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  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang dilakukan dalam penelitian.  

Metodologi penilitian dapat dijabarkan seperti pada Gambar berikut: 

METODOLOGI PENELITIAN

KEGIATANTAHAP TOOLS HASIL

Ph
as
e

Mulai

Tahap I

Pendahuluan

1. Menentukan tempat

    penelitian.

2. Menentukan objek 

    penelitian

3. Menentukan judul 

    penelitian

Studi pustaka Judul tugas akhir

Tahap II

Perencanaan

1. Mengidentifikasi masalah

     dan tujuan.

2. Menentukan hipotesa

3. Menentukan data yang

    dibutuhkan.

4. Menentukan teknik dan

    tool pengumpulan data.

5. Menentukan data. 

Studi pustaka

Tahap III

Pengumpulan Data

1. Studi pustaka

2. Wawancara

3. Observasi

4. Menyebarkan kuesioner

1. Studi pustaka

2. Wawancara

3. Buku dan pena

4. Kuesioner  

    penelitian

Tahap IV

Pengelolahan Data 

1. Mengolah data hasil 

     kuesioner.

2. Uji validitas

3. Uji reliabilitas

1. Aplikasi SPSS 21

2. Microsoft office 

    word

Tahap V

Pembahasan dan 

Analisa  

Tahap IV

Dokumentasi 

Penelitian

Deskripsi tanggapan responden 

antar variabel

1. Uji asumsi klasik

2. Uji normalitas

3. Uji multikolinearitas

4. Uji Asumsi klasik

5. Uji heteroskedestisitas

6. Uji hipotesis

7. Uji T

8. Uji F

9. Uji determinasi

10. Uji regresi linier berganda

1. Dokumentasi hasil penelitian

2. Membuat lampiran

    wawancara, observasi dan

    kuesioner.

   Aplikasi SPSS 21

Microsoft Office

 -  Excel

 -  Word

 -   Power point

Proposal tugas akhir

- Data primer

- Data skunder

1. Hasil pengolahan 

    data kuesioner.

2. Hasil uji validitas

1. Hasil pengolahan 

    data kuesioner.

2. Hasil uji validitas

Hasil Analisa Kualitas 

website menggunakan 

webqual 4.0

 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.1   Tahapan Pendahuluan  

       Tahapan pendahuluan ini kegiatan yang dilakukan adalah: 

1. Menentukan tempat penelitian  

Langkah yang paling pertama dilakukan penulis adalah mencari tempat 

penelitian untuk melakukan penelitian tugas akhir, disini penulis 

mendapatkan tempat penelitian yaitu pada STIKES Al-insyirah Pekanbaru. 

2. Menentukan subjek penelitian  

Objek penelitian pada tugas akhir  ini adalah penggunaa yang membuka  

website STIKES alinsyirah.ac.id yaitu pegawai dan mahasiswa/i yang aktif. 

3.    Menentukan judul penelitian  

Setelah menentukan tempat penelitian dan menentukan objek penelitian 

langkah selanjutnya adalah menentukan judul. Judul dari tugas akhir tau 

penelitian ini adalah Analisa Kualitas Website Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan STIKES Al-insyirah Pekanbaru Dengan Menggunakan Webqual 

4.0 

3.2    Tahap  Perencanaan 

          Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan perencanaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengidentifikasi masalah dan tujuan 

Mengidentifikasikan masalah untuk dipecahkan, hal ini dilakukan untuk 

menghilangkan reguan-keraguan. Membuat rumusan masalah apa yang akan 

dikaji dan menentukan batasan masalahnya serta menjelaskan tujuan dan 

manfaat penelitian. 

2. Menentukan hipotesis 

Langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis penelitian yang akan 

dibuat dalam tugas akhir ini yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban 

sementara terhadap penelitian dan memfokus terhadap jawaban yang akan 

dicapai yaitu pegujian pengaruh dari setiap-setiap variabel-variabel pada 

penelitian ini. 
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3. Menentukan data yang dibutuhkan    

Sebelum data dikumpulakan, terlebih dahulu ditentuka data apa saja yang 

dibutuhkan dalam tugas akhir ini. Penentuan data ini dilakukan setelah 

melakukan observasi langsung. Dan kemudian melakukan studi 

pendahuluan dan studi literature untuk mengetahui data apa saja yang 

dibutuhkan. 

4. Menentukan teknik dan tool pengumpulan data 

Teknik dan alat pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan. Untuk menentukan teknik, maka dilakukan studi 

literature, studi pendahuluan dan observasi untuk memastikan apakah alat 

yang ditentukan bisa diterapkan di objek penelitian. Setelah teknik 

pengumpulan data ditentukan, maka ditentukanlah alat untuk 

mengumpulkan datanya yaitu studi pustaka, wawancara, observasi, 

menyebarkan kuesioner. Hasil dari tahap perencanaan ini adalah proposal 

tugas akhir. 

5. Menentukan Responden 

Responden  yang akan dituju adalah Dosen, pegawai dan mahasiswa/i 

STIKES Al-insyirah yang masih aktif yang merupakan pengguna website 

STIKES Al-insyirah ini memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 273 dan 

pegawai yang terdiri dari 15 dan 25 dosen, dengan tiga program  studi 

yaitu DIV kebidanan, SI keperawatan, SI ilmu kesehatan masyarakat. 

Pengguna website STIKES Al-insyirah yang ditentukan berdasarkan 

teknik random sampling dengan populasi 313 orang (data wawancara 

dengan STIKES Al-insyirah). kemudian untuk menghitung sampel 

menggunakan rumus slovin. Banyak responden atau sampel yang 

digunakann dalam proses penyebaran kuesioner menggunakan rumus 

slovin yaitu sebagai berikut: 

21 Ne

N
n




   

Keterangan: 

n = ukuran sampel 
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N = Ukuran populasi 

e = Tahap kesalahan (10%) 

21 Ne

N
n


  = 

21,0.3131

313


n

 

3131

313


n  

13,4

313
n  

n = 75,78  

 jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 76 responden 

setelah dibulatkan. 

3.3    Tahap Pengumpulan data 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Kegiatan ini memungkinkan penulis untuk melanjutkan dalam penulisan 

laporan tugas akhir. Karena dengan melanjutkan studi pustaka penulis 

mendapatkan informasi untuk mendukung penulis yang berkaitan dengan 

topik yang diangkat. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data 

skunder yaitu yaitu data yang diperoleh  dari data internal objek peneitian, 

seperti data yang diperoleh dari buku dan jurnal yang berhubungan dengan 

judul penelitian seperti jurnal Zahreza Fajar Setiara Putra denga judul 

“Analisa kualitas layanan Website BTKP-DIY Menggunakan Metode 

Webqual 4.0”, Desy Santi djaeng dengan judul “ Analisa Kualitas Website 

Stmik Bina Mulia Palu”, Agustin Setiayorini dengan judul “ Analisa 

Pengukuran Kualitas Layanan Website Fakultas Teknik Universitas 

Janabadra menggunakan Metode Webqual”, Shandi Prima Yudha Adrianto 

dengan judul “ Analisa Pengaruh Kualitas Layanan Website Terhadap 

Kepuasan Mahasiswa Stie Perbanas Surabaya Menggunakan Model 

Webqual”. 
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2. Wawancara  

Tahap ini yaitu melakukan wawancara langsung dengan Bapak Eko 

Purnomo, S.Kom sebagai pihak pengelolah website yang akan diteliti dan 

beberapa pegawai dan mahasiswa/i pada STIKES Al-Insyirah. 

Adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : 

1. Apakah bapak sebagai pengelola website pernah mengakses atau 

mengunjungin website STIKES AL-Insyirah, jika pernah berapa kali 

dalam sehari menunjunginnya ? 

2. Apakah website ini mudah dioperasikan ? 

3. Berapa lama website ini STIKES AL-Insyirah dikelolah? 

4. Apa tujuan STIKES AL-Insyirah membut website ini pak ? 

5. Apakah menurut bapak sebagai pengelolah website informasi-informasi 

yang ada pada website ini sudah lengkap ? 

6.   Selama ini apa yang menjadi kendala didalam publikasi melalui media 

website STIKES AL-Insyirah ? 

7. Apakah informasi –informasi pada website STIKES AL-Insyirah  selalu up 

to date? 

8. Apakah update  berita pada website  ini dilakukan secara rutin ? 

9.   Selama website dipublikasikan apakah ada masalah dalam segi kualitasnya      

pak? 

10. Apa- apa saja kelemahan pada website STIKES AL-Insyirah tersebut ? 

11. Dengan masalah yang terjadi pada website ini apakah sudah perna 

dilakukan penilaian terhadap website itu sendiri pak ? 

12. Beraapa orang yang maintenance  website STIKES AL-Insyirah ini pak? 

3. Observasi  

Tahap ini dilakukan pengamatan langsung terhadap website dengan melihat 

tampilan website dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada pada website. 

4. Menyebarkan kuesioner  

Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk mengetahui kualitas website yang 

telah digunakan oleh Stikes Al-Insyirah. Setelah kuesioner disebarkan dilakukan 

uji prasyarat (instrument) dengan menggunakan uji validitas data dan reliabilitas 
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data. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah semua pernyataan 

penelitian yang diajukan untuk mengukur variabel penelitian adalah valid. Dalam 

penetapan variabel untuk membuat kuesioner peneliti menggunakan variabel 

dalam angket berdasarkan variabel yang terdapat pada metode webqual 4.0. 

1. Kegunaan/kelemahan   (X1) = variabel independent  

2. Kualitas Informasi              (X3) = variabel independent 

3. Kualitas informasi   (X3) = variable independent 

4. Kepuasan pengguna       (Y)   = variabel dependent 

Kemudian untuk hipotesis ditentukan dari hubungan diantara variabel yang 

bersangkutan. Dalam penelitian  ini terdapat 3 hipotesis yaitu: 

1. Kualitas kegunaan/kemudahan (X1) mempunyai pengaruh signifikan/ positif 

terhadap kepuasan pengguna (Y) 

2.  Kualitas informasi (X2) mempunya pengaruh signifikan/ positif terhadap 

kepuasan pengguna (Y). 

3. Kualitas interaksi pelayanan (X3) mempunyai pengaruh signifikan/positif 

terhadap kepuasan pengguna (Y) 

Jawaban setiap item instrument menggunakan skala likert mempunyai gradasi   

yang sangat positif sampai yang sangat negative antara lain: 

 Sangat Setuju (SS)   diberi nilai 4 

 Setuju (S)    diberi nilai 3 

 Tidak Setuju (TS)   diberi nilai 2 

 Sangat Tidak Setuju (STS)  diberi nilai 1 

Table 3.1 Variabel Dan Pernyataan Kuesioner 

No Description 

Kegunaan/Kemudahaan (Usability) (X1) 

1. Pengguna merasa mudah untuk mempelajari pengoperasian website Stikes Al-insyirah. 

2. Interaksi antara website Stikes Al-insyirah dengan pengguna jelas dan mudah dipahami. 

3. Saya merasa mudah untuk bernavigasi dalam website Stikes Al-insyirah. 

4. Saya merasa website Stikes Al-insyirah mudah untuk digunakan 

5. Website stikes Al-insyirah memiliki tampilan yang menarik. 

6. Desain website Stikes Al-insyirah sesuai dengan jenis website. 
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Table 3.1 Variabel Dan Pernyataan Kuesioner (Lanjutan) 

7. Website stikes Al-insyirah memberikan pengetahuan tentang teknologi dan pendidikan. 

8. Website Stikes Al-insyirah menciptakan hal positif bagi pengguna. 

Kualitas Informasi (Information Quality) (X2) 

9. Website Stikes Al-insyirah menyediakan informasi yang akurat. 

10. Website Stikes Al-insyirah menyediakan informasi yang dapat dipercaya. 

11. Website Stikes Al-insyirah menyediakan informasi yang tepat waktu 

12. Website Stikes Al-insyirah menyediakan informasi yang relevan 

13. Website Stikes Al-insyirah memberikan informasi yang mudah dipahami 

14. Website Stikes Al-insyirah memberikan informasi pada tingkat yang tepat detail 

15. Website Stikes Al-insyirah menyajikan informasi dalam format yang sesuai 

Kualitas Interaksi Pelayanan (Service Interaction Quality) (X3) 

16. Website Stikes Al-insyirah memiliki reputasi yang baik 

17. Saya merasa aman untuk melakukan transaksi pada Website Stikes al-insyirah 

18. Saya merasa aman saat input data pribadi pada Website Stikes Al-insyirah. 

19. Website Stikes Al-insyirah memberikan kesan menarik minat dan perhatian. 

20. Website memberikan ruang untuk komunitas 

21. Website memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dengan Stikes Al-insyirah 

22. Saya merasa yakin dengan informasi yang diberikan Website Stikes Al-inyirah. 

 Overall impression(Kesan keseluruhan) 

23. Saya merasa puas terhadap website Stikes Al-insyirah secara keseluruhan. 

 

3.4    Tahap Pengelolah Data  

Data yang dikumpulkan lalu diolah. Pertama data diseleksi atas dasar 

validasi dan reliabilitas. Pengolahan data dilakukan menggunakan analisis statistic 

dengan tools atau alat berupa aplikasi, yaitu SPSS 21 dengan aplikasi ini 

dilakukan pengujian validitas dan reabilitas data. Hasil dari pengelolahan data 

inilah yang akan dijadikan bahan untuk dianalisis dan dengan aplikasi ini pula 

dilakukan pencarian terhdap jawaban dari kuesioner yang disebarkan untuk 

mengetahui persentase dari masing-masing butir pertanyaan yang diberikan. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada 
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kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Pengujian validitas dengan menggunakan Pearson Correlation 

yaitu dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir 

pertanyaan dengan total skor. Kriteria pengambilan keputusan untuk 

menentukan valid atau tidaknya suatu kuesioner yakni korelasi antar skor 

masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat 

signifikasi dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

Apabila butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikasi 

diatas 0,05 butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali,2013). 

2. Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable apabila 

jawaban seseorang terdapat pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke 

waktu. Uji reabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang 

digunakan bener benar bebas dari kesalahan hingga menghasilkan hasil 

yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Jika hasil dari Cronbach Alpha 

diatas 0,60, maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 

2013). 

3.5  Pembahasan Dan Analisis Data 

1.   Uji asumsi klasik 

Untuk mengetahui prosedur dan analisis data dalam penelitian ini yang akan 

dilakukan dengan menggunakan asumsi bahwa penggunaan model regresi 

linear berganda harus memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi yang 

diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 21. 

2.   Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah didalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas 

menggunakan One-sample kolmogrov-smirnov. Suatu variabel dikatakan 

normal jika memiliki signifikan diatas 0,05 (Ghozali,2013). 
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3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi 

antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. 

Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebasnya, maka 

hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi 

terganggu. Uji multikolinearitas dilihat dari nilai Tolerance dan VIF 

(Variance inflation factor) serta besaran korelasi antar variabel independen. 

Suatu variabel regresi dapat dikatakan bebas multiko, jika mempunyai nilai 

VIP tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka tolerance tidak kurang dari 

0,10 (Ghozali,2013). 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi beryujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menghitung 

niali Durbin Watson (DW). 

5.    Uji Heteroskedestisitas 

 Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan 

variasi dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variasi dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedestisitas, dan jika variasi dari residual satu ke pengamatan 

ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskedestisitas . Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya gejala heteroskedestisistas (Ghozali, 2013). 

6. Uji hipotesis 

Menurut (Ghozali, 2013) Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk 

populasi. 
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 Berikut ini hipotesis dalam penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Hipotesis Penelitian 

(Ghozali, 2013) 

Keterangan: 

1. Kualitas kegunaan (X1) mempunyai pengaruh signifikan/positif terhadap 

kepuasan pengguna (Y). 

2. Kualitas informasi (X2) mempunyai pengaruh signifikan/positif terhadap 

kepuasan pengguna (Y). 

3. Kualitas interaksi layanan (X3) mempunyai pengaruh signifikan/positif 

terhadap kepuasan pengguna (Y). 

7. Uji T 

Uji ini dilakukan secara terpisah-pisah untuk melihat pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat signifikansi atau 

keberartian setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model 

regresi, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika tingkat signifikan t < α = 0,05 ( sign t < α),  maka Ha diterima, karena 

tidak terdapat pengaruh yang besar 

b. Jika tingkat signifikan t > α = 0,05 ( sign t > α), maka Ha ditolak, karena 

terdapat pengaruh yang besar. 

 

 

 

Kegunaan/ 

kemudahan 

(usability) (X1) 

Kualitas Informasi 

(information quality) 

(X2) 

kualitas interaksi 

layanan (service 

interaction quality) 
(X3) 

Kepuasan Pengguna 

(user satisfaction) 

(Y) 

H1 

H2 

H3 
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8. Uji F 

Uji f adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan pengaruh variabel-

variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat pada analisis 

regresi dimana: 

Apabila tingkat signifikan F < dari  = 0,05 (Sign F < ), maka Ho 

ditolak dan Hi diterima. Jika tingkat signifikasi F >  = 0,05 (Sign F > ), 
maka Ho diterima dan Hi ditolak. 

9. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan metode dalam menerangkan variasi variabel independen 

terhadap variabel dependen atau melalui uji koefisien determinasi akan 

diukur seberapa jauh variabel-variabel independen secara gabungan 

mempengaruhi variabel dependent. 

10. Uji Regresi Linier Berganda 

   Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel in dependen dengan variabel dependen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dan variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Adapun variabel yang digunakan adalah independent 

(kegunaan/kemudahan, kualitas informasi, kualitas interaksi) terhadap 

variabel dependen (kepuasan pengguna). Hubungan yang terjadi antar 

variabel dapat dilihat dari hasil data kuesioner yang diolah menggunakan 

SPSS 21. 

3.3 Dokumentasi  

Melakukan dokumentasi hasil penelitian yaitu seluruh data yang diperoleh 

dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan akan menghasilkan sebuah 

laporan yang nantinya akan diujikan kembali kepada pembimbing ataupun 

penguji penelitian. Data yang didapatkan sebelumnya diolah sedemikian rupa 

kedalam laporan penelitian yang akhirnya diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam penelitian ini. 

 

 


