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BAB III  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bagian ini merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang akan 

dilakukan guna mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang telah 

dirumuskan. Metode penelitian akan mencakup kerangka rencana penelitian, objek 

penelitian, jenis data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, 

metode analisis data, dan diagram alir penelitian. 

 

 Kerangka Rencana Penelitian 

Tingginya jumlah kunjungan (website visits overtime) yang sebanding dengan 

banyaknya penjualan pakaian secara online yang dihasilkan pada website Sogan Batik 

dibandingkan dengan website Aluna dan Muezza menyebabkan peneliti ingin 

mengetahui seberapa besar tingkat kebergunaan dan responsiveness website Sogan 

Batik melalui pengukuran usability dan user experience. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengukur aspek efektivitas, efisiensi (time on task), satisfaction yang merupakan aspek 

dari usability dan aspek attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, 

stimulation, novelty yang merupakan aspek dari UX. Setelah itu mengevaluasi 

perbedaan tingkat signifikansi pada website Sogan Batik antara desain awal dan 

perbaikan.  
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Adapun data yang diperlukan yakni persentase kesuksesan penyelesaian tugas, 

jumlah error yang dilakukan, waktu penyelesaian tugas, jawaban hasil kuesioner, dan 

opini responden untuk perbaikan desain website awal. Data tersebut didapatkan melalui 

pengukuran usability menggunakan metode usability testing dengan teknik performance 

measurement, pengisian kuesioner SUS, UEQ, dan interview. Gambaran penelitian 

yang dilakukan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 3.1, sehingga objek, subjek, 

tempat, alasan, dan perbaikan untuk penelitian lebih terarah. 

 

Tabel 3.1 Kerangka Rencana Penelitian  

Pertanyaan Penjalasan 

Apa 

Penelitian dilakukan terhadap desain awal website Sogan Batik dengan 

alamat http://soganbatik.com/ dan pada desain perbaikannya. Adapun 

aspek usability dan UX yang diukur yakni efektivitas, efisiensi (time on 

task), satisfaction, attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, 

stimulation, dan novelty. 

Siapa 

Calon responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengguna 

(user) umum yang pernah mengakses maupun membeli suatu produk 

secara online namun belum pernah mengakses maupun membeli suatu 

produk melalui website Sogan Batik. 

Kapan 

Pengukuran usability dan UX dilakukan dua kali, yaitu pada desain awal 

dan perbaikan website Sogan Batik. 

Dimana 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Desain Sistem Kerja & Ergonomi 

Universitas Islam Indonesia dan di area sekitar rumah peneliti. 

Kenapa 

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kebergunaan dan 

responsiveness website Sogan Batik pada desain awal dan perbaikan, 

kemudian mengevaluasi perbedaan tingkat signifikansinya. 

How 

1. Pencarian Responden: seleksi responden berdasarkan pada kriteria 

yang telah ditentukan. 

2. Performance Measurement: Mengukur performansi responden saat 

mengakses website Sogan Batik berdasarkan skenario task yang 

diberikan. Untuk mengukur aspek efektivitas dan efisiensi (time on task). 

http://soganbatik.com/
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Pertanyaan Penjalasan 

3. Pengisian kuesioner SUS dan UEQ: Mengukur aspek satisfaction, 

attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, dan 

novelty. 

4. Interview: Mengetahui persepsi serta tanggapan yang dialami 

responden ketika berinteraksi dengan website Sogan Batik. 

 

 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini ialah pengukuran usability dan user experience website Sogan 

Batik pada desain awal dan perbaikan terhadap tingkat kebergunaan dan 

responsiveness. Aspek usability yang diukur meliputi efektivitas, efisiensi (time on 

task), dan satisfaction. Untuk aspek user experience yang diukur meliputi attractiveness, 

perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, dan novelty. 

 

 Jenis Data Penelitian 

Sumber data pada penelitian berasal dari dua sumber yaitu sumber data primer dan 

sekunder. Berikut data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek di lapangan 

menggunakan eksperimen. Data-data yang diperoleh berasal dari hasil interview 

pendahuluan dengan pihak Eblie Stock Indonesia yang menjadi partner bisnis 

serta yang menangani sistem penjualan dan digital marketing pada ketiga 

website IKM untuk menggali permasalahan yang ingin dianalisis. Penyebaran 

kuesioner pendahuluan untuk mendapatkan kriteria responden yang sesuai. 

Kemudian untuk mendapatkan hasil dari objek penelitian menggunakan metode 

usability testing dengan teknik performance measurement disertai dengan 

pemberian kuesioner SUS, UEQ, dan interview. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian studi pustaka 

baik menggunakan buku, jurnal, situs website, ataupun laporan. Data sekunder 
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sangat menunjang peneliti dalam menganalisis data lebih lanjut dan sebagai 

dasar dalam penelitian. 

 

 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1  Subjek Eksperimen 

 

Calon responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengguna (user) umum yang 

pernah mengakses maupun membeli suatu produk secara online namun belum pernah 

mengakses maupun membeli suatu produk melalui website Sogan Batik. Pengumpulan 

data pada desain awal dan perbaikan website Sogan Batik dibagi menjadi 3 sesi dengan 

jumlah 30 responden yang sama (within-subject study design), yakni sesi performance 

measurement, sesi pengisian kuesioner SUS, UEQ, dan sesi interview. 

 

Jumlah tersebut telah cukup guna mengukur usability dan UX menggunakan 

metode usability testing, SUS, dan UEQ. Seperti yang dikatakan oleh Alroobaea & 

Mayhew (2014), tidak ada kepastian jumlah responden yang digunakan untuk 

mendapatkan hasil evaluasi usability. Akan tetapi aturan 16 ± 4 (artinya jumlah 

pengguna antara 16–4 sampai dengan 16+4) menghasilkan hasil uji dengan tingkat 

validitas yang tinggi. Tullis dan Stetson (2004) juga menjelaskan, pengukuran usability 

menggunakan SUS yang dirasakan dari suatu sistem dengan sampel kecil (misal 8-12 

pengguna), cukup percaya bahwa Anda telah mendapatkan penilaian yang baik tentang 

bagaimana orang melihat sistem atau produk Anda. Begitu pula dengan UEQ, Schrepp 

(2019) menjelaskan untuk tipikal produk yang dievaluasi, dengan menggunakan sekitar 

20 - 30 pengguna sudah memberikan hasil yang cukup stabil. 

  

Subjek eksperimen akan diseleksi menjadi 30 responden berdasarkan kriteria 

yang dibutuhkan. Adapun kriteria responden yang dibutuhkan ialah sebagai berikut. 

1. Dapat menggunakan laptop atau komputer. 

2. Dapat mengakses internet. 

3. Pernah mengakses maupun berbelanja secara online minimal 1 kali dalam 1 

tahun. 
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4. Belum pernah mengakses maupun berbelanja pakaian batik melalui website 

Sogan Batik (untuk pengambilan data pada desain website awal). 

 

3.4.2  Instrumen Penelitian 

 

Segala sesuatu peralatan yang digunakan untuk mempermudah dalam pengambilan data 

dan pengolahan serta analisa data merupakan pengertian dari instrumen penelitian. 

Berikut instrumen penelitian yang peneliti pakai: 

1. Laptop Asus A455L Series  

2. Screen recording software: Icecream Screen Recorder 

3. Lembar data responden dan skenario task 

4. Kuesioner System Usability Scale (SUS) 

5. Kuesioner User Experience Questionnaire (UEQ) 

6. Alat tulis   

7. Smartphone Oppo A3S 

8. Software IBM SPSS Statistics 25  

9. Software Corel X7 

10. Aplikasi Canva 

11. Software Adobe XD 

12. Aplikasi Marvel App 

 

3.4.3  Desain Eksperimen 

 

Pengambilan data dilakukan di Laboratorium Desain Sistem Kerja & Ergonomi 

Universitas Islam Indonesia dan di area sekitar rumah peneliti dengan menyesuaikan 

responden dan keadaan yang ada. Untuk uji eksperimen desain awal dan perbaikan pada 

website Sogan Batik, setiap responden yang telah lolos dalam tahap seleksi kriteria 

responden kemudian akan diuji menggunakan metode usability testing dengan teknik 

performance measurement, pengisian kuesioner SUS, UEQ, dan melakukan interview. 

Berikut merupakan desain layout ruangan pada ketiga sesi tersebut. 
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Gambar 3.1 Desain Layout Ruangan 

 

3.4.4  Desain Tugas 

 

a. Performance Measurement 

Tujuan dilakukannya performance measurement untuk mendapatkan hasil pengukuran 

usability berupa data kuantitatif aspek efektifitas dan efisiensi menggunakan skenario 

task. Aspek efektivitas diukur menggunakan usability metric: binary success dan 

numbers of errors. Aspek efisiensi diukur menggunakan usability metric: time on task. 

Performance measurement memiliki 3 task akan tetapi task yang diberikan pada desain 

awal dan perbaikan memiliki perbedaan skrip namun memilik inti tujuan task yang 

sama. 

 

Alur pelaksanaan performance measurement untuk desain awal dan perbaikan 

sama, akan tetapi waktu pelaksanannya berbeda. Sebelum melakukan performance 

measurement, responden diberi arahan tentang tujuan melakukan tes tersebut, kemudian 

diminta untuk mengisi data diri, dan membaca skrip task. Apabila responden sudah 

merasa tidak ada kendala mengenai alur proses tes, tes segera dimulai dengan instruksi 

hitungan mundur. Saat tes dimulai, aktivitas responden pada monitor dan perhitungan 

waktu penyelesaian akan direkam menggunakan software Icecream Screen Recorder. 

Apabila task telah selesai, responden diminta memberi tahu peneliti untuk menekan 

tombol stop dan menyimpan video.  
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b. Pengisian Kuesioner SUS dan UEQ 

Setelah selesai melakukan performance measurement, responden diminta untuk mengisi 

kuesioner SUS dan UEQ. Kuesioner SUS digunakan untuk mengukur aspek usability 

berupa satisfaction. Kuesioner UEQ digunakan untuk mengukur aspek UX berupa 

attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, dan novelty. Pengisian 

kuesioner SUS dan UEQ dibagi menjadi 2 kali pelaksanaan, yaitu pada desain awal dan 

perbaikan website Sogan Batik dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. 

 

c. Interview 

Setelah menyelesaikan sesi pengisian kuesioner SUS dan UEQ, responden diminta 

untuk menyampaikan persepsi serta tanggapan yang dialami ketika berinteraksi dengan 

website Sogan Batik. Interview ditujukan untuk mendapatkan opini sehingga 

permasalahan, keluhan, serta hal yang diinginkan oleh responden dapat teridentifikasi. 

Pelaksanaan interview juga dibagi menjadi 2 kali pelaksanaan, yaitu interview untuk 

desain awal dan perbaikan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Setiap perbaikan 

yang dilakukan setelah interview didesain berdasarkan keinginan responden dengan 

memperhatikan guidelines desain antarmuka HHS (Health and Human Services) yang 

berstandar internasional.  

 

3.4.5  Prosedur Eksperimen 

 

a. Performance Measurement 

Langkah-langkah yang dilakukan saat pengambilan data adalah: 

1. Meminta responden mengisi data diri. 

2. Menjelaskan tujuan dan alur tes. 

3. Menjelaskan peraturan mengenai tes yang dilakukan kepada responden. 

4. Meminta responden untuk membaca dan memahami skrip task. 

5. Peneliti mengaktifkan Screen Recording: Icecream Screen Recorder dengan 

menekan tombol start kemudian responden mengerjakan task yang diberikan. 

6. Setelah pengerjaan setiap task selesai, responden memberi tahu peneliti guna 

menekan tombol stop dan menyimpan video. 
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b. Pengisian Kuesioner SUS dan UEQ 

Langkah-langkah yang dilakukan saat pengambilan data adalah: 

1. Menjelaskan tujuan dan alur pengisian kuesioner. 

2. Menjelaskan peraturan mengenai cara pengisian kuesioner. 

3. Meminta responden untuk membaca dan memahami setiap poin pertanyaan 

pada kuesioner. 

4. Meminta responden untuk mengisi kuesioner. 

5. Setelah pengisian kuesioner selesai, responden menyerahkan kuesioner kepada 

peneliti. 

 

c. Interview 

Langkah-langkah yang dilakukan saat pengambilan data adalah: 

1. Menjelaskan tujuan dan alur interview. 

2. Menjelaskan peraturan mengenai alur interview. 

3. Meminta responden untuk menyampaikan persepsi serta tanggapan yang dialami 

ketika berinteraksi dengan website Sogan Batik. 

4. Peneliti memperlihatkan desain website yang di tes dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang website berdasarkan jawaban kuesioner SUS, UEQ. 

5. Peneliti menutup sesi interview dan mengucapkan terima kasih kepada 

responden atas waktu yang telah diberikan. 

 

 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan data dari hasil 

seleksi kriteria responden, usability testing, SUS, UEQ, serta interview. Data usability 

akan diperoleh melalui metode usability testing dengan teknik performance 

measurement dan pengisian kuesioner SUS setelah responden menyelesaikan task yang 

diberikan. Pengolahan data tersebut digunakan untuk mendapatkan aspek efektivitas, 

efisiensi, dan satisfaction. Dari hasil usability testing yang telah direkam menggunakan 

aplikasi screen recording software: Icecream Screen Recorder dan pengisian kuesioner 
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SUS, kemudian akan diolah menggunakan Microsoft Excel untuk menyajikan data 

dalam bentuk tabel dan grafik.  

 

Untuk menentukan aspek efektivitas digunakan usability metric berupa 

completion rate of tasks. Selain itu perhitungan juga dapat dilakukan dengan cara 

menghitung dari jumlah kesalahan yang diperbuat user/responden ketika menyelesaikan 

task yang diberikan (Alturki & Gay, 2017). Maka dari itu, untuk menghitung aspek 

efektivitas menggunakan usability metric: binary success dan numbers of errors. Binary 

success tepat untuk digunakan ketika kesuksesan suatu produk bergantung pada 

pengguna yang menyelesaikan tugas atau serangkaian tugas (Tullis & Albert, 2013). 

Cara penilaiannya ialah apabila user berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan, 

diberikan nilai skor 1 dan 0 apabila gagal. Sedangkan number of errors digunakan 

untuk mengukur jumlah kesalahan yang diperbuat oleh pengguna saat menyelesaikan 

task yang diberikan. Errors didefinisikan sebagai kesalahan yang diperbuat oleh peserta 

saat mencoba suatu task (Alturki & Gay, 2017). Menghitung errors memberikan 

informasi diagnostik yang sangat baik dan harus dipetakan ke dalam masalah usabilitas 

(Sauro, 2011). 

 

Untuk aspek efisiensi, aspek ini digunakan sebagai alat untuk mengukur waktu 

yang dibutuhkan ketika menyelesaikan suatu task. Biasanya merupakan waktu yang 

dibutuhkan responden untuk menyelesaikan suatu task (Alturki & Gay, 2017). Efisiensi 

dapat dihitung dengan menggunakan usability metric berupa perhitungan time on task. 

Time on task didefinisikan sebagai jumlah waktu yang dibutuhkan peserta untuk 

menyelesaikan tugas (Usability.gov).  

 

Kemudian untuk menentukan aspek satisfaction dapat diukur dengan kuesioner 

SUS, kuesioner terlampir. Aturan untuk menghitung kuesioner SUS yakni setiap 

pertanyaan bernomor ganjil, skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna 

akan dikurangi 1. Setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai 5 

dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. Skor SUS didapat dari hasil 

penjumlahan skor setiap pertanyaan yang kemudian dikali 2,5. Data diolah 
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menggunakan SUS Data Analysis Tool pada Microsoft Excel sehingga didapatkan tabel 

rata-rata dan grafik level nilai skor pada aspek tersebut.  

 

Data user experience (UX) akan diperoleh dari pengukuran kuesioner UEQ 

yang meliputi aspek attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, 

novelty, kuesioner terlampir. Aturan untuk menghitung kuesioner UEQ yakni setiap 

pertanyaan positif yang berada di sisi kanan, skor setiap pertanyaan yang didapat dari 

skor pengguna akan dikurangi 4. Setiap pertanyaan positif yang berada di sebelah kiri, 

skor akhir didapat dari nilai 4 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. 

Kemudian, skor di rata-rata berdasarkan hasil pengelompokkan pada aspeknya masing-

masing. Data yang didapatkan akan diolah menggunakan Data Analysis Tool pada 

Microsoft Excel sehingga didapatkan tabel rata-rata dan grafik level nilai skor untuk 

setiap aspeknya.  

 

Untuk hasil interview akan diolah dan dipadukan dengan data kuantitatif guna 

melakukan perbaikan desain. Setelah dilakukan perbaikan desain, kemudian akan 

dilakukan pengumpulan dan pengolahan data kembali dengan metode yang sama. Hasil 

pengolahan data pada desain website awal dan perbaikan akan diolah kembali 

menggunakan Microsoft Excel untuk menampilkan grafik perbandingan output yang 

didapatkan pada setiap aspek serta akan dilakukan uji statistik menggunakan software 

IBM SPSS Statistics 25. 

 

 Metode Analisis Data 

Analisis karakteristik responden, pengukuran usability dan UX akan dilakukan dengan 

melihat data dari hasil seleksi kriteria responden, usability testing, pengisian kuesioner 

SUS, UEQ, dan hasil interview untuk mendapatkan besar tingkat kebergunaan dan 

responsiveness pada website Sogan Batik serta perbaikan desain pada desain awal. 

Kemudian, untuk mengevaluasi perbedaan tingkat signifikansi pada website Sogan 

Batik antara desain awal dan perbaikan akan diuji menggunakan uji statistik Paired 

Sample t-Test apabila data berdistribusi normal. Apabila data tidak berdistribusi normal 

akan diuji menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test. 
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3.6.1  Analisis Pengukuran Usability, UX, dan Hasil Interview 

 

Analisis pengukuran usability pada aspek efektivitas dilihat dari persentase 

keberhasilan responden ketika menyelesaikan task (binary success) dan jumlah 

kesalahan yang diperbuat (number of errors). Untuk menganalisis aspek efisiensi (time 

on task) dengan melihat waktu yang diperlukan guna menyelesaikan task yang 

diberikan. Aspek satisfaction dianalisis dari hasil skor yang diperoleh dari hasil 

pengolahan data SUS Analysis Tool. Untuk analisis pengukuran UX pada aspek 

attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, dan novelty akan 

dianalisis dari hasil skor yang diperoleh dari hasil pengolahan data UEQ Analysis Tool. 

Sedangkan hasil interview akan direkap dan dipadukan dengan data kuantitatif untuk 

menentukan pada aspek mana saja yang sekiranya perlu dilakukan perbaikan desain. 

Setelah dilakukan perbaikan desain maka akan dilakukan pengumpulan dan pengolahan 

data kembali dengan metode yang sama. Setelah didapatkan hasil pengukuran pada 

desain awal dan perbaikan, analisis akan dilakukan dengan cara membandingkan output 

kedua hasil yang didapat pada setiap aspek dan melakukan uji statistik. 

 

3.6.2  Analisis Uji Statistik 

 

Uji normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak (Ghazali, 2011). Pengujian normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan uji Shapiro-Wilk (n < 50) (Suratmi, et. al., 2018). Hipotesis yang 

digunakan dalam uji Normalitas Shapiro-Wilk adalah:  

H0 : Distribusi sampel data mengikuti distribusi normal 

H1 : Distribusi sampel data tidak mengikuti distribusi normal 

Pengambilan keputusan berdasarkan hipotesis dilihat dari nilai signifikansi. Jika nilai 

signifikansi ≥ 0.05 maka H0 diterima yang artinya distribusi sampel data mengikuti 

distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0.05 maka H0 ditolak yang 

artinya distribusi sampel data tidak mengikuti distribusi normal. 
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Uji Paired Sample t-Test digunakan untuk menguji dua sampel yang 

berpasangan, apakah keduanya mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda ataukah 

tidak (Santoso, 2001). Hipotesis yang digunakan dalam uji Paired Sample t-Test (satu 

sisi kiri) untuk aspek efektivitas (binary success), satisfaction, attractiveness, 

perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, dan novelty adalah:  

H0 : 𝜇1 ≥ 𝜇2 = Hasil kelompok uji desain perbaikan lebih buruk daripada hasil 

kelompok uji desain awal.  

H1 : 𝜇1 < 𝜇2 = Hasil kelompok uji desain perbaikan lebih baik daripada hasil 

kelompok uji desain awal. 

 

Sedangkan, hipotesis yang digunakan dalam uji Paired Sample t-Test (satu sisi 

kanan) untuk aspek efektivitas (number of errors) dan efisiensi (time on task) adalah: 

H0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2 = Hasil kelompok uji desain perbaikan lebih buruk daripada hasil 

kelompok uji desain awal. 

H1 : 𝜇1 > 𝜇2 = Hasil kelompok uji desain perbaikan lebih baik daripada hasil 

kelompok uji desain awal. 

Pengambilan keputusan berdasarkan hipotesis dilihat dari nilai signifikansi. Jika nilai 

signifikansi ≥ 0.05 maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0.05 maka H0 

ditolak yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil dua kelompok uji, 

yakni hasil kelompok uji desain perbaikan lebih baik daripada hasil kelompok uji desain 

awal. 

 

Berikut persamaan yang digunakan dalam perhitungan uji Paired Sample t-Test 

adalah sebagai berikut.                      
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thitung = 
d̅

sd

√n

  (3.1) 

Keterangan: 

�̅�  = Perbedaan nilai sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

Sd  = Standar deviasi nilai sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

n  = Jumlah sampel 

 

H0 diterima jika -t tabel  t hitung  t tabel, H0 ditolak jika -t hitung  − t tabel atau t 

hitung > t tabel. 

 

Uji Wilcoxon Signed Rank Test adalah uji nonparametris untuk mengukur 

signifikansi perbedaan antara 2 kelompok data berpasangan berskala ordinal atau 

interval tetapi berdistribusi tidak normal (Hidayat, 2017). Hipotesis yang digunakan 

dalam uji Wilcoxon Signed Rank Test (satu sisi kiri) untuk aspek efektivitas (binary 

success), satisfaction, attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, 

dan novelty adalah:   

H0 : M1 ≥ M2 = Hasil kelompok uji desain perbaikan lebih buruk daripada hasil 

kelompok uji desain awal.   

H1 : M1 < M2 = Hasil kelompok uji desain perbaikan lebih baik daripada hasil 

kelompok uji desain awal. 

 

Sedangkan, hipotesis yang digunakan dalam uji Wilcoxon Signed Rank Test 

(satu sisi kanan) untuk aspek efektivitas (number of errors) dan efisiensi (time on task) 

adalah: 

H0 : M1 ≤ M2 = Hasil kelompok uji desain perbaikan lebih buruk daripada hasil 

kelompok uji desain awal. 

H1 : M1 > M2 = Hasil kelompok uji desain perbaikan lebih baik daripada hasil 

kelompok uji desain awal. 

Pengambilan keputusan berdasarkan hipotesis dilihat dari nilai signifikansi. Jika nilai 

signifikansi ≥ 0.05 maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0.05 maka H0 

ditolak yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil dua kelompok uji, 
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yakni hasil kelompok uji desain perbaikan lebih baik daripada hasil kelompok uji desain 

awal. 

 

Berikut persamaan yang digunakan dalam perhitungan untuk uji Wilcoxon 

adalah sebagai berikut (Sheskin, 2004). 

                                  

Z = 
T− 

N (N+1)

4

√N (N+1)(2N+1)

24

  (3.2) 

 

Keterangan: 

T = Jumlah ranking bertanda terkecil 

N  = Banyaknya pasang yang tidak sama nilainya 

 

Signifikansi, nilai Z dibandingkan dengan tabel kurva normal, H0 ditolak bila Z hitung 

≥ Z tabel, H0 diterima bila Z hitung < Z tabel.  

 

 Dalam praktiknya, tingkat signifikansi 0,05 atau 0,01 pada uji statistik 

merupakan tingkat signifikansi yang umum, meskipun nilai-nilai yang lain dapat 

digunakan (Spiegel & Stephens, 1999). Oleh karena itu, peneliti memilih mendesain 

suatu aturan keputusan dengan tingkat signifikansi 0,05, maka terdapat 5 dalam 100 

kesempatan atau peluang bahwa peneliti akan menolak hipotesis ketika seharusnya 

hipotesis tersebut diterima. Hal semacam ini, dikatakan bahwa hipotesis ditolak pada 

tingkat signifikansi 0,05, yang berarti hipotesis memiliki probabilitas sebesar 0,05 

untuk salah (Spiegel & Stephens, 1999). 

 

 Diagram Alir Penelitian 

Metodologi penelitian akan disajikan dalam diagram alur penelitian pada gambar 3.2 

dan gambar 3.3 di bawah ini: 
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A 

Gambar 3.2 Flowchart Penelitian 

 
Awal 



42 

 

 

 

  

Gambar 3.3 Flowchart Penelitian (lanjutan) 

A 

 
Perbaikan 
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Dapat dilihat pada flowchart penelitian di atas bahwa penelitian dilakukan pada website 

Sogan Batik dengan langkah awal yaitu tahap identifikasi masalah. Identifikasi masalah 

mengenai website dan kebutuhannya berdasarkan hasil interview yang dilakukan 

kepada pihak pengelola website. Setelah masalah teridentifikasi sesuai dengan data 

yang ada, dibuat rumusan masalah dan dilakukan studi literatur. Studi literatur 

dilakukan untuk mendapatkan dasar teori, metode yang digunakan, dan riset pendukung 

dari penelitian terdahulu yang memiliki topik sejenis. Studi literatur juga menggunakan 

buku, jurnal, artikel, situs website, dan informasi yang dapat mendukung penelitian. 

Setelah mendapatkan berbagai informasi terkait permasalahan dan metode yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah, kemudian dilakukan penyusunan desain 

eksperimen  agar alur penelitian lebih terarah dan meminimalisir terjadinya kesalahan 

eksperimen. Kemudian dalam pencarian dan seleksi responden harus sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan metode. Apabila kriteria dan jumlah responden yang 

dibutuhkan belum sesuai, dilakukan pencarian dan seleksi responden kembali. 

 

Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan dan pengolahan data yang dibagi menjadi 

2, yaitu untuk desain website awal dan perbaikan. Pada pengumpulan dan pengolahan 

data desain website awal dilakukan performance measurement supaya responden dapat 

merasakan interaksi dan pengalaman menggunakan website Sogan Batik setelah 

menyelesaikan task yang diberikan. Setelah reponden menyelesaikan task yang 

diberikan kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner SUS dan UEQ. Kemudian 

dilakukan interview untuk mengetahui hal apa saja yang dirasakan setiap responden 

ketika berinteraksi dengan website. Setelah semua opini pengguna didapatkan kemudian 

data diolah dan dianalisis terlebih dahulu. Apabila permasalahan telah ditemukan dan 

diketahui kemudian segera dilakukan perbaikan desain website berdasarkan kebutuhan 

pengguna dan pedoman yang ada. 

 

Setelah dilakukan perbaikan desain pada website awal, selanjutnya melakukan 

pengumpulan dan pengolahan data kembali pada desain website perbaikan dengan cara 

pengujian yang sama seperti desain website awal. Setelah mendapatkan hasil 

pengukuran usability dan UX pada website perbaikan, kemudian dilihat apakah terdapat 

peningkatan pada setiap aspek usability dan UX antara website awal dan perbaikan. Jika 
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aspek usability dan UX meningkat maka dilanjutkan dengan uji parametrik Paired 

Sample t-Test apabila data berdistribusi normal. Apabila tidak berdistribusi normal 

menggunakan uji non-parametrik Wilcoxon Signed Rank Test untuk mengetahui 

adakah perbedaan yang signifikan pada website Sogan Batik antara desain awal dan 

perbaikan.  

 

Tahap analisis mencakup analisis hasil dan pembahasan berdasarkan data dan 

fakta yang ada. Analisis dan pembahasan mengenai permasalahan yang timbul serta 

membahas perbedaan hasil pengukuran usability dan UX pada desain website awal dan 

perbaikan. Setelah dilakukan analisis dan diberikan pembahasan terhadap data yang 

ada, maka dibuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. 

Selain itu, saran diberikan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat lebih baik dan 

berguna bagi peneliti lainnya. 

 

  


