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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Alur Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, dibuat terlebih dahulu Alur Penelitian 

untuk menjelaskan seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Alur 

Penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah. 

 

 

Gambar 3.1 Alur penelitian 

 

Penjelasan dari gambar di atas adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan Masalah 

Merumuskan permasalahan yang akan dijadikan sebagai topik penelitian. 

Dari permasalahan ini nantinya akan dicari solusi untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. 

2. Studi Literatur 

Mengumpulkan jurnal-jurnal dan penelitian yang relevan dengan topik 

permasalahan dan menggunakannya sebagai dasar teori penelitian. 
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3. Menentukan Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berkaitan dengan tujuan diadakan penelitian berdasarkan 

rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian digunakan sebagai dasar melakukan 

penelitian. 

4. Merancang Algoritma 

Merancang algoritma dari masing-masing prinsip Gestalt yang digunakan 

sebagai parameter pengujian. Algoritma kemudian diimplementasikan ke dalam 

program untuk menjalankan pengujian otomatis (Selenium). Program dapat dibuat 

dengan menggunakan bahasa pemrograman Java / Python. 

5. Melakukan Pengujian 

Menjalankan program untuk menguji tampilan website yang telah ditentukan, 

apakah tampilan visual pada website yang diuji sudah menggunakan prinsip 

Gestalt atau tidak. Jika ada prinsip Gestalt yang digunakan dalam elemen-elemen 

visual, maka program akan secara otomatis mendeteksi dan mengelompokkan 

elemen-elemen tersebut dengan menandai kelompok tersebut. 

6. Kuesioner 

Menyebarkan kuesioner kepada 30 responden. Kuesioner ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data persepsi pengguna website terhadap kelompok-kelompok 

elemen. Dari data yang dikumpulkan, dicocokkan dengan pengelompokkan yang 

dilakukan oleh persepsi program, lalu dicari akurasi / ketepatan pengelompokkan 

oleh program. 

7. Analisis Hasil Penelitian 

Mencatat setiap hasil pengujian dan membandingkan setiap pengujian. 

Mengukur tingkat keberhasilan dengan cara menghitung banyaknya pengujian 

yang berhasil dilakukan. 

8. Pembuatan Laporan 

Membuat laporan akhir yang berisi kesimpulan dari tiap proses yang 

dilakukan hingga hasil penelitian. 

 

3.2. Obyek Penelitian 

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah prinsip Gestalt. Penelitian ini 

bertujuan untuk membuktikan bahwa persepsi manusia dalam melihat tata letak dapat 

dihitung secara algoritmik dengan prinsip Gestalt sebagai parameternya. Prinsip 

Gestalt tersebut akan digunakan sebagai parameter pengujian analisis tata letak suatu 

website. Dalam penerapannya, digunakan metode pendekatan komputasi untuk 

menyelesaikan masalah. 
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3.3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimental. Artinya, berbagai percobaan akan dilakukan 

untuk membuktikan hipotesis penelitian ini. Data-data hasil pengujian akan dicatat 

dan dikumpulkan kemudian dianalisis untuk membuktikan hipotesis. 

 Selain itu, penelitian ini juga disertai dengan penyebaran kuesioner yang 

bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi program berdasarkan persepsi responden 

terhadap pengelompokkan yang telah dilakukan oleh program. 

 

3.4. Metode yang Diusulkan 

Dalam penelitian ini, diusulkan metode pendekatan komputasional untuk dapat 

membuat algoritma yang mampu mengelompokkan tata letak berdasarkan prinsip 

Gestalt. 

 

Gambar 3.2 Fitur geometris untuk menghitung prinsip Gestalt 

 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2 program akan mengambil nilai 

ukuran layar (dalam unit pixel), lebar layar akan menjadi nilai x dan tinggi layar akan 

menjadi nilai y. Kemudian, berdasarkan dengan prinsip Gestalt apa yang akan 

dihitung, nilai x dan y akan diolah dengan persamaan yang telah dibuat. 

Pada Bab Prinsip Gestalt sebelumnya telah dijelaskan alasan mengapa 

mengambil empat prinsip Gestalt: Law of Proximity, Law of Similarity, Law of 

Common Region, dan Law of Uniform Connectedness, yaitu agar dapat dilakukan 

perhitungan dari jarak dan bentuk geometris suatu elemen visual website untuk 

menentukan pengelompokan elemen-elemen dalam website. Pada bab ini akan 

dijelaskan persamaan-persamaan implementasi prinsip Gestalt. 
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3.4.1. Persamaan Law of Proximity / Law of Uniform Connectedness 

Persamaan ini digunakan untuk mencari gap (g) antara elemen i dan elemen j. 

Gap di sini merupakan Proximity / Uniform Connectedness. Pertama-tama, posisi 

elemen dibandingkan terlebih dahulu. Elemen j merupakan elemen pada posisi 

pertama (dihitung dari kiri atas). 

𝑥𝑔 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 − 𝑤𝑖 (3.1) 

𝑦𝑔 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 − ℎ𝑖 (3.2) 

dengan: 

𝑥𝑖 = Koordinat 𝑥 elemen 𝑖 

𝑥𝑗 = Koordinat 𝑥 elemen 𝑗 

𝑤𝑖 = Lebar elemen 𝑖 

𝑥𝑔 = Gap atau jarak antara koordinat 𝑥 elemen 𝑖 dan elemen 𝑗 

𝑦𝑖 = Koordinat 𝑦 elemen 𝑖 

𝑦𝑗 = Koordinat 𝑦 elemen 𝑗 

ℎ𝑖 = tinggi elemen 𝑖 

𝑦𝑔 = Gap atau jarak antara koordinat 𝑦 elemen 𝑖 dan elemen 𝑗 

 

Pada persamaan (3.1) dan (3.2) dihitung gap masing-masing elemen i dan 

elemen j. Nilai xi dan yi diambil dari koordinat x dan y elemen i, sedangkan nilai xj dan 

yj diambil dari koordinat x dan y elemen j. xg dan yg masing-masing merujuk pada hasil 

gap elemen x dan y. 

𝑔𝑖,𝑗 = max (𝑥𝑔, 𝑦𝑔) (3.3) 

 

 

dengan: 

max(𝑥𝑔, 𝑦𝑔) = Nilai gap tertinggi antara nilai 𝑥𝑔 dan 𝑦𝑔 

𝑔𝑖,𝑗 = Gap antara elemen 𝑖 dan elemen 𝑗 

Kemudian gap antar elemen i dan j ditemukan dari nilai xg dan yg yang dapat 

dilihat pada persamaan (3.3). Celah jarak antar satu elemen dengan elemen yang lain 

didapatkan dari gap. Hal ini menunjukkan nilai Proximity atau Uniform 

Connectedness antar elemen. 

 

3.4.2. Persamaan Law of Similarity 

Similarity (s) merupakan jarak antar tepi elemen i dan j dalam dimensi x dan y. 
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𝑥𝑠 = |𝑥𝑖 − 𝑥𝑗| + |𝑥𝑖 + 𝑤𝑖 − 𝑥𝑗 + 𝑤𝑗| (3.4) 

𝑦𝑠 = |𝑦𝑖 − 𝑦𝑗| + |𝑦𝑖 + ℎ𝑖 − 𝑦𝑗 + ℎ𝑗| (3.5) 

 

dengan: 

𝑤𝑗 = Lebar elemen 𝑗 

ℎ𝑗 = Tinggi elemen 𝑖 

𝑥𝑠 = Nilai similarity koordinat 𝑥 

𝑦𝑠 = Nilai similarity koordinat 𝑦 

Nilai xs didapatkan dari menghitung tepi elemen i dan j pada koordinat x (3.4). 

Nilai ys didapatkan dari menghitung tepi elemen i dan j pada koordinat y (3.5). 

Dikarenakan efek similarity yang sangat kuat dalam persepsi visual, sebagian 

besar bobot similarity ada pada dimensi dengan perbedaan terkecil. Namun perbedaan 

yang cukup kuat pada dimensi lain juga dapat memisahkan elemen secara visual, oleh 

karena itu hal tersebut juga harus diperhitungkan. Persamaan untuk menghitung 

perbedaan untuk memisahkan elemen secara visual dapat dilihat pada persamaan (3.6) 

𝑠𝑖,𝑗 = 0.9 × min(𝑥𝑠, 𝑦𝑠) + 0.1 × max (𝑥𝑠, 𝑦𝑠) (3.6) 

dengan: 

min(𝑥𝑠, 𝑦𝑠) = Nilai terendah antara 𝑥𝑠 dan 𝑦𝑠 
𝑠𝑖,𝑗 = Nilai similarity antara elemen 𝑖 dan 𝑗 

 

3.4.3. Persamaan Law of Common Region 

Konsep pengukuran prinsip ini adalah bahwa adanya whitespace antara 

beberapa elemen visual menandakan bahwa elemen-elemen tersebut berada dalam 

daerah kelompok yang sama. Setiap whitespace antar elemen akan dihitung dari nilai 

x dan y. Persamaan prinsip ini dapat dilihat pada persamaan (3.7). 

𝑟𝑖,𝑗 = {
0.5 × 𝑔𝑖,𝑗 𝑓𝑜𝑟 𝑔𝑖,𝑗 > 𝑡

0
 

(3.7) 

dengan: 

𝑔𝑖,𝑗 = Nilai gap elemen 𝑖 dan 𝑗 

𝑡 = Nilai dari 𝑟𝑖,𝑗 sebagai parameter iterasi selanjutnya 

𝑟𝑖,𝑗 = Common Region elemen 𝑖 dan 𝑗 
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3.4.4. Persamaan Output 

Untuk menampilkan hasil pengelompokan yang sesuai dengan parameter-

parameter pengujian (Proximity / Element Connectedness, Similarity, dan Common 

Region) digunakan persamaan (3.8). Persamaan ini digunakan untuk menentukan 

pengelompokkan elemen-elemen berdasarkan hasil nilai Gestalt yang telah dihitung. 

Pada dasarnya, program akan melakukan perulangan terhadap elemen-elemen yang 

disimpan, mengambil nilai output-nya, kemudian membandingkan dengan elemen 

lainnya.  

 

min
𝑗

(𝑖, 𝑗) = 𝑔𝑖,𝑗 + 0.1 × 𝑠𝑖,𝑗 + 𝑟𝑖,𝑗 (3.8) 

dengan: 

𝑔𝑖,𝑗 = Gap antara elemen 𝑖 dan elemen 𝑗 

𝑠𝑖,𝑗 = Nilai similarity antara elemen 𝑖 dan 𝑗 

𝑟𝑖,𝑗 = Common Region elemen 𝑖 dan 𝑗 

min
𝑗

(𝑖, 𝑗) = Hasil pengelompokan 

Pada perulangan akan ada parameter gt (Group Threshold) yang merupakan 

penentu batas pengelompokkan. Nilai gt berupa ukuran px. Misalnya, kita beri nilai 

gt 20px, program akan melakukan perulangan dengan parameter gt bernilai 20px, 

program akan membandingkan nilai output Gestalt elemen dengan nilai gt. Jika nilai 

output Gestalt lebih rendah dari nilai gt, maka elemen tersebut akan dimasukkan ke 

dalam daftar pengelompokkan. Elemen selanjutnya akan diperiksa, jika elemen 

tersebut memiliki nilai yang lebih rendah dari gt juga, maka elemen tersebut akan 

dimasukkan ke dalam daftar pengelompokkan yang sama dengan elemen sebelumnya. 

Namun, jika elemen selanjutnya ditemukan tidak lebih rendah dari nilai gt, maka 

daftar pengelompokkan sebelumnya akan ditutup, kemudian membuat daftar 

pengelompokkan baru. 

 

3.4.5. Persamaan Summary 

Persamaan (3.9) digunakan untuk menghitung keakuratan algoritma yang telah 

dibuat, dengan mengurangi jumlah pengelompokan yang sukses (benar) dan jumlah 

pengelompokan yang tidak berhasil (salah) kemudian dibagi dengan jumlah 

pengelompokan yang mungkin dilakukan. 

 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠 − 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠

𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠
 

(3.9) 
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dengan: 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = Ketepatan pendeteksian 

𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠 =

 Jumlah kelompok elemen yang benar menurut persepsi pengguna  

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 

=  Jumlah kelompok elemen yang salah menurut persepsi pengguna 

𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠 =  Total kelompok elemen yang dideteksi 

 

3.5. Perangkat Penelitian 

Untuk mendukung berjalannya penelitian, terdapat beberapa kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Pada bab ini, diuraikan kebutuhan perangkat yang dibutuhkan untuk 

mendukung penelitian ini. 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

a) Laptop / PC Minimum: 

 

Tabel 3.1 System Requirements 

• Processor : Windows workstation with Intel/AMD x86 or 

x64 processor equivalent (Virtual Machines fully 

supported) 

• Memory : 1GB minimum, 2GB recommended 

• Disk Space : 500MB 

• Display : XGA (1024 x 768) 

• OS : Windows 7 or newer 

• Web Browser : Internet Explorer 8.0 – 10.0 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

Apple Safari 

Microsoft Edge 

Opera 

• GUI Testing : JAVA 14+ 

Visual Basic 6 

.NET 1.0 

.NET 2.0 

.NET 3.0 

.NET 4.0+ 

• Package Application : Microsoft Dynamics AX 2012 R3 

Microsoft Dynamics CRM 2016 

Microsoft Dynamics 365 
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2. Perangkat Lunak (Software) 

a) Web Browser: Google Chrome  

b) Python 

c) Selenium WebDriver 

d) Microsoft Office 

 

3.6. Desain Sistem 

Pada bab ini, dijelaskan rancangan sistem yang merupakan gambaran 

bagaimana sistem bekerja. Perancangan sistem ini disesuaikan dengan kemampuan 

teknologi yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

Gambar 3.3 Flowchart desain sistem 
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Gambar 3.3 merupakan gambaran urutan proses (flowchart) bagaimana sistem 

akan bekerja. Berikut merupakan penjelasan tentang masing-masing proses yang 

dijalankan sistem: 

1. Run selenium-gestalt.py 

Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah membuka dan menjalankan 

program Python selenium-gestalt. 

2. Input: URL Website 

Pengguna dapat mengisi URL dari halaman website yang ingin diuji. 

3. Persiapan Instance WebDriver Baru 

Program akan membuat instance Selenium WebDriver baru. Kemudian 

secara otomatis, program membuka browser sesuai dengan pengaturan yang dibuat 

pada program, kemudian mengatur seperti ukuran browser, lalu WebDriver akan 

secara otomatis membuka halaman yang dituju. 

4. Persiapan Folder Laporan Pengujian 

Folder untuk menampung laporan pengujian akan secara otomatis dibuat oleh 

program. Path folder laporan pengujian ini diambil dari path program dijalankan. 

Sehingga folder laporan pengujian akan berada di dalam folder program. 

5. Pendeteksian Elemen Dalam Website 

Program akan secara otomatis mendeteksi elemen-elemen yang ada di dalam 

halaman website tersebut. Pendeteksian ini di ambil berdasarkan struktur DOM 

suatu halaman website. Sehingga seluruh elemen dideteksi, baik itu elemen visual 

maupun elemen non-visual. 

6. Identifikasi Relasi Elemen (Parent-Child) 

Selanjutnya program akan mengidentifikasi relasi antar elemen. Tujuannya 

adalah untuk mempermudah program untuk menghitung nilai Gestalt antar elemen 

nantinya. Karena source code website sangat beragam, dan pendeteksian elemen 

dilakukan berdasarkan struktur DOM (sehingga pendeteksian urut), maka cara 

paling aman agar perhitungan tidak kacau adalah dengan menentukan parent 

elemen dan child elemen. 

7. Eliminasi Elemen Non-Visual 

Dikarenakan program mengambil seluruh elemen termasuk elemen yang 

bukan visual, maka program perlu melakukan eliminasi elemen yang non-visual 

untuk dihapus dari daftar elemen yang akan diperhitungkan. 

8. Informasi Elemen Disimpan ke Dalam File .csv 

Setelah berhasil mengeliminasi elemen-elemen yang bukan termasuk elemen 

visual, selanjutnya program akan menyimpan elemen-elemen visual ke dalam file 

dengan format .csv. 
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9. Penentuan Kelompok Elemen Berdasarkan Implementasi Perhitungan 

Gestalt 

Tahap selanjutnya adalah implementasi formula Gestalt yang telah disajikan 

pada bagian Metode yang Diusulkan. Program akan mengambil sepasang 

elemen, diambil dari masing-masing parent-child elemen-nya. 

Program akan melakukan perhitungan berdasarkan formula-formula yang 

ada, sehingga akan menghasilkan nilai Gestalt sepasang elemen. Hal ini dilakukan 

berulang-ulang (loops) hingga seluruh elemen telah berhasil dihitung. 

Dari hasil pasangan elemen tersebut, dilakukan penentuan akhir dengan 

mencocokkan nilai hasil Gestalt dari sepasang elemen dengan nilai gt (group 

threshold) yang menjadi nilai batasan / penentu kelompok. Nilai gt ini yang akan 

menjadi kunci utama untuk pengelompokkan elemen. Semakin tinggi nilai gt, 

semakin luas elemen-elemen dikelompokkan. 

10. Penyorotan Kelompok Elemen 

Berdasarkan hasil pengelompokan, program akan menyoroti area kelompok 

elemen berdasarkan prinsip Gestalt. 

11. Output: Laporan Pengujian 

Laporan yang akan dibuat oleh program akan disajikan dalam bentuk file 

format .txt. Isi dari laporan pengujian antara lain seperti: Url pengujian, waktu 

pengujian, banyaknya elemen dalam halaman website, banyaknya elemen visual 

dalam halaman website, nilai gt yang diuji, banyaknya kelompok yang ditemukan. 

 

3.7. Skenario Pengujian 

Terdapat 4 macam pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

Macam-macam pengujian tersebut antara lain: 

1. Pengujian Keakuratan Program 

Pengujian yang pertama ini bertujuan untuk mengetahui seberapa akurat 

dalam melakukan pengelompokkan. Tingkat keakuratan ini diukur dari 

kesesuaian pengelompokkan yang dilakukan oleh program, dengan persepsi 

pengguna. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara melakukan crowdsourcing. 

Crowdsourcing dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada beberapa 

responden. Target responden adalah sebanyak 30 hingga 50 responden. 

Kuesioner direncanakan memiliki total 10 pertanyaan. Masing-masing 

pertanyaan berisi hasil pengelompokkan yang dilakukan oleh program pada 

berbagai macam website. Responden akan diminta untuk mengkonfirmasi 

apakah pengelompokkan yang dilakukan oleh program sudah tepat atau belum. 

Jika belum tepat, responden diminta untuk memberi tahu ada berapa 

pengelompokkan yang kurang tepat. 
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Hasil dari jawaban-jawaban responden akan dianalisis, dilakukan 

perhitungan untuk mendapatkan nilai keakuratan pada masing-masing 

pengelompokkan (pertanyaan), dan akhirnya, dicari nilai rata-rata dari total 

nilai keakuratan yang didapatkan.  

Untuk menghitung keakuratan pada masing-masing pengelompokkan 

digunakan persamaan (3.9). Sedangkan untuk mendapatkan nilai rata-rata pada 

masing-masing pertanyaan, digunakan persamaan (3.10) 

 

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠
 

(3.10) 

 

 

dengan: 

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 = Rata − rata pengelompokkan yang salah  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠 =

Total pengelompokkan yang salah oleh semua responden  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠 =

Banyak responden yang menemui kesalahan pengelompokkan  

 

Tahap terakhir, untuk mendapatkan nilai rata-rata keseluruhan 

keakuratan, digunakan persamaan untuk mendapatkan nilai rata-rata seperti 

yang ditunjukkan pada persamaan (3.11) berikut: 

 

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑡
 

(3.11) 

 

dengan: 

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 = Rata − rata 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 = Total penjumlahan nilai 

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑡 = Banyak item dalam set 

 

2. Pengujian Kecepatan Program 

Pengujian selanjutnya bertujuan untuk mendapatkan rata-rata kecepatan 

program dalam melakukan evaluasi tampilan UI. Untuk mendapatkan nilai rata-

rata kecepatan, dilakukan beberapa pengujian program pada sebanyak 30 

macam website yang berbeda-beda. 

Dalam program terdapat parameter group thresholding yang menentukan 

berapa banyak perulangan yang akan dilakukan oleh program berdasarkan 

nilai-nilai gt yang di-input-kan. Sehingga, selain banyaknya website yang diuji, 

banyaknya perulangan yang dilakukan juga dipertimbangkan sebagai salah satu 
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faktor untuk mendapatkan rata-rata kecepatan program dalam melakukan 

evaluasi tampilan UI. 

Pengujian dilakukan pada masing-masing website, dan hasil pengujian 

dicatat, kemudian di analisis. Untuk mencari nilai rata-rata kecepatan pengujian 

yang dilakukan, digunakan persamaan (3.11). 

 

3. Pengujian Evaluasi pada Website Ber-Modal 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat bagaimana program beradaptasi 

dengan keberagaman website. Salah satu hal umum yang dapat ditemukan di 

dalam website adalah modal. 

Modal (juga disebut modal window atau lightbox) adalah elemen 

halaman website yang ditampilkan di depan dan menonaktifkan semua konten 

halaman lainnya. Untuk kembali ke konten utama, pengguna harus 

menggunakan modal dengan menyelesaikan suatu tindakan atau dengan 

menutupnya. Modal sering digunakan untuk mengarahkan perhatian pengguna 

ke tindakan penting atau sepotong informasi di situs web atau aplikasi. 

Elemen modal ini dipertimbangkan karena elemen ini menonaktifkan 

elemen lainnya. Pengujian ini ingin membuktikan bahwa meskipun terdapat 

elemen modal, elemen lain pada tampilan website tetap dapat dilakukan 

evaluasi sehingga tetap menemukan kelompok-kelompok elemen yang ada di 

dalam website, terlepas dari adanya modal pada tampilan tersebut. 

 

4. Pengujian Dengan Browser Berbeda-Beda 

Dikarenakan Selenium mampu melakukan pengujian otomatis pada 

berbagai macam WebDriver (browser) yang berbeda-beda, pada pengujian ini, 

ingin dibuktikan bahwa program tetap mampu berjalan meskipun WebDriver 

yang dipilih berbeda-beda. 

Alasan hal ini dipertimbangkan adalah karena implementasi CSS antara 

satu browser dengan browser lain bisa saja berbeda. Misalnya ada beberapa 

style yang dapat diterapkan pada Google Chrome, namun tidak dapat 

diterapkan pada Mozzilla Firefox atau Edge, dan seterusnya. 

  


