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Keterangan: 

3.1. Tahap perencanaan 

Merupakan tahap awal dalam penelitian. Ada beberapa hal yang ditentukan 

dalam tahap perencanaan ini, yaitu:  

1. Merumuskan Permasalahan 

Teknik perumusan masalah dilakukan dengan cara wawancara observasi. 

Wawancara melakukan tanya jawab secara langsung dan sistematis untuk 

mengetahui permasalahan yang sedang diamati. Dalam hal ini peneliti melakukan 

observasi langsung ke situs OJS UIN Suska Riau dengan URL ejournal.uin-

suska.ac.id melihat daftar terbitan jurnal fakultas dan lembaga pada OJS UIN 

Suska Riau dan melihat data pengelola masing-masing jurnal. Dan melakukan 

wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada 

bapak Ari Eka Wahyudi, selaku supervisor administrator OJS UIN Suska Riau 

dan kepada sebagian pengelola masing-masing jurnal yang ada fakultas dan 

lembaga UIN Suska Riau yaitu bapak Nilwan Andiraja selaku salah satu 

pengelola Jurnal Sains Matematika dan Statistika pada fakultas Sains dan 

Teknologi, ibuk Nurlasera selakaku salah satu pengelola Jurnal Aliqtishad pada 

fakultas ekonomi dan sosial, bapak Jonri Kasdi selaku salah satu pengelola jurnal 

Indonesian Journal of Integrated English Language Teaching pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, bapak Dodi Iskandar selaku salah satu pengelola Journal 

of English and Arabic Language Teaching pada lembaga Pusat Bahasa, ibu Wieda 

Nurwidada Haribah Zain selaku salah satu pengelola jurnal Peternakan pada 

fakultas pertanian dan peternakan. Setelah mewawancarai sebagian pengelola 

masing-masing jurnal sehingga diketahui permasalah apa saja yang terjadi pada 

pemanfaatan OJS UIN Suska Riau.  

Adapun daftar pertanyaan wawancara untuk supervisor administrator 

adalah sebagai berikut: (Daftar wawancara dapat dilihat pada daftar Lampiran A) 

a. Apakah tujuan diterapkannya OJS pada UIN Suska Riau? 

b. Sejak kapan OJS diterapkan sebagai media jurnal online pada UIN Suska 

Riau? 

c. Apa saja fitur yang terdapat pada OJS? 
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d. Berapa jumlah pengelola OJS? 

e. Berapa hak akses yang ada pada penggunaan OJS? 

f. Apakah tugas masing-masing hak akses sama atau berbeda? 

g. Apa saja kendala yang biasa terjadi pada penerapan OJS? 

h. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? 

i. Bagaimana frekuensi pengelola dalam menerbitkan jurnal pada OJS? 

j. Apakah top management OJS pada UIN Suska Riau memiliki SOP dan 

manual book secara khusus menegenai OJS? 

Adapun daftar pertanyaan wawancara untuk pengelola masing-masing 

jurnal adalah sebagai berikut: (Daftar wawancara dapat dilihat pada daftar 

Lampiran A) 

a. Sudah berapa lama anda menggunakan OJS? 

b. Apakah OJS mudah digunakan dan dipahamai, tampilannyanya jelas dan 

mudah dikontrol? 

c. Apakah anda melakukan semua tugas anda dalam hal publish jurnal 

dengan OJS? 

d. Bagaimana proses publish jurnal yg dilakukan jurnal ini dengan OJS? 

e. Apakah pemgelola mempublish jurnal sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan? 

f. Apakah kendala yang biasa terjadi ketika anda menggunakan OJS? 

g. Apakah anda menerima buku panduan/SOP penggunaan OJS langsung 

dari OJS UIN Suska Riau? 

h. Apakah top management memberikan sanksi jika pengelola tidak 

menggunakan OJS sebagai media upload jurnal? 

i. Apakah anda merasakan manfaat OJS yang seharusnya ketika 

menggunakan OJS? 

 

2. Menentukan Metode Penelitian dan Variabel  

Berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan maka telah diketahui 

permasalahan yang terjadi pada pemanfaataan OJS UIN Suska Riau oleh 

pengelola. Oleh karena itu metode yang sesuai untuk menganalisis pemanfaatan 
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OJS pada jurnal online UIN SUska Riau adalah metode Technology Acceptance 

Model (TAM). Dan penelitian ini menggunakan 5 variabel pada metode TAM 

(Jogiyanto, 2007). 

a. Kegunaan Persepsian  

Kegunaan persepsian didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kenerja 

pekerjaannya. 

b. Kemudahan Pengguna Persepsian 

Kemudahan pengguna persepsian didefinisikan sebagai sejauh mana 

seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari 

usaha. 

c. Sikap Terhadap Penggunaan Sistem 

Sikap terhadap penggunaan sistem didefinisikan sebagai reaksi perasaan 

menyeluruh dari individual untuk menggunakan suatu teknologi. 

d. Minat Perilaku Menggunakan Sistem 

Minat perilaku menggunakan sistem adalah suatu keinginan atau minat 

seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Seseorang akan melakukan 

suatu perilaku jika mempunyai keinginan atau minat untuk melakukannya. 

e. Penggunaan Sistem Sesungguhnya 

Penggunaan sistem sesungguhnya adalah kondisi nyata penggunaan sistem. 

Dikonsepkan terhadap frekuensi dan durasi waktu penggunaan teknologi . 

3. Menentukan Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan pada 

pemanfaatan OJS dan diselaraskan dengan metode TAM sehingga menghasilkan 

hipotesis sebagai berikut: 

a. H1: Kemudahan penggunaan OJS (PEOU) akan berpengaruh terhadap 

kegunaan persepsian (PU). 

b. H2: Kegunaan persepsian (PU) akan berpengaruh terhadap sikap terhadap 

penggunaan OJS (ATU). 
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c. H3: Kegunaan persepsian (PU) akan berpengaruh terhadap minat perilaku 

menggunakan OJS (BITU). 

d. H4: Kemudahan penggunaan sistem (PEOU) akan berpengaruh terhadap 

sikap terhadap penggunaan OJS (ATU). 

e. H5: Sikap terhadap penggunaan OJS (ATU) akan berpengaruh terhadap 

minat perilaku menggunakan OJS (BITU). 

f. H6: Minat perilaku menggunakan OJS (BITU) akan berpengaruh terhadap 

penggunaan OJS sesungguhnya (AU). 

Konseptualisasi model pada penelitian ini disesuaikan berdasarkan hipotesis 

penelitian yang telah di tentukan. Adapun konseptualisasi model pada penelitian 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 3.2 Konseptualisasi Model Penelitian 

 

Berdasarkan konseptualisasi model penelitian yang telah di konstruk, maka 

dibangun model diagram jalur penelitian. Dari pengkonstruksian jalur tersebut 

maka dapat dianalisis dan diukur model penelitian yang dibangun. Diagram jalur 

yang dibangun dapat di lihat pada Gambar 3.3 
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Gambar 3.3 Diagram Jalur Penelitian (Path Diagram) 

 

4. Menentukan Responden 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola OJS pada UIN Suska 

Riau yang berjumalah 28 jurnal pada OJS UIN suska Riau. Sedangkan responden 

yang diambil yaitu pengelola OJS yang menggunakan langsung web OJS pada  10 

jurnal dengan rating data publish paling rendah dengan mengambil sampel satu 

jurnal per fakultas atau lembaga pada OJS UIN Suska Riau sehingga jumlah 

sampel yang akan diambil sebanyak 30 orang dari jumlah pengelola 10 jurnal 

tersebut. 10 jurnal yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang 

pengelola jurnal Sains dan Matematika pada fakultas Sains dan Teknologi, 3 

orang pengelola Indonesian Journal of English pada fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, 3 orang pengelola Asia Pasific Journal on Religion and Society pada 

fakultas Dakwah dan Komunikasi, 3 ornang pengelola jurnal peternakan pada 

fakultas Pertanian dan Peternakan, 4 orang pengelola Jurnal Al-iqtishad pada 

fakultas Ekonomi dan Sosial, 3 orang pengelola Menara pada lembaga LPPM, 

Alfikra pada Pasca Sarjana, 4 orang pengelola Journal Of English and Arabic 

Language Teaching pada lembaga Pusat Bahasa, 3 orang pengelola Al-qudwah 

pada lembaga Mahad, 2 orang pengelola Suara Guru pada Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. 
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan masuk dalam kategori non-

probability sampling. Sesuai dengan karakteristik sampel tertentu yang 

dibutuhkan dengan teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang dipilih 

adalah teknik judgemental (purposive), teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa 

sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling 

baik untuk dijadikan sampel penelitiannya (Prasetyo dkk, 2005). yaitu  pengelola 

yang berada pada 10 jurnal dengan rating data publish paling rendah pada OJS 

UIN Suska Riau yang berjumlah sebanyak 30 orang yang paling sering 

berhubungan dalam hal publish jurnal secara online menggunakan OJS atau yang 

menggunakan sistem secara langsung. 10 jurnal yang dijadikan sampel dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini. 

 

Tabel 3.1 Sepuluh Jurnal Rating Data Publish Paling Rendah Pada OJS 

No Nama jurnal 

Jumlah 

Artikel Per 

Volume 

Terbit 

Terbitan 

Fakultas 

dan 

Lembaga 

Terakhir 

Update 

Pada E 

Journal 

1 Al-Fikra 7 Artikel 
Pasca 

Sarjana 

- 

2 
Indonesian Journal of Integrated English 

Language Teaching 
10 Artikel 

FTK - 

3 Jurnal Peternakan 5 Artikel 
FAPERTA Februari 

2013 

4 
Journal of English and Arabic Language 

Teaching 
7 Artkel 

PB Tahun 2013 

5 Jurnal Al-iqtishad 5 Artikel FEKON Juni 2013 

6 Menara 8 Artikel 
LPPM Desember 

2014 

7 
Asia Pasific Journal on Religion and 

Society 
- 

FDK Maret 2015 

8 Jurnal Sains Matematika dan Statistika 10 Artikel FASTE Juni 2016 

9 Al-Qudwah - MAHAD - 

10 Sura Guru 16 Artikel FTK Tahun 2016 

Sumber: Data sekunder (2017) 
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3.2. Pengumpulan Data  

Tahap yang selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Data diperlukan 

untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian. Dalam proses pengumpulan 

data, ada beberapa teknik yang dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Menentukan Jenis dan Sumber Data 

Terdapat dua jenis sumber data yang dibedakan berdasarkan cara 

memperoleh data, yaitu: 

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dan 

kuesioner yang disebarkan kepada responden, wawancara langsung kepada 

supervisor administrator UIN Suska Riau dan pengelola dari masing-masing 

jurnal. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. (Daftar pernyaatan kuesioner dapat dilihat 

pada daftar Lampiran halaman B-1). Dalam kuesioner ada langkah yang 

harus dilakukan yaitu: 

1) Menentukan Indikator Penelitian 

Kuesioner dirancang berdasarkan indikator dari setiap variabel yang 

dimodifikasi sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam 

penerimaan pengguna sistem informasi akademik. Pada penelitian ini 

menggunakan 24 indikator dari 5 variabel TAM dan setiap variabelnya 

diberi kode item yaitu Perceived Usefulness diberi kode PU, Perceived 

Ease of Use diberi kode PEOU, Attitude Toward Using diberi kode 

ATU, Behavioral Intention to Use diberi kode BIU dan Actual System 

Usage diberi kode AU. Indikator penelitian di adopsi dari indikator 

yang di kemukakan oleh jogiyanto (2007). Variabel dan indikator 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2 
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Tabel 3.2 Variabel dan Indikator Penelitian  

No Variabel/ Construct Indikator Kode 

1  1. Meningkatkan kecepatan pekerjaan PU1 

2. Meningkatkan kinerja PU2 

3. Mempermudah pekerjaan PU3 

4. Meningkatkan produktifitas PU4 

5. Meningkatkan efektifitas PU5 

6. Menemukan manfaat PU6 

2. Perceived Ease of 

Use (PEOU) 

1. Kemudahan menggunakan PEOU1 

2. Kemudahan mempelajari dan dipahami PEOU2 

3. Kemudahan Menggunakan PEOU3 

4. Kemudahan untuk menjadi mahir PEOU4 

5. Kemudahan penggunaan PEOU5 

3 Attitude toward 

using(ATU) 

1. Tepat menggunakan ATU1 

2. Senang menggunakan ATU2 

3. Membantu dalam menggunakan ATU3 

4. Memilih menggunakan  ATU4 

4 Behavioral Intention 

to Use (BITU) 

1. Motivasi untuk tetap menggunakan BITU1 

2. Rencana untuk tetap menggunakan di 

masa akan datang 

BITU2 

3. Motivasi kesesama pengguna BITU3 

4. Motivasi untuk memberikan masukan 

kepada sesama pengguna 

BITU4 

5. Rasa suka dalam penggunaan BITU5 

6. Keinginan untuk menggunakan secara 

mandiri 

BITU6 

5 Actual Use (AU) 1. Berbagi kepuasaan dalam penggunaan AU1 

2. Meningkatkan Intensitas penggunaan AU2 

3. Kepuasan dalam penggunaan AU3 

Sumber: Jogiyanto (2007) 

2) Menentukan Skala Pengukuran 

Dalam perkembangannya, skala ini sudah dimodifikasi dengan berbagai 

bentuk, mulai dari skala 4 titik sampai dengan 9 titik. Dalam penelitian 

ini skala yang digunakan adalah skala likert modifikasi dengan 4 titik 

pengukuran, yang dapat dilihat dalam Tabel 3.3 di bawah ini. 

Tabel 3.3 Skala Likert Empat Titik 

 

Sumber: Suryani (2015) 

 

Kategori Skala 
Sangat Setuju 4 

Setuju 3 
Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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Setelah menentukan indikator dan skala pengukuran penelitian pada setiap 

variabel pada model TAM, maka langkah selanjutnya menentukan pernyataan 

untuk kuesioner sesuai indikator yang telah ditentukan yang akan disebarkan 

kepada pengelola OJS pada masing-masing jurnal.  

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh selain dari obyek penelitian, 

seperti buku dan literatur yang berkaitan dengan metode evaluasi, jurnal 

ilmiah, serta informasi web yang berhubungan dengan penelitian. 

 

2. Rekapitulasi data penelitian 

Pada tahap ini dilakukan rekapitulasi jawaban kuesioner menggunakan 

aplikasi Ms. Excel 2010. 

 

3.3. Tahap Analisa dan Pembahasan 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Structural Equation 

Model dengan Partial Least Square (SEM-PLS), yaitu suatu teknik statistik yang 

mampu menganalisis variabel laten, variabel indikator dan kesalahan pengukuran 

secara langsung (Ghozali, 2014). Tahapan analisis data pada SEM-PLS adalah 

sebagai berikut: 

1. Evaluasi Model Pengukuran atau Outer Model 

Evaluasi untuk model pengukuran difungsikan untuk menilai validitas dan 

reliabilitas dari model. Evaluasi outer model adalah: 

a. Dengan melakukan pengujian Validitas Convergent, dimana dengan 

melihat nilai loading factor dari masing-masing indikator. Rule of Thumb 

digunakan untuk menilai validitas convergent dimana Nilai loading harus 

diatas 0,70 (pada penelitian pada bidang yg belum berkembang bisa 

menggunakan 0,50 sampai dengan 0,60).  

b. Dengan melihat discriminant validity pada cross loading antara indikator 

dengan konstruknya. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih 

besar dari pada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan bahwa 

konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik dari pada 

ukuran blok lainnya. 
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c. Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah dengan 

membandingkan akar kuadrat dari average variance extracted ( √   ) 

untuk setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model. 

Model mempunyai Discriminant validity yang cukup jika akar AVE untuk 

setiap konstruk lebih besar dari pada korelasi antar konstruk dan konstruk 

lainnya. 

d.  Selain uji validitas dilakukan, pengukuran model juga dilakukan untuk 

menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas digunakan untuk 

membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan dalam menggunakan 

instrument dalam mengukur konstruk. Dalam pengukuran reliabilitas 

SEM-PLS menggunakan Smart-PLS, pengukuran reliabilitas diukur 

dengan menggunakan 2 cara, yaitu Cronbach’s Alpha dan composite 

reliability. Namun berdasarkan keefektifan dari kedua metode ini,di dalam 

penelitian ini akan menggunakan composite reliability untuk mengukur 

reliabilitas. 

 

2. Evaluasi Model Struktural atau Inner Model 

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 atau R 

square untuk konstruk dependen. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan 

untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel 

dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Semakin tinggi nilai R2 

berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Dasar 

pengujian hipotesis menurut Jogiyanto (2011) yaitu: 

a. Jika nilai t statistik > dari t tabel sebesar 1,96 pada α 5% maka hipotesis 

diterima. 

b. Jika nilai t statistik < dari t tabel 1,96 pada α 5% maka hipotesis ditolak. 

 

3. Uji Hipotesis 

Untuk pengujian seluruh hipotesis maka digunakan metode PLS. PLS 

merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak didasarkan banyak 

asumsi (Ghozali, 2014). 
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Dengan metode PLS maka model yang diuji  dapat mempergunakan asumsi: 

data tidak harus berdistribusi normal, skala pengukuran dapat berupa nominal, 

ordinal, interval maupun rasio, jumlah sample tidak harus besar, indikator tidak 

harus dalam bentuk refleksif (dapat berupa indikator refleksif dan formatif) dan 

model tidak harus berdasarkan pada teori (Ghozali, 2014).  

 

3.4. Tahap Dokumentasi  

Pada tahap ini berisi tentang dokumentasi dari hasil tahap-tahap yang 

dilakukan sebelumnya. Dari tahap perencanaan, pengumpulan data, serta tahap 

analisis dan pembahasan dari analisis pemanfaatan OJS pada jurnal online UIN 

Suska Riau. Dokumentasi berupa laporan penelitian yaitu laporan penelitian yang 

sesuai dengan format penelitian, yang dilakukan dengan menggunakan Microsoft 

Office. 

1. Penulisan Laporan 

Tahapan penulisan laporan pada penelitian ini adalah menjadikan hasil 

penelitian yang telah dilakukan kedalam bentuk laporan, sehingga hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Lalu melakukan 

konsultasi dengan dosen pembimbing untuk memberikan saran dan 

perbaikan-perbaikan dalam menulis laporan. Dalam pembuatan laporan, 

penulis melaporkan segala proses kegiatan penelitian yang dilalui dan 

berkaitan dengan penulisan ini. Dari pengumpulan data, pengolahan data, 

serta analisis pemanfaatan OJS tersebut. Hasil dari dokumentasi digunakan 

sebagai rekomendasi atau masukan bagi pihak pengelola jurnal UIN Suska 

Riau. 

2. Presentasi Hasil Penelitian 

Tahap terakhir pada penelitian ini setelah menyelesaikan tahap satu sampai 

dengan tiga dilakukan presentasi hasil penelitian dari laporan penelitian 

yang telah dibuat didepan dewan penguji dan pembimbing. 

 


