
   

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Proses Alur Penelitian 

Berikut ini akan membahas tetang metodologi penelitian yang dilakukan 

dalam penyusunan Tugas Akhir yang dibuat. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh dalam Tugas Akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah metodologi penelitian tugas 

akhir. 
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3.2 Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah: 

1. Perumusan Masalah 

Mengamati dan mencari permasalahan yang terjadi pada topik atau judul 

yang sedang peneliti. 

2. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian ini.  

3. Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mengetahui teori-teori apa yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan dasar-

dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk menganalisa metode TAM 

pada sistem reservasi online (SRO).  

3.3 Pengumpulan Data 

 Metode penelitian yang akan dilaksanakan adalah: 

1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka dilakukan dengan mengambil beberapa literature yang 

berkaitan dengan materi penelitian baik dari buku-buku ataupun dari 

internet (website dan sejenisnya). Beberapa teori yang diambil adalah 

sebagai berikut: 

a. Jurnal penelitian tentang Analisis Penerimaan Sistem.  

b. Jurnal penelitian tentang metode TAM. 

c. Jurnal penelitian tentang Sistem Informasi Manajemen. 

d. Buku tentang Konsep Sistem Informasi. 

e. Buku tentang Kualitas Sistem Informasi.  

f. Buku tentang metode TAM. 
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2. Kuesioner 

Tahapan ini merupakan form berisi biodata dari user. Hal ini berguna 

untuk melihat pengaruh-pengaruh keakuratan dalam pengisian kuesioner. 

Data-data yang dicantumkan adalah sebagai berikut:  

Kode Agen   :      

Usia    :      

Pendidikan terakhir  : 󠆁󠆁 SMA/MA 󠆁 D1/D3 󠆁 S1  

󠆁 S2,dst 󠆁 

Latar belakang pendidikan : 󠆁󠆁 Komputer  󠆁 Non Komputer    

Jenis Kelamin   : 󠆁󠆁 Pria 󠆁 Wanita    

Mendapat Pelatihan  : 󠆁󠆁 Pernah  󠆁 Belum Pernah    

Jawaban setiap item istrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sanjaya dkk, 2011) 

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 

3. Data Primer 

Data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari narasumber. Data primer 

digunakan dalam penelitian yang bersumber dari proses wawancara, dan 

angket kepada pihak yang terlibat langsung dalam topik penelitian, seperti 

sebagai berikut: 

a. Data identitas responden, berupa data identitas diri, data latar belakang 

pendidikan, data pemakaian sistem, data jabatan, data usia, dsb. 

b. Data angket yang akan disebarkan kepada responden. 

4. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau teori 

pendukung, yaitu berupa buku dan jurnal-jurnal terhadulu. Data sekunder 

juga dapat diperoleh dari arsip-arsip instansi, seperti sebagai berikut: 
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a. Data untuk literatur yang berkaitan tentang penelitian analisis sistem 

informasi manajemen, analisis penerimaaan sistem informasi, dsb. 

b. Data tentang sistem yang sedang berjalan. 

3.4 Pengolahan Data 

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap Pengolahan 

data. Tahapan ini merupakan tahapan penting dari penulisan laporan penelitian 

ini. Sebagai output  dari pengolahan data, akan dibuat hasil pengolahan data untuk 

mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari analisis permasalahan 

yang ada. Pada tahap pengolahan data ini, dilakukan pengolahan data yang telah 

didapat menjadi sebuah informasi. 

3.5 Analisis dan Pembahasan 

Setelah data diolah, tahap selanjutnya adalah tahap analisa dan 

pembahasan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini dengan data 

yang telah terkumpul akan diproses sesuai dengan tahapan TAM dengan 

menggunakan 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 

1. Persepsi Kebermanfaatan (Usefulness Perceived).   

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Ease of Use Perceived). 

3. Penerimaan Pengguna (Acceptance of IT). 

Format data dibuat dalam bentuk tabel dengan memberikan atribut nama 

dan hasil pertanyaan yang terlampir pada kuisioner. Hasil dari transformasi data 

ini akan digunakan sebagai dataset yang akan diolah menggunakan aplikasi IBM 

SPSS Statistics 20. 

Setelah tahapan pengolahan data awal dilakukan maka selanjutnya di 

lakukan pengolahan data dengan beberapa uji statistik menggunakan aplikasi IBM 

Statistik SPSS 20 guna mendapatkan data yang signifikan untuk melihat seberapa 

besar pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap 

SRO pada CV. Maiga Indonesia. 

3.6 Dokumentasi 

Tahap dokumentasi yaitu tahapan penulisan laporan penelitian. Adapun 

tahap-tahapnya dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Tahap Dokumentasi 

1. Melakukan konsultasi terhadap dosen pembimbing 

Konsultasi atau bimbingan diperlukan dalam penulisan laporan, karena 

dibutuhkan masukan, kritik, dan saran dari dosen untuk keberhasilan 

dalam penulisan laporan penelitian.  

2. Melakukan dokumentasi hasil penelitian 

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada Tugas Akhir 

ini. Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, 

analisa dan hasil. Hasil dari dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir, 

dan hasil dari laporan Tugas Akhir akan dipersentasikan. 

 

Melakukan 
konsultasi dengan 

dosen 
pembimbing

Melakukan 
dokumentasi hasil 

penelitian

Laporan tugas 
akhir


