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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Data Penelitian 

Terdapat dua metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu 

metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan 

melakukan studi literatur, study existing, wawancara dan focus group discussion 

(FGD). Sedangkan untuk metode kuantitatif, penulis melakukan dengan cara 

melakukan penyebaran kuesioner online. 

 

3.2. Gambaran Umum Perusahaan 

ICAN Education Consultant merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang pendidikan. Secara spesifik, perusahaan ini merupakan konsultan 

pendidikan luar negeri. ICAN Education Consultant memiliki dua kantor, yaitu di 

Pluit dan Gading Serpong. Terdiri dari tim konsultan pendidikan yang handal di 

bidangnya. 

 

3.3. Kuesioner 

Penulis telah menyebarkan dua kuesioner secara online. Kuesioner pertama 

dilakukan sebagai data untuk menyusun latar belakang. Sedangkan yang kedua 

dilakukan untuk mencari tahu kecenderungan para pencari informasi beasiswa. 

Penyebaran kedua kuesioner tersebut dilakukan dengan pola penyebaran yang 

sama, yaitu untuk laki-laki dan perempuan, pelajar atau mahasiswa berusia 18 – 
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25 tahun. Bedanya, kuesioner kedua lebih banyak disebarkan ke mahasiswa non-

Universitas Multimedia Nusantara. 

3.2.1. Kuesioner I 

Kuesioner ini telah mengumpulkan responden sebanyak 128 orang. Penyebaran 

kuesioner dilakukan pada Januari 2016 selama kurang lebih satu minggu. Di 

antara responden tersebut, sebanyak 92,8 persen responden menyatakan bahwa  

mereka pernah mencari informasi mengenai beasiswa, dan 74,6 persen responden 

menyatakan masih merasa kesulitan untuk mencari informasi mengenai beasiswa. 

Hal tersebut dikarenakan media informasi yang ada sekarang ini masih kurang 

informatif dan kurang update. Data-data tersebut dicaritahu agar fenomena yang 

terjadi dapat dibuktikan melalui jawaban dari responden yang terkumpul. 

3.2.2. Kuesioner II 

Kuesioner kedua disebarkan dengan tujuan untuk memperoleh kecenderungan 

para responden dalam mencari informasi beasiswa, seperti jenis beasiswa, jenjang 

pendidikan beasiswa, dan lokasi tujuan beasiswa. Data kecenderungan ini 

dibutuhkan untuk menentukan hierarki informasi yang akan ditunjukkan. Selain 

itu, hal ini juga penting untuk menentukan fitur-fitur yang dibutuhkan di dalam 

konten website yang akan digunakan. Setelah menentukan hierarki dan fitur, tidak 

lupa juga dibutuhkan untuk keperluan navigasi pada website agar memudahkan 

para pencari informasi beasiswa dalam mengaksesnya. 

 Tidak hanya digunakan untuk penyusunan konten pada website, hasil 

kecenderungan ini menentukan penulis dalam memilih pihak eksternal untuk 
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dijadikan sebagai narasumber wawancara. Hal ini untuk memudahkan kesesuaian 

dari kebutuhan target dengan konten website yang akan disediakan. Penyebaran 

kuesioner dilakukan pada awal April 2016 dan terkumpul sebanyak 85 responden. 

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden 

cenderung mencari informasi beasiswa S2 ke luar negeri. Selain itu, terdapat tiga 

informasi utama yang responden cari mengenai beasiswa, yaitu benefit yang 

diberikan (biaya yang disokong), kesesuaian program studi, serta syarat dan 

ketentuan beasiswa. Sedangkan untuk media yang cenderung digunakan oleh para 

pencari beasiswa adalah melalui media digital (website dan media sosial). 

Keterangan Low Medium High 

Jenjang Pendidikan S3 = 0 S1 = 22 S3 = 60 

Lokasi Tujuan Dalam Negeri = 21 - Luar Negeri = 64 

Informasi Utama Info Alumni Info Prodi Benefit Beasiswa 

Media Cetak = 6 Edufair = 18 Digital = 72 
 

Tabel 3.1. Analisis Hasil Kuesioner II. 

 

3.4. Wawancara 

Berdasarkan hasil kuesioner yang menunjukkan kecenderungan responden 

mencari informasi beasiswa S2 ke luar negeri, maka dari itu penulis melakukan 

wawancara kepada sebuah konsultan pendidikan luar negeri, yaitu ICAN 

Education Consultant. Penulis bertemu dengan salah satu Education Counselour 

bernama Eunike Handjojo, pada 21 April 2016 di Summarecon Digital Center. 

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai proses 

administratif awal saat mendaftar pendidikan ke luar negeri. Data ini dibutuhkan 

agar nantinya dapat menyusun konten yang terdapat pada website baik untuk 
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pencari dan juga penyedia beasiswa. Setelah melakukan wawancara, terdapat 

beberapa kesimpulan yang diperoleh, yaitu mengenai berkas-berkas pendaftaran, 

syarat dan ketentuan, dan juga kecenderungan para pencari informasi beasiswa. 

 Pada umumnya, berkas-berkas pendafataran beasiswa terdiri dari transkrip 

nilai, ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, paspor, sertifikat IELTS (bahasa 

inggris), dan juga surat rekomendasi (letter of acceptance). Selain itu, yang tidak 

kalah pentingnya adalah biodata diri (bisa dalam bentuk curriculum vitae) dan 

juga profil dari pendaftar tersebut. Sedangkan dari penyedia beasiswa biasanya 

memberikan formulir yang perlu diisi mengenai informasi lebih rinci (universitas 

tujuan, lokasi tujuan, pilihan program studi, dan sebagainya). Berkas-berkas 

tersebut dikirim melalui e-mail dalam bentuk lampiran (softcopy). 

 Kecenderungan lain dari para pencari informasi pendidikan luar negeri 

adalah dari negara tujuannya. Negara tujuan dengan minat terbesar adalah ke 

United Kingdom, Perancis, dan negara Eropa lainnya. Untuk peminat terbesar 

program studi yang dicari adalah bidang bisnis, komunikasi, dan hospitality. 

 Setiap beasiswa memiliki syarat dan ketentuan beasiswa masing-masing. 

ada syarat umum dan syarat khusus. Beberapa beasiswa memiliki syarat khusus 

karena menyesuaikan dengan pihak penyedia beasiswa, seperti ikatan dinas atau 

kerja dengan pihak penyedianya, membuat karya tulis, surat rekomendasi, dan 

sebagainya. 
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3.5. Focus Group Discussion 

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan agar penulis dapat memahami alur 

navigasi yang memudahkan user dalam mencari informasi pada sebuah website. 

FGD dilakukan pada Minggu, 24 April 2016 di Margo City, Depok. Peserta FGD 

terdiri dari empat orang, yaitu Indrianita Pratiwi (Alumni Teknik Metalurgi 

Universitas Indonesia), Laksmita Dewi (Mahasiswi Akuntansi Universitas 

Indonesia), Sintayu (Flight Operation Officer di Aviaterra, Halim), dan Freiza 

Nabila (Mahasiswi Kedokteran Gigi Universitas Maranatha, Bandung). 

 Selama FGD, penulis membawa laptop dan melakukan kajian 

kecenderungan para peserta terhadap jenis website portal. Penulis menunjukkan 

tiga contoh website portal berdasarkan study existing penulis (yang dibahas di 

sub-bab berikutnya), yaitu Jobstreet Indonesia (jobstreet.co.id), JobsDB 

(jobsdb.co.id), dan Sejasa (sejasa.com). 

 Para peserta mengakses ketiga website tersebut satu per satu. Setelah 

ketiga website tersebut selesai diakses, penulis memberikan pertanyaan kepada 

masing-masing peserta. Berikut adalah pertanyaanya. 

1. Dari beberapa contoh website tersebut, manakah yang membuat Anda 

merasa paling nyaman saat menggunakan website tersebut? 

2. Mengapa? 

3. Website mana yang menurut Anda tidak nyaman untuk diakses? 

4. Mengapa? 
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5. Dari website pilihan Anda pada jawaban nomor 1, kekurangan apa yang 

Anda rasakan pada saat mengoperasikan website tersebut? (Contoh: alur 

navigasi yang terlalu rumit). 

Berikut ini merupakan jawaban dari masing-masing peserta FGD. 

a. Laksmita Dewi 

1. Jobstreet 

2. Karena pada halaman awalnya lebih to-the-point dan bisa langsung 

cari informasi yg dibutuhkan. Lebih simple dan memudahkan 

pencarian 

3. JobsDB 

4. Meskipun simple juga, tapi secara tampilannya terlalu biasa. Ketika 

masuk ke halaman lainnya, tampilannya juga agak membingungkan. 

5. Tidak ada. 

b. Indrianita Pratiwi 

1. Jobstreet 

2. Pada tampilan kumpulan informasinya lebih mudah dilihat dan 

dipahami alurnya dibandingkan dengan JobsDB dan Sejasa. 

3. Sejasa 

4. Karena sebelum mendapatkan informasi mengenai jasanya, kita harus 

mengisi request details yang malah membuat rumit di awal. Padahal 

bisa saja kita lihat-lihat dulu daftar jasa yang ada. 
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5. Meskipun mudah diakses, tampilan desainnya terlalu biasa. 

c. Sintayu 

1. Jobstreet dan Sejasa. Tapi lebih ke Jobstreet. 

2. Jobstreet mudah diakses. Tidak bingung untuk pake fitur-fiturnya 

(filter, apply, dsb) dan lebih jelas. Kalau Sejasa lebih karena menarik 

karena pakai gambar. 

3. JobsDB 

4. Secara tata letaknya terlalu menumpuk dan penuh di halaman awal. 

Lalu tampilan daftar informasinya juga seperti bukan website. 

5. Tidak ada. 

d. Freiza Nabila 

1. Jobstreet. 

2. Karena lebih terbiasa mengakses Jobstreet dibanding contoh website 

yang lain. 

3. Sejasa 

4. Terlalu banyak menggunakan gambar sehingga agak lama loading-nya 

pada saat awal membuka. Selain itu, juga untuk mengakses informasi 

jasanya harus memasukkan request details yang terlalu banyak. 

5. Desainnya sederhana, namun masih terlalu biasa. 
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Gambar 3.1. ki-ka: Sintayu, Indrianita, Laksmita, Penulis, dan Freiza. 

 

3.5.1. Analisis Hasil Focus Group Discussion 

Berdasarkan hasil FGD tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga 

website tersebut, yang paling mudah diakses secara alur navigasinya adalah 

website Jobstreet Indonesia karena tampilannya yang sederhana dan to-the-point. 

Dibandingkan dengan kedua website lainnya yang dirasa kurang menarik dan 

terlalu rumit. Seperti pada saat membuka website Sejasa, butuh waktu yang lebih 

lama dibandingkan saat membuka website yang lain karena pada halaman utama 

memiliki banyak gambar. Oleh karena itu, untuk acuan utama alur navigasinya, 

penulis menggunakan website dari Jobstreet Indonesia. 
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3.6. Study Existing 

Analisis study existing perlu dilakukan untuk mengkaji website jenis portal yang 

sudah ada. Kajian ini digunakan untuk mempelajari desain user interface dan  

user experience (UI/UX). Terdapat beberapa contoh website portal yang ada di 

Indonesia. Penulis mengambil tiga contoh website portal, yaitu Jobstreet 

Indonesia (website portal lowongan kerja), JobsDB Indonesia (website portal 

lowongan kerja). Sedangkan untuk dilihat dari website pendidikan adalah LPDP 

(website pendidikan pemerintah). 

3.6.1. Jobstreet Indonesia 

Jobstreet Indonesia merupakan salah satu website portal kumpulan informasi 

lowongan kerja. Website ini memiliki konten informasi yang cukup kompleks. 

Mulai dari mendaftarkan diri dan melamar pekerjaan, lalu ada juga dari pihak 

penyedia lowongan pekerjaan juga. 

Gambar 3.3. Tampilan Awal Jobstreet Indonesia. 
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Gambar 3.4. Tampilan List Lowongan Pekerjaan Jobstreet Indonesia. 

Gambar 3.5. Tampilan Preview untuk Lowongan Kerja Jobstreet. 
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Gambar 3.6. Tampilan Form Pendaftaran pada Jobstreet Indonesia. 

 

3.6.2. JobsDB Indonesia 

Tidak jauh berbeda dengan Jobstreet Indonesia, JobsDB merupakan sebuah 

website portal yang berisikan informasi mengenai lowongan kerja. Namun, 

terdapat perbedaan dari segi visual dan navigasinya. JobsDB memiliki sistem one-

page yang lebih banyak dibandingkan dengan Jobstreet pada halaman awalnya. 
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Gambar 3.7. Halaman Awal pada JobsDB Indonesia. 

Gambar 3.8. Fitur List Informasi Lowongan Kerja pada JobsDB Indonesia. 

 

3.6.3. LPDP 

Lain halnya dengan dua contoh website yang sebelumnya, LPDP merupakan salah 

satu acuan untuk dijadikan sebagai salah satu website informasi yang bergerak di 

bidang pendidikan. Website yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan ini 

merupakan website yang berisikan tentang berita-berita mengenai beasiswa yang 

disokong oleh pihak LPDP. 
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Gambar  3.9. Halaman Utama pada Website LPDP. 

 

Gambar 3.10. Halaman Penjelasan Jenis Beasiswa pada Website LPDP. 
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