebagai  peringatan  ketika  KPI dalam

kondisi yang tidak diharapkan. 

9. Analisis  konten  dan  informasi,  menganalisa  konten  dan  informasi  yang  akan

disajikan  dashboard  dengan  mengkaji  hasil  analisis  meta  informasi dan

fungsionalitas dashboard.

3.1.3 Perancangan Prototype

Tahapan  perancangan  meliputi  perancangan  desain  layar  dan  layout.  Pada

tahap  desain  dan  layout,  dilakukan  perumusan  terhadap  desain  layout  yang  akan

dibuat. Selain itu juga dilakukan perumusan terhadap grafik-grafik yang akan dipilih

sesuai dengan kriteria datanya.

3.1.4 Evaluasi Prototype

Evaluasi  prototype dilakukan  dengan  2  metode,  yaitu  metode  End  User

Computing Satisfaction  (EUCS) untuk mengukur kepuasan pengguna, dan evaluasi

kebutuhan user untuk mengukur seberapa banyak kebutuhan user yang terpenuhi. 

1. End User Computing Satisfaction (EUCS)
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Pada  tahapan  pengujian  ini,  digunakan  metode  End  User  Computing

Satisfaction  (EUCS) untuk mengevaluasi kepuasan pengguna. Pada metode EUCS

faktor penilaian terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu content, accuracy, format, ease of

use,  dan  timeliness.  Proses  pengujian  diawali  dengan perumusan pertanyaan yang

memenuhi ke-5 faktor yang digunakan oleh Fitriansyah dan Harris (2018). Tabel 3.1

adalah pertanyaan yang digunakan untuk evaluasi EUCS.

Tabel 3. 1 Pertanyaan Evaluasi EUCS (Fitriansyah, 2018)

Dimensi
EUCS 

ID
Pertanyaan 

Pertanyaan

content C1 
Isi  dari  informasi di  dashboard sesuai kebutuhan
anda

C2 Isi dari informasi di dashboard mudah dipahami
C3 Isi dari informasi di dashboard  sudah lengkap
C4 Isi dari informasi di dashboard sangat jelas

Accuracy A1 
dashboard  sudah  menampilkan  informasi  yang
benar
dan akurat

A2 
Setiap  link  di  dashboard  yang anda klik  selalu
menampilkan halaman web yang sesuai

Format F1 
Desain  tampilan  dashboard memiliki  pengaturan
warna yang menarik

F2 
Desain tampilan  dashboard memiliki layout yang
memudahkan pengguna

F3 
Desain  tampilan  dashboard memiliki  struktur
menu
dan link yang mudah dipahami

Ease of Use E1 dashboard sangat mudah digunakan

E2 
dashboard mudah  diakses  dari  mana  saja  dan
kapan saja

Timeliness T1 
Informasi  tentang program  studi  yang  Anda
butuhkan  dengan  cepat  diperoleh  melalui
dashboard 

T2 
Situs  dashboard  selalu  menampilkan  informasi
yang terbaru

Untuk  pengukuran  data  yang  didapat  dari  pengisian  kuesioner  digunakan

skala Likert yaitu Sangat Puas (4), Puas (3), Tidak Puas (2) dan Sangat Tidak Puas

(1) (Fitriansyah, 2018). Selanjutnya hasil kuesioner diuji menggunakan uji validitas
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dan reliabilitas. Teknik pengujian validitas menggunakan korelasi product moment

pearson, yaitu dengan cara mengkorelasikan setiap skor faktor dengan skor total. Bila

koefisien  korelasi  sama  dengan  0,3  atau  lebih  (paling  kecil  0,3),  maka  butir

pertanyaan  dinyatakan  valid,  dan  sebaliknya  dinyatakan  tidak  valid.  Pertanyaan

penelitian  dikatakan  reliabel  dengan  menggunakan  teknik  Cronbrach’  Alpha,  bila

koefisien reliabilitas pada tingkat signifikansi 5% > 0,6 maka pertanyaan dianggap

reliabel  dan sebaliknya jika nilai  lebih kecil  maka pertanyaan penelitian  ini  tidak

reliabel.

Level SKOR (0-5) Level Kepuasan
1 0 - 1.5 Sangat Tidak Puas
2 1.5 – 2.5 Tidak Puas
3 2.5 – 3.0 Netral
4 3.0 – 3.5 Puas
5 3.5 – 4 Sangat Puas

3. Evaluasi Kebutuhan User

Evaluasi  kebutuhan  user  mengukur  kesesuaian  dashboard yang  dibangun

dengan kebutuhan  user yang telah didefinisikan pada tahap identifikasi  kebutuhan

dashboard. Proses evaluasi dilakukan dengan mengukur seberapa banyak kebutuhan

user yang mampu dipenuhi oleh dashboard yang dibangun. Untuk membantu proses

evaluasi,  dibangun  Tabel  4.10 yang  berisi  daftar  kebutuhana  user dan  ceklis

verifikasi keterpenuhan kebutuhan tersebut.

3.1.5 Implementasi

Implementasi  hasil  prototype  yang  telah  dirancang  diimplementasikan

kedalam bentuk  website.  Platform  yang digunakan pada proses  ini  adalah  google

platform.

1.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dijelaskan dalam sub-

bab berikut:
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3.2.1 Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi

kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur berkaitan dengan sistem yang akan

dibuat.  Mengumpulkan literatur  yang berkaitan  dengan standarisasi  program studi,

user centered design, dashboard, dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga jenis, yaitu interview

atau wawancara dan studi literatur.

1. Wawancara  tidak  terstruktur  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  seputar

kebutuhan  teknis  sistem,  faktor  kesusksesan  kinerja,  stakeholder, dan  lain

sebagainya.

2. Studi literatur dilakukan dengan berselancar di dunia maya, dari  situs-situs

yang  menyediakan  jurnal  bertaraf  internasional.  Selain  itu  juga  dilakukan

analisa terhadap borang akreditasi program studi yang merupakan standarisasi

pemerintah terkait kualitas program studi.

3.2.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode pengembangan  sistem yang digunakan  dalam penelitian  ini  adalah

metode  user  centered  design.  Metode  user  centered  design  yang  digunakan

merupakan modifikasi  dari  penelitian  Gulliksen  dkk (2003).  Modifikasi  dilakukan

dengan menghilangkan proses feedback yang merupakan hasil dari evaluasi. Dengan

kata  lain, hasil  evaluasi  hanya  digunakan  untuk  mengetahui  keberhasilan  dari

penelitian ini. berbeda dengan desian user center yang dilakukan oleh Gulliksen dkk

(2003) tahapan pembangunan dilakukan secara simultan dengan mempertimbangkan

hasil evaluasi sebagai feedback perbaikan pembangunan selanjutnya. Pada penelitian

ini,  user  sudah berperan sejak awal  pada setiap tahapan. Proses dari satu tahap ke

tahapan  lainnya  akan  berlanjut  hanya  jika  user sudah  memverifikasi  setiap

tahapannya. Oleh  sebab  itu  evaluasi  tidak  digunakan  sebagai  feedback untuk

mengulang  kembali  ke  tahap  identifikasi  awal.  Berikut  gambaran  metode  user

centered design yang akan diterapkan, pada Gambar 3.2.
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Gambar  3.2  menunjukkan  tahapan  dalam  model  user  centered  design.

Tahapan awal  dalam model  ini  adalah  perencanaan  dan analisa  terkait  kebutuhan

user.  Setelah  dilakukan  perencanaan  dengan  baik,  akan  dilakukan  perancangan

prototype yang sesuai dengan hasil perencanaan awal. Kemudian prototype akan diuji

dan dievaluasi oleh user. Jika model prototype yang dirancang belum sesuai dengan

keinginan  user,  maka  akan  dilakukan  perencanaan  kembali  dengan  menyertakan

evaluasi  dari  user.  Jika  model  prototype  dianggap  sudah  cukup baik,  maka  akan

dilakukan  implementasi  perancangan  dengan  terus  mengevaluasi  perancagan

tersebut. Model  user  centered  design memiliki  keuntungan dalam hal  komunikasi

yang intens antara pengguna dan pengembang, membantu analis dalam menentukan

kebutuhan pengguna yang sebenarnya dan meminimalkan kesalahan persepsi.

3.2 Jadwal Penelitian 

No Uraian  
Februari  Maret  April  Mei

Minggu Ke 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 
Persiapan
Penelitian                    

2 
Formulasi
persoalan                    

3 
Analisis
Persoalan                     

4 
Mempelajari
Tools                  

5 

Implementasi
kedalam
Program                    
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Gambar 3. 2 Metode User Centered Design



6 
Penyusunan
Laporan                    

Tabel 3. Waktu Penelitian

Berikut  uraian  prosedur  yang dilakukan  pada  penelitian  ini  berdasarkan tabel  3.1

diatas :

4. Persiapan Penelitian

Dalam  persiapan  penelitian  akan  dimulai  menyusun  rancangan  penelitian.

Penulis akan memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik

penelitian disusun menjadi rancangan penelitian. Mutu keluaran penelitian ditentukan

oleh ketepatan rancangan penelitian serta pemahaman dalam penyusunan teori.

5. Formulasi Persoalan

Memformulasikan persoalan yang muncul. Pada tahapan ini melakukan wawancara

kepada bagian yang menangani  bagian dokumentasi  untuk mendapatkan informasi

lebih  detail  tentang  alur  dokumen  dan  cara  kerjanya  untuk  merancang  sistem

dashboard  yang  baik.  Selain  melakukan  wawancara,  akan  dilakukan  juga  studi

literatur ke perpustakaan untuk mencari  informasi tentang hal-hal yang diperlukan

dalam penelitian ini maupun metode yang digunakan.

1.2 Analisis Persoalan 

Analisis  persoalan  akan  mengimplementasikan  beberapa  teknik  visualisasi  dalam

pembuatan dashboard dan form yang baik. Pada data yang diperoleh akan dilakukan

pendekatan Key Performance Indicator (KPI) untuk memilah data yang didapat.

1.3 Mempelajari Tools

Sebelum masuk ketahap implemetasi  kedalam prototype  aplikasinya  tentu peneliti

harus mempelajari  tools yang akan digunakan untuk pengembangan prototypenya.

Pada penelitian ini peneliti akan mempelajari  coding  berbasis  cloud scripting  pada

Google  App  Script dan  beberapa  bahasa  pemograman  yang  akan  membantu

perancangan dashboard.

1.4 Implementasi ke dalam Program
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Setelah secara manual persoalan dapat diselesaikan, maka dilanjutkan kedalam tahap

implementasi  pada  program  komputer  meliputi  analisis  (analysis),  perancangan

(design), pemrograman (coding), dan evaluasi (testing).

3.3 Perangkat dan Data Penelitian

3.4.1 Perangkat yang Digunakan

Pada penelitian ini digunakan perangkat sebagai berikut :

a. Perangkat keras yang digunakan

1. Processor Intel Core I3 2.2 GHz

2. RAM DDR 3 4 GB

3. Hardisk 500 gb

b. Perangkat lunak yang digunakan

1. Text editor

2. Sistem Operasi Windows 10 64 bit

3. Web Browser (Chrome)

4. Google platform

3.4.2 Data Penelitian

Data  penelitian  yang  digunakan  berupa  informasi  yang  diperoleh  dari

wawancara dan studi literatur diantaranya:

a. Spesifikasi  dan  kebutuhan  apa  saja  yang  diperlukan  dalam pengembangan

dashboard akreditasi. 

b. Informasi seputar  Dashboard,  Visualisasi Data, Borang Akreditasi, dan lain

sebagainya.

c. Bahan penelitian lain seperti paper, e-book dan berbagai bentuk publikasi lain

dalam bentuk halaman web maupun karya dan riset ilmiah.
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