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BAB III 

Metodologi Penelitian 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kependidikan yang 

didapatkan dari Portal Resmi Data Terbuka Indonesia (www.data.go.id), yaitu 

data tingkat pendidikan, baca tulis, dan buta huruf.  

Data.go.id adalah portal resmi data terbuka Indonesia yang berisi data 

Kementrian, lembaga pemerintahan, pemerintahan daerah, dan instansi lain yang 

berkaitan dengan data Indonesia. Portal Resmi Data Terbuka Indonesia 

(www.data.go.id) diinisiasi oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan 

Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Data.go.id dipilih karena merupakan 

satu-satunya portal remsi yang bisa menyediakan data-data Kementrian, lembaga 

pemerintahan, pemerintahan daerah, dan instansi lain dalam skala nasional. Hasil 

penelitian ini nantinya akan di-publish pada situs www.data.go.id agar visualisasi 

yang dibuat bisa dilihat oleh masyarakat. 

Gambar 3.1 menunjukkan artikel mengenai acara Indonesia Data Driven 

Journalism (IDDJ) 2016 yang digelar oleh Open Data Indonesia dalam portal 

data.go.id. 
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3.2 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa tahap : 

3.2.1 Studi Literatur 

Tahapan ini dilakukan dengan mencari berbagai referensi buku, jurnal, 

website, dan juga tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini terkait 

visualisasi data, data mining, dan Tableau. 

3.2.2 Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan mencari data pada bidang 

kependidikan yang dapat divisualisasikan dalam penelitian ini. Data yang 

digunakan diambil dari Portal Data Indonesia (www.data.go.id). 

 

 

Gambar 3.1 Artikel Open Goverment Indonesia 

Sumber : (Tarecha, 2016) 
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3.2.3 Implementasi dan Perancangan 

Visualisasi ini akan dibuat dalam beberapa tahapan. Tahapan visualisasi 

tersebut terdiri dari : 

a. Definisi Visualisasi 

Tahapan definisi ini bertujuan untuk menentukan informasi apa yang 

akan divisualisasikan sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini 

informasi yang akan divisualisasikan adalah berkaitan dengan data kependidikan, 

yaitu tingkat kependidikan, baca tulis, dan buta huruf pada provinsi di Indonesia. 

b. Pemilihan Tools  

Tahapan ini bertujuan untuk memilih tools atau perangkat lunak yang 

akan digunakan untuk visualisasi data. Dalam tahap ini, tools atau perangkat 

lunak yang bisa digunakan untuk melakukan visualisasi akan dibandingkan. 

c. Desain Visualisasi 

Tahapan ini adalah tahapan yang bertujuan untuk melakukan 

visualisasi dengan menggunakan tools yang telah dipilih. Data yang ada nantinya 

akan divisualisasikan dalam bentuk tables, map, chart, atau bars. 

d. Desain Dashboard 

Tahapan ini adalah tahapan dimana visualisasi yang telah dibuat akan 

digabungkan pada dashboard. Dashboard akan berisi visualisasi yang ada pada 

worksheet.  

e. Desain Story Dashboard 

Tahapan ini adalah tahapan dimana dashboard yang telah dibuat 

digabungkan menjadi satu story. Visualisasi dalam bentuk story ini akan terdiri 

dari tiga dashboard yang masing-masing berisi visualisasi tingkat pendidikan, 
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tidak baca tulis dan berbahasa Indonesia, dan persentase buta huruf pada provinsi 

di Indonesia. 

f. Upload Tableau Public 

Tableau public adalah sarana yang digunakan untuk publikasi 

visualisasi story yang telah dibuat. Tableau public juga merupakan salah satu 

bentuk dokumentasi dalam bentuk public atau bisa di-share dan dilihat oleh 

masyarakat. Workbook yang di-upload pada Tableau Public akan memunculkan 

story dashboard yang telah dibuat. 

g. Publish Visualisasi ke data.go.id 

Visualisasi yang telah di-upload ke Tableau Public akan 

memungkinkan visualisasi tersebut bisa di-share dalam bentuk link. Visualisasi 

dalam bentuk link tersebut akan dikirimkan kepada Tim One Data Indonesia 

sebagai pengelola untuk di-publish pada data.go.id. 
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