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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Pada bab metode penelitian ini yang dilakukan dari awal proses hingga akhir 

proses dalam penelitian. Secara singkat tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 

3.1. 

Tahap Awal   Tahap Analisis   Tahap Akhir 
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3.1 Tahap Awal 

Tahap awal terdiri dari tiga tahapan dalam pengumpulan data yang digunakan 

dalam melakukan penelitian, yaitu melakukan studi literatur, pengamatan 

(observation), dan mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Citihub Hotel adalah 

hotel yang bergerak di bidang jasa dengan konsep modern. Citihub Hotel 

menyediakan website sebagai sarana untuk memberikan informasi tentang profil 

perusahaan serta pengguna dapat melakukan reservation online yang ingin 

beristirahat. Tujuan Citihub Hotel dalam menyediakan website adalah untuk 

memberikan informasi tentang profil perusahaan sebagai sumber informasi dari 

produk dan layanan. 

 

3.1.1 Studi Literatur 

Dalam pengerjaan penelitian ini setelah langkah awal dikerjakan kemudian 

melakukan studi literatur. Studi literatur dengan mencari bahan yang mendukung 

dalam mendefinisikan masalah melalui internet, jurnal atau pun buku-buku yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil dari studi literatur dapat dilihat 

pada landasan teori terdiri dari analisis, kegunaan (usability), usability testing, 

langkah-langkah penggunaan usability testing, website usability, manfaat usability 

testing, evaluasi berbasis kuesioner, metode WEBUSE, populasi dan sampel, 

kuesioner, responden, uji validitas dan uji reliabilitas, dan Statistical Product and 

Service Solution (SPSS). Hasil studi literatur dan langkah-langkah yang digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian website Citihub Hotel dengan 

menggunakan metode usability testing. 
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3.1.2 Pengamatan/ Observation 

Pengamatan/ observastion yang dilakukan dengan cara mengunjungi langsung 

alamat website dari Citihub Hotel dengan tujuan untuk mendapatkan informasi 

tentang Citihub Hotel. Pada tahap ini hasil yang didapatkan adalah menu-menu pada 

halaman website, halaman reservation online, menu karir, menu promo, menu galeri 

tentang Citihub Hotel. Pengamatan ini dilakukan saat pengguna website Citihub 

Hotel. Pada tampilan utama website terdapat halaman reservation online, iklan 

tentang promo-promo yang diluncurkan oleh Citihub Hotel dan informasi tentang 

lokasi hotel citihub di Surabaya, halaman utama pada website Citihub Hotel dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. 

Gambar 3.2 Halaman Utama Website Citihub Hotel 
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3.1.3 Identifikasi dan Analisis Masalah 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dari hasil 

observasi sebelumnya, selanjutnya masalah yang dihasilkan dari tahap pengamatan 

(observation) sebelumnya dan cara menyelesaikannya. Permasalahan penelitian ini 

dapat dilihat dari perumusan masalah yang telah diuraikan pada Bab I. 

 

3.2 Tahap Analisis 

Tahapan selanjutnya yang dikerjakan setelah tahapan awal adalah tahap 

analisis website Citihub Hotel dengan menggunakan usability testing yang 

mempengaruhi peningkatan kualitas website. Pada tahapan ini terdiri dari beberapa 

langkah, diantara adalah menentukan variabel, menyusun kuesioner, menyebar 

kuesioner, langkah-langkah evaluasi usability, dan pengujian data hasil dari 

kuesioner, menguji tingkat penggunaan website terhadap pengguna dengan 

menggunakan usability testing. 

 

3.2.1 Menentukan Variabel 

Langkah untuk menentukan variabel adalah mengelompokkan permasalahan 

variable ke dalam metode usability testing. Kemudian dari hasil tahapan ini adalah 

jumlah dari variabel yang digunakan terhadap masalah yang ada. Cara menentukan 

variabel dalam melakukan penelitian ini yaitu: 

a. Menentukan variabel yang akan digunakan. Apakah ada variabel usability testing 

yang ditambah dan dikurangi. Penambahan variabel dapat dilihat dari studi 

permasalahan dan observasi saat ini ditempat penelitian. 

b. Menentukan variabel independen yang berpengaruh. 
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c. Menentukan variabel dependen yang dipengaruhi. 

Model dari kerangka konseptual dapat menggambarkan hubungan dengan 

variabel yang dilakukan untuk menguji dalam sebuah penelitian. Berdasarkan 

kerangka konseptual, penelitian ini mempunyai hipotesis sebagai berikut: 

H1 = memiliki hubungan positif antara learnability dengan penggunaan usability. 

H2 = memiliki hubungan positif antara efficiency dengan penggunaan usability. 

H3 = memiliki hubungan positif antara memorability dengan penggunaan usability. 

H4 = memiliki hubungan positif antara errors dengan penggunaan usability. 

H5 = memiliki hubungan positif antara satisfaction dengan penggunaan usability. 

Berikut adalah model usability dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Model Konseptual 
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3.2.2 Menyusun Kuesioner 

Penyusunan kuesioner adalah langkah yang dilakukan setelah menentukan 

variabel dari penelitian. Hasil dari menentukan variabel yang nantinya akan 

menciptakan lembaran kuesioner. Langkah-langkah membuat kuesioner adalah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan pernyataan pada variabel.. 

Setelah menentukan variabel penelitian langkah selanjutnya adalah dengan 

menentukan pernyataan. 

b. Menentukan indicator. 

Dalam menentukan indikator yang didapatkan dari pernyataan kemudian 

dijelaskan secara rinci dengan subjek dan objek. 

c. Menentukan pernyataan didalam kuesioner. 

Pernyataan didalam kuesioner didapatkan dari indikator yang disesuaikan dengan 

masalah yang ada. 

d. Melakukan seleksi pertanyaan. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi dari setiap pernyataan dengan 

masing-masing memiliki arti yang sama dari setiap indikator. 

 

3.2.3 Menyebar Kuesioner 

Langkah selanjutnya setelah menyusun kuesioner adalah menyebar kuesioner 

kepada responden dengan memberikan selebaran. Langkah untuk menyebar kuesioner 

dengan cara mengetahui jumlah dari sampel yang dibutuhkan dengan cara sebagai 

berikut: 
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a. Menentukan populasi. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek /subjek dengan 

kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat 

mempelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan yang berhubungan dengan tamu hotel, yaitu receptions, 

pelayanan makanan dan minuman, cleaning service. Seluruh populasi karyawan di 

Citihub Hotel Surabaya berjumlah 25 orang. 

b. Menentukan jumlah sampel. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan pengelola 

Citihub Hotel. Untuk mendapatkan banyak sampel tamu yang akan menjadi 

responden maka dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, dengan 

menentukan jumlah pengunjung seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Jumlah Pengunjung Per Tahun 

Tahun Jumlah 

2015 9.099 Orang 

2016 9.570 Orang 

2017 2.056 Orang 

Sumber: Citihub Hotel 

Jumlah pengunjung yang untuk dijadikan sampel adalah jumlah pengunjung 

pada tahun 2016, karena jumlah pengunjung paling banyak berada pada tahun 

2016. Oleh karena itu jumlah pengunjung yang akan dihitung populasinya 
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sebanyak 9.570 orang dengan perhitungan menggunakan rumus slovin di bawah 

ini. 

  
 

       
 

  
    

             
 

  
    

               
 

  
    

          
 

  
    

       
 

        = 45  

Maka sampel pengunjung yang akan dijadikan responden dalam membagi 

kuesioner sebanyak 75 orang kepada pengunjung dan 25 orang kepada karyawan 

Citihub Hotel. Jadi total keseluruhan penelitian akan membagikan kuesioner 

sebanyak 100 kuesioner. 

c. Teknik Pengambilan Sampel. 

Penelitian ini berhubungan dengan pelayanan tamu hotel maka sampel yang 

diambil dari tamu yang menginap di Citihub Hotel. Teknik untuk pengambilan 

sampel tamu hotel dengan menggunakan teknik Nonprobability Sampling yaitu 

Accidental Sampling. Accidental Sampling adalah menentukan dengan 

berdasarkan ketidaksengajaan, jadi pengunjung hotel yang secara ketidaksengaja 

bertemu dengan peneliti yang akan digunakan sebagai sampel. 

 



31 
 

 
 

3.2.4 Metode Pengukuran Usability 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode ketergunaan 

(usability), adalah metode yang dapat mengukur ke efisiensi, efektifitas serta 

kepuasan pengguna dalam menggunakan website. 

Cara penilaian dan pengukuran usability ini sendiri bersifat relatif dan sangat 

bergantung pada bagaimana cara peneliti menyelesaikan sekumpulan masalah yang 

ada. Terdapat beberapa ukuran umum yang dapat dijadikan patokan dalam mengukur 

karakteristik usability, diantaranya adalah: 

a. Learnability, untuk dapat mengukur dan mengetahui tentang tingkat kemudahan 

penggunaan dalam mempelajari website. 

b. Efficiency, untuk dapat mengukur dan mengetahui tingkat kecepatan pengguna 

dalam mencari informasi /transaksi setelah mempelajari website. 

c. Memorability, untuk dapat mengukur dan mengetahui tingkat kemudahan 

pengguna dalam menggunakan website dengan baik, setelah lama tidak 

mengguunakan. 

d. Errors, untuk dapat mengukur dan mengetahui kesalahan yang dibuat oleh 

pengguna dan bagaimana pengguna dapat memperbaiki. 

e. Satisfaction, untuk dapat mengukur dan mengetahui  kepuasaan pengguna dalam 

menggunakan website. 

Dari Penjelasan karakteristik di atas disusunlah kuesioner yang dibagikan untuk 

pengunjung dan karyawan sebagai berikut, dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Karakteristik Susunan Kuesioner 

No Pernyataan/ Pertanyaan 

Learnability 

1. Secara keseluruhan, website ini mudah digunakan. 

2. Tampilan tata letak website mudah dipahami. 

3. 
Anda mendapatkan informasi /transaksi dengan efektif saat menggunakan 

website. 

Efficiency 

1. 
Anda dapat melakukan pencari infromasi /transaksi anda dengan cepat saat 

menggunakan website ini. 

2. 
Anda dapat melakukan pencarian informasi /transaksi anda dengan efisien 

ketika menggunakan website ini. 

3. Anda merasa nyaman saat menggunakan website ini. 

Memorability 

1. Website ini mudah untuk dipelajari. 

2. Anda yakin jika website lebih produktif ketika anda menggunakannya. 

3. Informasi yang tersedia pada website ini sangat jelas. 

4. Tata letak website ini muncul dilayar monitor sudah sangat jelas. 

5. Website ini dapat menemukan informasi apa yang anda butuhkan? 

Errors 

1. 
Jika terjadi error, website akan memberikan pesan pemberitahuan tentang 

langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah. 

2. 
Website dapat kembali ke menu sebelumnya dengan cepat jika anda melakukan 

kesalahan. 

3. Anda menemukan saat di klik menu tidak memberikan respon apapun. 

Satisfaction 

1. Informasi yang diberikan sangat efektif untuk membantu pekerjaan anda. 

2. Anda menyukai tampilan website seperti ini. 

3. Website ini memberikan fungsi dan kapabilitas yang anda perlukan. 

4. Website ini sangat memudahkan anda. 

5. Anda puas dengan kinerja dari website ini. 

 

Dari kelima ukuran umum tersebut dalam pengumpulan data dilakukan dengan 

cara memberi pertanyaan/ pernyataan kuesioner kepada responden untuk dijawab. 

Pernyataan yang digunakan dalam penelitian menggunakan merit. 
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3.2.5 Langkah-Langkah Evaluasi Usability 

Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi usability menurut Chiew dan 

Salim (2003) sebagai berikut: 

1. Responden memlilih website yang akan dievaluasi. 

2. Responden menjawab kuesioner dari evaluasi website. 

3. Respon (jawaban) dari responden dikirim ke server sistem dari evaluasi website 

untuk diproses. 

4. Merit digunakan berdasarkan jawaban dari user untuk setiap pertanyaan, kemudian 

diakumulasikan pada setiap kategori dari usability. 

5. Poin kategori usability adalah mean value dari masing-masing kategori. 

6. Poin usability website adalah mean value dari masing-masing kategori. 

7. Level usability ditentukan berdasarkan poin usability. 

Lima pilihan yang tersedia untuk setiap pertanyaan. Hubungan pilihan dan 

merit dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Pilihan Kuesioner dan Kesesuaian Merit 

Pilihan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-Ragu Setuju Sangat Setuju 

Merit 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 

Sumber: Chiew dan Salim (2003) 

Merit ditetapkan sesuai dengan respon untuk setiap pertanyaan. Kemudian 

diakumulasikan berdasarkan lima kategori dari usability. Mean value dari setiap 

kategori dianggap sebagai poin dari usability. Poin usability untuk kategori X 

diartikan sebagai berikut. 

  
 ∑                                         

                       
……………………..…(3.1) 
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Dimana: 

X = Poin Usability 

Σ = Jumlah seluruh merit untuk setiap pertanyaan dari kategori. 

Hasil secara keseluruhan poin usability website adalah mean value poin 

usability untuk lima kategori. Level usability berdasarkan besaran poin usability 

terdapat pada Tabel 3.4 yang menunjukkan hubungan poin usability dan level 

usability. 

Tabel 3.4 Hubungan Poin Usability dan Level Usability 

Poin, X 0<=X<=0.2 0.2<=X<=0.4 0.4<=X<=0.6 0.6<=X<=0.8 0.8<=X<=1.0 

Level 

Usability 
Jelek Buruk Sedang Baik Sangat Baik 

 

1. Jika poin X lebih besar sama dengan 0, dan X lebih kecil sama dengan 0.2 maka 

usability level Jelek. 

2. Jika poin X lebih besar sama dengan 0.2, dan X lebih kecil sama dengan 0.4 maka 

usability level Buruk. 

3. Jika poin X lebih besar sama dengan 0.4, dan X lebih kecil sama dengan 0.6 maka 

usability level Sedang. 

4. Jika poin X lebih besar sama dengan 0.6, dan X lebih kecil sama dengan 0.8 maka 

usability level Baik. 

5. Jika poin X lebih besar sama dengan 0.8, dan X lebih kecil sama dengan 1.0 maka 

usability level Sangat Baik. 

Hasil akhir evaluasi usability berupa laporan usability dengan empat kategori, dapat 

dilihat pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Menunjukkan Laporan Hasil Evaluasi Website Usability. 

Kategori Poin Usability Level Usability Detailed Report 

Content, organization, and 

readability 

  
View 

Navigation and links.   View 

User interface design.   View 

Performance and 

effectiveness. 

  
View 

Total Keseluruhan    

 

3.2.6 Pengujian Data Hasil Dari kuesioner 

Dalam mengumpulkan data evaluasi dilakukan pengujian terhadap instrumen 

(alat ukur) yang digunakan. Kegiatan instrumen meliputi uji validitas dan uji 

reliabilitas. Jika suatu instrumen dinyatakan valid maka instrumen dapat mengukur 

sesuatu dengan tepat. Uji realibilitas untuk  mengetahui konsistensi instrumen sebagai 

alat ukur, sehingga hasil dari pengukuran dapat dipercaya. Dengan demikian syarat 

dari instrumen validitas dan reliabilitas sudah dapat dibuktikan uji coba dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada responden. Setelah diisi oleh responden dan 

terkumpul kemudian menentukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas 

menggunakan teknik korelasi product moment. Dari masing-masing kelas dan tingkat 

reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 Tingkat Reliabilitas 

 

 

 

 

 

3.2.7 Metode Pengolahan Data Analisis Metode WEBUSE 

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden terhadap kuesioner , kemudian 

akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode WEBUSE Chiew dan Salim 

(2003). Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut: 

1. Responden mengakses website yang dievaluasi, adalah website Citihub Hotel 

Surabaya (www.citihubhotels.com). 

2. Responden menjawab kuesioner evaluasi berupa selebaran melalui survei dari 

evaluasi website  Citihub Hotel. 

3. Jawaban dari responen akan dikumpulkan untuk diproses dan dilakukan analisis 

dengan menggunakan metode WEBUSE Chiew dan Salim (2003). 

4. Pilihan dan merit untuk setiap jawaban responden dari pertanyaan kuesioner 

diberikan poin dan level. Level usability ditentukan sesuai dengan poin usability. 

Untuk menentukan poin dan level pada setiap pernyataan (  ) ditiap kategori 

dengan menghitung akumulasi jawaban dari setiap masing-masing responden. 

5. Menghitung total tingkat skala usability dari jumlah pada setiap masing-masing 

pilihan pernyataan kategori. 

Range Tingkat Reliabilitas 

0.00 – 0.20 Kurang reliabel 

0.201 – 0.40 Agak reliabel 

0.401 – 0.60 Cukup reliabel 

0.601 – 0.80 Reliabel 

0.801 – 1.00 Sangat reliabel 

http://www.citihubhotels.com/
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6. Menghitung poin usability dan menentukan level usability dari setiap masing-

masing kategori. 

7. Menentukan tingkat kepuasan pengguna (x), dari setiap kategori berdasarkan 

tingkat skala usability: 

  
∑                        

∑            ∑          
      ………………..……………..(3.2) 

8. Menentukan tingkat kualitas usability website (x), adalah poin usability secara 

keseluruhan dari setiap masing-masing kategori usability: 

  
∑              

               
 …………………………………………………..(3.3) 

Level usability website berdasarkan besaran poin usability website, maka tingkat 

kualitas dari website adalah “Baik”.  

 

3.3 Tahap Akhir 

Pada tahapan akhir merupakan tahap kesimpulan dari beberapa hasil 

perhitungan dari instrument data evaluasi usability sehingga dapat mengetahui nilai 

dari variabel. Langkah-langkah untuk menganalisis dengan cara menganalisis nilai 

tertinggi dari hasil instrument data evaluasi pada masing-masing variabel. 


