
Interview Guideline - Case Study Travel Ticketing App

Petunjuk pengisian:
1. Pertanyaan-pertanyaan dibawah merupakan contoh studi kasus spesifik untuk travel

ticketing app
2. Adapun struktur yang perlu di perhatikan hanyalah kolom Objective
3. Anda bisa mengubah poin-poin pertanyaan sesuai dengan ide yang ingin di validasi

dengan mengadaptasi formula yang serupa.
4. Jika ada yang di tanyakan, dapat menghubungi kami melalui DM @createit_id ya!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Team :
Member :

1. <nama>
2. …
3. <nama>

Tema :
Topik :

Objective Timing
(mins)

Discussion Guide

Introduction
(mukadimah)

10’ ● Thank the respondent, introduce self & company
● Explain purpose and length of session
● Explain role of respondent

○ Encourage respondents to share what they think and feel (no right or
wrong!)

○ Encourage respondent to be open and give their honest response
● Explain audio, under code of conduct or confidentiality
● Assure respondent to relax and have a good time

● Sebelum mulai kita kenalan dulu yuk!
● Nama
● Usia
● Marital status
● Pekerjaan

Kebiasaan
bepergian

10’ ● Seberapa sering Anda bepergian dari kota A ke B?
● Apa kebutuhan Anda bepergian?
● Kalo mau bepergian, biasanya terencana atau ngga?

○ Lebih sering terencana apa ngga?
● Biasanya kalo bepergian naik apa?

○ Apakah Anda naik transportasi umum?
○ Transportasi apa saja?



○ Apa pertimbangan Anda menggunakan transportasi
tersebut?

○ Di kondisi seperti apa Anda menggunakan transportasi X,
dan di kondisi apa Anda menggunakan transportasi Y?

Proses
Pemesanan tiket

Booking tiket
(current process,
pain point)

Bayar
(current process,
pain point)

Dapetin Tiket
(current process,
pain point)

35’ Nah, tadi kan sempet bilang kalo pergi ke kota B suka naik ____. Boleh tolong
diceritain ngga gimana cara dapetin tiketnya? Coba jelasin satu-satu ya. (kalo
partisipan naik beberapa jenis kendaraan umum, tanya proses pemesanannya
satu-satu buat setiap kendaraan umum)

● Bagaimana proses Anda memesan tiket sampe Anda naik
kendaraannya?

Booking tiket
● Ada cara apa aja buat mesen tiket?
● Biasanya Anda memesan dengan cara apa?

○ Kenapa Anda lebih memilih cara tersebut dibanding cara
lainnya?

● Hal apa saja yang Anda perhatikan ketika akan memesan tiket?
○ Apakah Anda memperhatikan harga, posisi duduk?

● Kriteria tiket yang kayak gimana yang akhirnya Anda pilih buat dibeli?
● Selama ini nyoba mesen tiket dengan cara kayak gitu gimana rasanya?
● Apakah pernah ada masalah pas mesen tiket?

○ Apa aja masalahnya?
○ Gimana biasanya kamu mengatasi masalah tersebut?

Bayar
● Abis pilih kan tadi bayar ya, ada cara apa aja buat bayar?
● Cara apa yang biasanya anda pilih?

○ Kenapa?
● Terus abis bayar apa yang Anda lakukan?
● Dari proses pembayaran yang udah dicobain apakah ada masalah

yang Anda temukan?
○ Apa aja masalahnya?
○ Gimana biasanya kamu mengatasi masalah tersebut?

Dapetin Tiketnya
● Gimana cara Anda dapetin tiketnya?

○ Gimana Anda tau kalo proses pembelian tiket Anda berhasil?
● Apakah pernah ada masalah untuk ngecek tiket?

○ Apa aja masalahnya?
○ Gimana biasanya kamu mengatasi masalah tersebut?

10’ ● Dari serangkaian proses tadi proses mana yang paling penting
menurut kamu?

○ Kenapa?
● Dari serangkaian proses tadi bagian mana yang paling sering ada

masalah?
○ Kenapa

● Proses paling mana yang memakan waktu paling lama?
○ Kenapa?

Closing 5’ ● Thank participants
● Explain about incentives if any




