
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Perpustakaan UIN SUSKA Riau, yang beralamat 

di Jalan Hr. Soebrantas Km.15 No.155 Pekanbaru. PO Box.1004 Telp: 0761-

562052, email: lib@uinsuska.com, Website: www.lib.uin-suska.ac.id.  

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian 

deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. 

3.3 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah anggota perpustakaan. Adapun teknik 

sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah accidental sampling dan 

untuk pengukuran sampel akan ditentukan berdasarkan rumus Slovin pada 

anggota perpustakaan yang berjumlah 33.598 orang. Sehingga diperoleh hasil 

sebagai berikut:  

N = 33.629 

E = 10% = 0,1 

 n = 
𝑁

1+𝑁𝑒 2
 

 n = 
33.629

1+33,629 0,1 2
 

 n = 
33.629

1+336,29
 

 n = 
33.629

337,29
 

 n = 99,7 (Dibulatkan menjadi 100) 

Maka didapat jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100  responden. 

mailto:lib@uinsuska.com
http://www.lib.uin-suska.ac.id/
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3.4 Alur Penelitian 

Untuk memudahkan dalam menjelaskan proses demi proses yang 

dilakukan dalam penelitian, maka proses alur penelitian disajikan dalam bentuk 

flowchart yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Metodologi Penelitian

Kegiatan Tools HasilTahapan

Tahap I

Perencanaan

Tahap II

Pengumpulan 

Data

Tahap V 

Dokumentasi
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Analisis dan 
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Mulai

 1. Wawancara dan   

     Observasi

 2. Menyebarkan   

     Kuesioner

 1. Menentukan topik 
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     batasan masalah

 4. Menentukan 

     data yang 

     dibutuhkan

 1. Mengolah data 
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 2. Uji validitas

 3. Uji reliabitas

 1. Evaluasi outer 

     model

 2. Evaluasi inner 

     model

 3. Uji Hipotesis

 4. Analisis Korelasi

 1. Dokumentasi 

     Laporan
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     observasi
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Literatur
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 2. Ms.Excel
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     SmartPLS

 2. Buku 

     panduan 

     SmartPLS
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     wawancara
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     penelitian

 3. Smartphone
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Penelitian

Laporan 
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Tugas Akhir

Tahap III
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     word

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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3.4.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, guna untuk menentukan topik yang akan diangkat dalam 

penelitian. Pada penelitian ini, tahapan perencanaan dimulai dari: 

1. Menentukan Topik Penelitian 

Pada penyusunan laporan tugas akhir ini, hal yang pertama dilakukan 

adalah menentukan topik dan judul. Judul dari tugas akhir ini adalah Analisa 

Keberhasilan Sistem Informasi Perpustakaan dengan Pendekatan HOT Fit 

Model (Studi kasus: Perpustakaan UIN SUSKA Riau) 

2. Identifikasi Masalah 

Menentukan tentang masalah apa saja yang akan dibahas dalam penelitian 

dengan cara mengamati kegiatan para pemustaka yang menggunakan sistem 

informasi perpustakaan. 

3. Menentukan Batasan Masalah 

Agar hasil penelitian tidak melebar dan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka masalah penelitian perlu dibatasi. Sebab, jika tidak dibatasi masalah 

tersebut mungkin tidak sesuai dengan kemampuan, baik dari segi pengetahuan, 

ekonomi, maupun waktu. Selain itu, hasilnya pun akan dangkal sehingga tidak 

memenuhi salah satu syarat karya ilmiah. 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu menggunakan HOT Fit 

Model dengan variabel: human (penggunaan sistem, kepuasan pengguna), 

organization (struktur organisasi, lingkungan organisasi), technology (Kualitas 

sistem, kualitas informasi, kualitas layanan) dan net benefit. Responden pada 

penelitian ini adalah anggota perpustakaan. Pengujian outer model, inner 

model, dan hipotesis menggunakan metode analisis Structural Equation 

Modelling (SEM). Serta tools  pengolahan data yang digunakan adalah 

smartPLS 2.0. 
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4. Menentukan Data yang Dibutuhkan 

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka data-data yang 

dikumpulkan pada saat penelitian adalah menentukan data sekunder dan 

primer, adapun data-data tersebut adalah: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

tanpa melalui media perantara. Dalam penelitian ini data primer yang 

dikumpulkan kemudian diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan 

angket . 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara seperti studi literatur, jurnal, buku, dan dokumen yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

 

3.4.2 Tahap Pengumpulan Data 

Setelah data ditentukan maka selanjutnya adalah mengumpulkan data. 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Observasi 

Melakukan pengamatan ke objek penelitian unuk lebih mengetahui 

permasalahan yang diteliti dari kondisi lapangan. Dalam hal ini melakukan 

pengamatan langsung terhadap penggunaan sistem informasi perpustakaan 

yang ada di Perpustakaan UIN SUSKA Riau. 

2. Menyebarkan Angket 

Angket dimaksudkan agar data yang didapatkan dari hasil observasi dan 

wawancara berimbang dengan data jawaban angket sehingga data yang di 

dapatkan benar-benar ilmiah dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Angket yang akan digunakan adalah angket skala likert, yaitu dengan tingkat 

jawaban terdiri dari 4 tingkatan seperti sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Skala Keterangan Angket 

Skala Keterangan 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Setuju (S) 

4 Sangat Setuju (SS) 
Sumber: Sugiyono (2015) 
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3.4.3 Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini merupakan penjabaran dari data yang telah dikumpulkan  

melalui wawancara, observasi dan angket yang telah dilakukan. Pada tahap 

pengolahan data ini, dilakukan penyusunan data lalu data tersebut di 

klasifikasikan dan dilakukan pengkalkulasian dengan menggunakan SmartPLS 

2.0. 

Sebagai output dari pengolahan data, akan dibuat hasil pengolahan data 

untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari analisis 

permasalahan yang ada. 

3.4.4 Tahap Analisa dan Pembahasan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengukuran 

untuk mengetahui hubungan antar variabel berdasarkan HOT Fit Model untuk 

mengetahui keberhasilan penerapan sistem informasi perpustakaan di 

Perpustakaan UIN SUSKA Riau. Pada HOT Fit Model ini terdapat empat variabel 

yaitu manusia (human), organisasi (organization), teknologi (technology) dan net 

benefit. 

1. Evaluasi Outer Model 

Dalam PLS model pengukuran atau outer model dengan indikator 

rekleksif dievaluasi dengan convergent validity dan discriminant validity dari 

indikatornya serta composite reliability untuk block indikator. Sedangkan 

indikator formatif dievaluasi berdasarkan pada substantive content yaitu 

membandingkan besarnya relative weight dan melihat signifikansi dari ukuran 

weight tersebut (Ghozali, 2014). 

2. Evaluasi Inner Model 

Model Struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk 

konstruk dependen. Dalam menilai model dengan PLS kita mulai dengan 

melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama 

dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-squares dapat digunakan 



44 
 

untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel 

laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantive (Ghozali, 2014) 

3. Uji Hipotesis 

Langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis penelitian yang  akan 

dibuat dalam tugas akhir ini yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban 

sementara terhadap penelitian dan memfokuskan terhadap jawaban akan 

dicapai yaitu hasil pengujian pengaruh setiap variabel.  

Dalam penelitian ini terdapat 11 hipotesis yang akan diuji, yaitu: 

H1  : Kualitas sistem (system quality) berpengaruh positif terhadap    

 kepuasan pengguna (user satisfaction) 

H2  : Kualitas sistem (system quality) berpengaruh positif terhadap  

 penggunaan sistem (system use) 

H3  : Kualitas informasi (information quality) berpengaruh positif  

 terhadap kepuasan pengguna (user satisfaction) 

H4  : Kualitas informasi (information quality) berpengaruh positif  

 terhadap penggunaan sistem (system use) 

H5  : Kualitas layanan (service quality) berpengaruh positif terhadap  

 kepuasan pengguna (user satisfaction) 

H6  : Kualitas layanan (service quality) berpengaruh positif terhadap  

 penggunaan sistem (system use) 

H7  : Kepuasan pengguna (user satisfaction) berpengaruh positif 

 terhadap penggunaan sistem (system use) 

H8  : Struktur organisasi (structure) berpengaruh positif terhadap  

 kepuasan pengguna (user satisfaction) 

H9  : Penggunaan sistem (system use) berpengaruh positif terhadap  

 manfaat (net benefit) 

H10  : Kepuasan pengguna (user satisfaction) berpengaruh positif  

 terhadap manfaat (net benefit) 

H11  : Struktur organisasi (structure) berpengaruh positif terhadap  

 manfaat (net benefit) 
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3.4.5 Tahap Dokumentasi 

Tahap dokumentasi yaitu berupa laporan tugas akhir yang sesuai dengan 

format penelitian. Pembuatan laporan tugas akhir ini dilakukan dengan 

menggunakan tools Microsoft Office Word 2007. Tahap penulisan laporan ini 

merupakan bukti transfer ilmu dari tacit knowledge (ilmu yang dimiliki) ke 

explicit knowledge (penyampaian ilmu yang telah dimiliki ke dalam bentuk 

tulisan). Kemudian laporan tugas akhir ini nantinya akan diujikan kembali 

dihadapan dosen pembimbing dan dosen penguji. 

3.5 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa software yang 

digunakan dalam pengolahan data. Adapun software yang dibutuhkan yaitu: 

1. Microsoft Office 2007 (sebagai tools yang digunakan untuk pengolahan, 

pembuatan dan dokumentasi data tugas akhir hingga menjadi sebuah 

laporan) 

2. Microsoft Office Excel 2007 (sebagai tools yang digunakan untuk 

merancang dan mengolah data yang berbentuk tabel) 

3. Microsoft Office Visio 2007 (sebagai tools yang digunakan untuk membuat 

flowchart)  

4. SmartPLS 2.0 (sebagai tools yang digunakan untuk memperlihatkan 

estimasi-estimasi parameter secara grafis dalam model diagram alur. 


