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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode user centered design 

seperti dijelaskan oleh  (L. Albani dkk, 2010) bahwa pembuatan rancangan 

menggunakan metode user centered design (UCD) memiliki proses atau 

tahapan menurut ISO 9241-210, 2010. 

 Gambar 3.1 Tahapan UCD 

Gambar 3.1 merupakan tahapan metode user centered design (UCD) 

berdasarkan standar ISO 9241-210, 2010. Dimana peneliti harus mengikuti 

tahapan – tahapan tersebut untuk menghasilkan desain yang user centered 

design (UCD). Dibawah akan di jelaskan lebih rinci tahapan peneliti dalam 

pembuatan rancangan virtual-shop dengan menggunakan user centered design 

sesuai dengan gambar 3.1 tahapan UCD. 
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      Gambar 3.2 Tahapan metodologi penelitian  

 

Pada gambar 3.2 merupakan tahapan atau proses yang akan dilakukan oleh 

peneliti. Tahap ini sesuai dengan proses UCD, dari mulai persiapan 

penelitian sampai, pengumpulan data serta pengolahan data hingga sampai 

pada hasil pengujian. 

3.2 Plan the human centered design 

Pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis dasar teori, metode yang 

memiliki tujuan untuk menggali kebutuhan yang diperlukan untuk penelitian 

ini dan seluruh kebutuhan yang terkait dengan penelitian ini. Untuk melakukan 

Analisis dasar teori memerlukan dasar maka dari itu peneliti menggunakan 

buku serta jurnal – jurnal sebagai penguat teori – teori yang digunakan oleh 

peneliti. 

 

3.3  Specify the context of use  
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Pada tahap ini penulis akan melakukan tahap analisis kebutuhan, analisis 

kebutuhan dilakukan untuk mengetahui pengguna seperti apa yang bisa 

dijadikan responden untuk melakukan analisis. Pengguna yang akan menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah pengguna yang sudah dewasa karena 

dianggap lebih siap menggunakan teknologi ini dan untuk rentan umur orang 

dewasa seperti dijelaskan dalam bukunya Santrock (2011) rentang umur 

seseorang bisa dikatakan dewasa adalah 18-35 tahun. 

3.4 Specify user and organizational requirement 

Pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis kebutuhan berupa jenis 

data dan sumber data seperti apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Serta dalam tahap ini peneliti akan menentukan alat untuk mengumpulkan 

data. 

3.4.1 Jenis data dan sumber data yang digunakan 

Pertama, untuk jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer adalah data yang di usahakan sendiri proses 

pengumpulan nya oleh peneliti. sumber data untuk penelitian ini berasal dari 

orang yang sudah dewasa yang memiliki rentan umur 18-35 tahun seperti 

yang sudah di jelaskan di tahap Specify the context of use. Data tersebut 

didapatkan dari hasil interview dan dari hasil angket yang sudah dibuat sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. 

3.4.2 Alat untuk pengumpulan data  

Data dikumpulkan menggunakan angket yang disebar kepada 30 

responden yang dibuat berdasarkan kebutuhan customer journey maps. 

Customer journey maps merupakan teknik untuk menggali kebutuhan user 

dalam pembuatan sebuah desain. Desain yang dibuat dapat sesuai dengan 

keinginan pengguna dan teknik ini sangat sesuai diterapkan pada metode 

UCD karena dalam metode UCD peneliti dalam pembuatan desain akan 

melibatkan user dalam tahap pembuatan sistem. Agar saat pengguna 

menggunakan sistem ini user akan memahami dan dapat dengan mudah 

menggunakan sistem tersebut.  

 

3.5 Product Design solution 
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Pada tahap ini adalah tahap untuk perancangan solusi. Dimana peneliti 

akan membuat sebuah customer journey maps (CJM) sebagai dasar atau 

solusi untuk pembuatan rancangan virtual-shop. Customer journey maps 

(CJM) ini dibuat berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada 30 angket 

yang sudah diisi oleh responden. Customer journey maps (CJM) dijadikan 

sebagai dasar. Karena dengan peneliti membuat customer journey maps 

(CJM) terlebih dahulu maka peneliti dapat mengetahui alur dan konten dalam 

virtual-shop sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna dan diharapkan 

dengan demikian pengguna akan mudah dalam menggunakan. Setelah 

customer journey maps (CJM) dibuat peneliti akan memasuki tahap 

pembuatan wireframe dan mock-up.  

 

3.6 Evaluate design against user requirements 

Tahap evaluate design against user requirements adalah tahap evaluasi 

untuk menentukan desain fitur dari virtual – shop sudah sesuai dengan yang 

diinginkan oleh pengguna. Dalam penelitian akan melakukan pengujian pada 

desain virtual-shop menggunakan pengujian MAX (Method of Assament of 

experience), aplikasi affdexme dan menggunakan GSR (Galvanic skin 

response) untuk melihat tingkat stress responden saat menggunakan virtual 

shop. Adapun experimental setup dalam penelitian ini adalah sebagain 

berikut. 

Experimental setup  

1. Pengujian dilakukan kepada 3 – 5 responden setiap hari nya. 

2. 15 responden yang digunakan sama pada saat perancangan CJM 

(Customer Journey Maps).  

3. Sebelum dilakukan pengujian responden wajib tidur minimal 6 

jam. 

4. Responden terlebih dahulu di perlihatkan hasil CJM (Customer 

Journey Maps) selama 5 menit. 

5. Responden akan mencoba menggunakan Virtual shop selama 5 

menit untuk mencoba fitur yang ada di dalam VR. 

6. Responden akan diuji menggunakan metode MAX untuk waktu 
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pengujian max responden diberikan waktu untuk mengisi selama 

5 menit. 

7. Ketika pada saat pengujian responden merasa pusing atau fisik 

nya tidak kuat untuk melakukan pengujian maka pengujian akan 

dihentikan dan akan dilanjutkan kembali keesokan harinya. 

8. Ketika terdapat error pada hardware atau software maka pengujia 

akan dihentikan dan diulang mulai awal. 

Metode MAX (Method of Assament of experience) adalah sebuah metode 

yang digunakan untuk melakukan evaluasi dengan cara memperlihatkan 

rancangan atau aplikasi yang dibuat peneliti. Metode MAX terdapat 4 

kategori  

1. emotion category  

2. intention category  

3. ease of use category  

4. usefulness category  

Evaluasi MAX menggunakan kuisioner yang pertanyaannya sudah 

disediakan pada metode MAX yang diwakili dipapan oleh pertanyaan yang 

mengarahkan pengguna untuk di evaluasi. 

  

                            Gambar 3.4 Kuisioner MAX  
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Untuk mengisi kuisioner pada gambar 3.4 metode MAX sudah 

menyediakan jawaban -jawaban sesuai dengan kategori. Jawaban – jawaban 

pada metode MAX direpresentasikan menggunakan avatar - avatar karena 

diharapkan lebih memudahkan responden dalam mengisi kuisioner. Pada 

gambar 3.4 juga diberikan 2 kolom untuk menjawab karena peneliti merasa 

jika hanya memberikan 1 kesempatan responden maka belum bisa mewakili 

apa yang diinginkan oleh responden. Maka dari diberikan 2 kolom jawaban. 

     Gambar 3.5 avatar jawaban max 

 

 



22 

 

Tahapan berikutnya adalah analisa data yang sudah didapat dari 30 

responden. Untuk melakukan analisa data pada metode pengujian MAX pada avatar 

– avatar diberikan skala 1 – 4 untuk mengetahui nilai yang diberikan oleh 

responden. Karena metode evaluasi MAX (Method of Assament of experience) 

adalah pengembangan dari skala likert yang dibuat dengan tujuan membuat 

responden nyaman pada saat melakuka evaluasi. Jika dalam penelitian ini 

mengalami ke gagalan maka peneliti akan mencari alasan mengapa menerapkan 

metode UCD (User centered design) dalam pembuatan virtual – shop belum sesuai 

dengan keinginan pengguna. Peneliti akan mengetahui alasan nya dari alasan yang 

diberikan responden pada gambar 3.4 

Gambar 3.6 skala metode MAX 

3.6.2.1 Penentuan skor 

Skor jawaban merupakan nilai yang diberikan pada jawaban 

yang akan diberikan oleh responden, menurut (Sugiono 2012) hal 

pertama yang harus dilakukan adalah menentukan skor dari tiap 

jawaban yang diberikan. Pada metode MAX akan menggunakan 4 

skala yaitu sangat bagus, bagus, kurang bagus, sangat kurang bagus.  

 

        Tabel 3.1 Skala Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Jawaban Nilai 

Kurang baik 1 

Cukup baik 2 

Baik 3 

Sangat baik 4 
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3.6.2.3 Skor Ideal 

Skor ideal merupakan skor yang digunakan untuk 

menghitung skor untuk menentukan rating scale dan jumlah seluruh 

jawaban. Untuk menghitung jumlah skor ideal (Kriterium) dari 

seluruh item, digunakan rumus berikut. 

          Skor Kriterium = Nilai skala x Jumlah responden 

Karena pada metode MAX skor tertinggi adalah 4 dan jumlah 

responden adalah 25, maka dapat dirumuskan menjadi: 

                  Tabel 3.2 Skor Kriterium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.4 Rating scale 

Rating scale memiliki fungsi untuk mengetahui hasil dari 

angket (kuisioner) dan wawancara secara umum dan keseluruhan 

yang didapat dari penilaian angket (kuisioner) dan wawancara. Skor 

yang telah diperoleh kemudian dimsukkan kedalam rating scale 

berikut ini: 

     Tabel 3.3 rating scale 

Nilai Jawaban Skala 

76-100 SB 

51-75 B 

26-50 CB 

0-25 KB 

 

 

 

 

 

 

 

Rumus Skala 

4x25 = 100 SB 

3x25 = 75 B 

2x25 = 50 CB 

1x25 = 25 KB 
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3.6.2.4 Persentase persetujuan 

Sedangkan untuk mengetahui jumlah jawaban dari para 

responden melalui persentase, yaitu digunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝑝 =
𝑓

𝑛
× 100% 

 

Keterangan: 

p: Prosentase 

f: Frekuensi dari setiap jawaban angket 

n: Jumlah skor ideal 

100: Bilangan tetap 

 

 

 

 


