
 
 

 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian menerangkan langkah-langkah dalam penelitian 

penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses penentuan topik penelitian hingga 

tahap dokumentasi Tugas Akhir. Metodologi penelitian tersebut dapat dilihat pada 
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3.1   Tahap Perencanaan 

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menentukan topik dan objek 

penelitian, mengidentifikasi masalah, studi literatur, menentukan batasan masalah 

dan menentukan data-data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.  Ada 

tahap perencanaan, yaitu: 

3.1.1 Menentukan Topik dan Objek Penelitian 

Untuk menentukan topik peneltian dilakukan studi literatur dengan cara 

membaca buku dan beberapa jurnal terkait dengan topik penelitian yang akan 

diangkat serta melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang akan 

mendukung penelitian. Dari kegiatan yang dilakukan diatas, maka didapatlah 

topik pada Tugas Akhir ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

KS mahasiswa di prodi SI. Langkah selanjutnya setelah topik ditentukan adalah 

menentukan objek penelitian untuk Tugas Akhir. Dari hasil studi literatur dan 

wawancara yang telah dilakukan, maka penelitian ini memilih prodi SI sebagai 

objek penelitian untuk Tugas Akhir ini. 

3.1.2 Identifikasi masalah 

Dalam mengidentifikasi masalah peneliti melakukan wawancara, studi 

literatur, mencari dan mengumpulkan data sehingga dapat mengidentifikasikan 

masalah dan aktivitas KS prodi SI. 

3.1.3 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi pendukung 

penulisan yang berkaitan dengan topik yang diangkat selain itu, kegiatan studi 

literatur berguna untuk mengetahui teori-teori serta metode atau teknik-tenik yang 

berkaitan dengan topik atau permasalahan yang nantinya dapat menyelesaikan 

permasalahan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Teori-teori 

tersebut bersumber dari buku-buku, dan jurnal.  

3.1.4 Menentukan Batasan Masalah 

Pada tahap ini, yang dilakukan yaitu membatasi permasalahan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat 
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pengumpulan data. Untuk menganalisis nilai setiap faktor penelitian ini 

menggunakan teknik analisis model persamaan struktural (SEM-PLS). 

Framework yang digunakan untuk mengukur faktor KS yaitu framework 

Wangpipatwong dan untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa prodi SI dengan sampel sebanyak 93 orang. Jumlah sampel diambil 

berdasarkan teknik Slovin dan teknik sampling convenience campling serta 

penelitian ini hanya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi KS mahasiswa 

di prodi SI. 

3.1.5 Menentukan Data yang Dibutuhkan 

Untuk menentukan data-data yang dibutuhkan hal pertama yang dilakukan 

adalah mengidentifikasi variabel, jenis penelitian, skala pengukuran, penentuan 

responden. 

1. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, akan digunakan 6 variabel independen dengan 18 

indikator pengukuran yang berasal dari faktor utama yang mempengaruhi KS 

mahasiswa yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu: 

Tabel 3.1 Korelasi Variabel dengan Indikatornya 

Variabel Singkatan Indikator 

Willingness to share 

(WS)  

Wangpipatwong, 

2009 

 

WS1 
Kesediaan membagikan materi kuliah 

kepada teman sekelas 

WS2 
Kesediaan melakukan diskusi tentang ide 

baru dengan teman 

WS3 
Kesediaan untuk membagikan ilmu yang 

diperoleh kepada teman 

Ability to share (AS) 

Wangpipatwong, 

2009 

AS1 
Mudah menyampaikan pengetahuan dalam 

kata-kata 

AS2 
Yakin akan kemampuan untuk 

menyediakan pengetahuan pada teman 

AS3 
Yakin dengan pengetahuan yang dibagikan 

akan meningkatkan kemampuan teman 

 

 



32 
 

Tabel 3.1 Korelasi Variabel dengan Indikatornya (lanjutan) 

Instructor support 

(TS) 

Yogeesha, 2013 

IS1 
Dosen memberi dukungan untuk melakukan 

KS dengan teman kelas 

IS2 
Dosen mendorong mahasiswa berdikusi 

dengan teman lainnya 

IS3 
Dosen memberi penghargaan secara verbal 

ketika mahasiswa melakukan KS 

Degree of competition 

(DC) 

Wangpipatwong, 2009 

DC1 
Mahasiswa bergantung pada kinerja teman 

kelas  

DC2 
Mahasiswa merasa punya potensi yang lebih 

baik dibanding teman kelas 

DC3 
Mahasiswa merasa teman kelas adalah 

saingannya 

Technology 

availability (TA) 

Yogeesha, 2013 

TA1 

Tersedia beberapa perangkat IT untuk 

bebagi pengetahuan seperti email, chat 

rooms, dan SMS  

TA 2 
Bisa mengakses internet dirumah dan 

dikampus 

TA3 

Mempunyai pengalaman yang sulit dalam 

mengakses jalur komunikasi untuk berbagi 

pengetahuan 

Technology support 

(TES) 

Yogeesha, 2013 

TES1 
IT mempermudah proses berbagi 

pengetahuan pada teman 

TES 2 
IT memperumudah mahasiswa memperoleh 

ilmu yang perlukan 

TES 3 
IT mempermudah untuk berhubungan 

dengan teman yang mempunyai ilmu 

Knowledge Sharing 

(KS) 

Wangpipatwong, 2009 

KS1 Menginformasikan apa yang dikerjakan 

KS2 
Berbagi dengan teman sekelas tentang 

pengetahuan baru 

KS3 
Selalu berbagi ilmu ketika ada teman 

bertanya 

 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, metode penelitian kuantitatif 

yang digunakan adalah survey research.  Penelitian survei/survey research adalah 
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penelitian yang tidak melakukan perubahan (tidak ada perlakuan khusus) terhadap 

variabel-variabel yang diteliti (Siregar, 2014). 

3. Skala Pengukuran 

Pendekatan skala yang digunakan adalah skala likert dari 1-4 yang 

menyatakan tingkat persetujuan responden, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, 

setuju, sangat setuju. Penelitian ini menggunakan pendekatan skala likert yang 

setiap pernyataannnya diberi skor 4, 3, 2, dan 1. 

4. Penentuan Responden 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan prodi SI Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penentuan jumlah sampel diambil dari 

mahasiswa prodi SI. Dalam penelitian ini, yang merupakan populasi adalah 

seluruh mahasiswa prodi SI berjumlah 1.163 dari 7 angkatan. Untuk menentukan 

ukuran sampel dari menggunakan teknik Slovin pada rumus 2.6, yaitu: 

𝑛 =
𝑁

𝑁.𝑑2+1
      

Keterangan rumus sebagai berikut, n adalah jumlah sampel, N adalah 

jumlah populasi dan d2 adalah standar kesalahan (0,10). Sehingga jika diketahui 

jumlah mahasiswa sebanyak 1163, dapat dihitung jumlah sampel sebagai berikut: 

𝑛 =
1163

1163. (0,10)2 + 1
 

𝑛 = 92.08 

Jumlah sampel yang didapat dibulatkan menjadi 93 orang. Berdasarkan 

jumlah sampel yang sudah ditentukan tersebut dilakukan teknik pengambilan 

sampel dengan convenience sampling. Teknik ini digunakan untuk mendapat 

informasi dengan cepat, murah dan mudah. Prosedurnya adalah semata-mata 

langsung menghubungi unit-unit penarikan sampel yang mudah dijumpai seperti 

mahasiswa-mahasiswa dalam suatu kelas, jamaah tempat ibadah, rekan-rekan, 

tetangga, pengunjung toko, dan lain-lain. Seringkali teknik pengambilan sampel 

ini dilakukan untuk menguji kuesioner (Guritno, 2011). 
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3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah menghimpun data baik 

data primer maupun data sekunder melalui kegiatan wawancara dan menyebar 

kuesioner.  

3.2.1 Melakukan Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait. Wawancara pertama 

dilakukan kepada ketua jurusan prodi SI, berikut pertanyaan yang diajukan 

mengenai kondisi mahasiswa prodi SI dan knowledge sharing: 

1. Berapa lama bapak sudah menjabat sebagai ketua program studi Sistem 

Informasi ? 

2. Apakah pengetahuan mahasiswa menjadi perhatian utama di prodi sistem 

informasi? 

3. Apakah usaha yang dilakukan jurusan untuk mendukung berbagi 

pengetahuan antar mahasiswa? 

4. Prodi punya tim-tim riset pak, apakah prodi mendukung kegiatan-kegiatan 

tim tersebut? 

5. Apakah kegiatan tim riset berjalan dengan baik pak? 

6. Dari seminar bersama pak Romi, kita tau bahwa jumlah mahasiswa yang 

wisuda di jurusan SI masih sedikit, kenapa bisa begitu pak? apakah ada 

hubungan pengetahuan mahasiswanya atau pribadi mahasiswanya? atau 

faktor lain? 

7. Program studi kita punya kegiatan student exchange, sudah dari tahun 

berapa kegiatan ini ? 

8. Sudah berapa banyak mahasiswa yang mengikuti? 

9. Apakah mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan exchange mempunyai 

fasilitas untuk membagikan pengetahuannya pada teman yang lain? 

Wawancara aktivitas KS di organisasi dilakukan kepada ketua BKM, 

berikut pertanyaan yang diajukan mengenai kegiatan KS mahasiswa : 

Sejak kapan terbentuknya Badan Koordinasi Mentoring (BKM) ? 

1. Berapa jumlah anggota ?  
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2. Apakah anggota BKM menjalani tahap seleksi? 

3. Apa saja jenis kegiatan ? 

4. Pengetahuan seperti apa yang dibagikan dalam kegiatan mentoring? 

5. Apakah kegiatan diadakan didalam kampus atau diluar? 

6. Seluruh kegiatan mentoring diadakan didalam kampus 

7. Bentuk kegiatannya formal/informal? 

8. Apakah menggunakan sosial media dalam diskusi? Kalau ada sosial media 

apa yang digunakan? 

9. Apakah pementor memiliki jadwal diskusi khusus? 

10. Apakah kendala yang selama ini dihadapi dalam melaksanakan kegiatan? 

Untuk wawancara aktivitas KS di tim riset prodi SI dilakukan kepada 

sekretaris Pro-Knowledge, berikut pernyataan yang diajukan mengenai kegiatan 

KS mahasiswa : 

1. Sejak kapan terbentuknya Pro-Knowledge ? 

2. Berapa jumlah anggota ?  

3. Apakah anggota Pro-Knowledge menjalani tahap seleksi? 

4. Apa saja jenis kegiatan ? 

5. Pengetahuan seperti apa yang dibagikan dalam kegiatan di Pro-Knowledge 

secara umum? 

6. Apakah kegiatan diadakan didalam kampus atau diluar? 

7. Bentuk kegiatannya formal/informal? 

8. Apakah menggunakan sosial media dalam diskusi? Kalau ada sosial media 

apa yang digunakan? 

9. Apakah anggota Pro-Knowledge memiliki jadwal diskusi khusus? 

10. Apakah kendala yang selama ini dihadapi dalam melaksanakan kegiatan? 

Selanjutnya wawancara aktivitas KS di tim riset prodi SI dilakukan kepada 

Presma Predatech, berikut pertanyaan yang diajukan mengenai kegiatan KS 

mahasiswa : 

1. Sejak kapan terbentuknya Predatech ? 

2. Berapa jumlah anggota ?  

3. Apakah anggota Predatech menjalani tahap seleksi? 
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4. Apa saja jenis kegiatan ? 

5. Pengetahuan seperti apa yang dibagikan dalam kegiatan di Predatech 

secara umum? 

6. Apakah kegiatan diadakan didalam kampus atau diluar? 

7. Bentuk kegiatannya formal/informal? 

8. Apakah menggunakan sosial media dalam diskusi? Kalau ada sosial media 

apa yang digunakan? 

9. Apakah anggota Predatech memiliki jadwal diskusi khusus? 

10. Apakah kendala yang selama ini dihadapi dalam melaksanakan kegiatan? 

Selanjutnya wawancara aktivitas KS di tim riset prodi SI dilakukan kepada 

Ketua FOSSDEV, berikut pertanyaan yang diajukan mengenai kegiatan KS 

mahasiswa : 

1. Sejak kapan terbentuknya FOSSDEV ? 

2. Berapa jumlah anggota ?  

3. Apakah anggota FOSSDEV menjalani tahap seleksi? 

4. Apa saja jenis kegiatan ? 

5. Pengetahuan seperti apa yang dibagikan dalam kegiatan di FOSSDEV 

secara umum? 

6. Apakah kegiatan diadakan didalam kampus atau diluar? 

7. Bentuk kegiatannya formal/informal? 

8. Apakah menggunakan sosial media dalam diskusi? Kalau ada sosial media 

apa yang digunakan? 

9. Apakah anggota FOSSDEV memiliki jadwal diskusi khusus? 

10. Apakah kendala yang selama ini dihadapi dalam melaksanakan kegiatan? 

Selanjutnya wawancara aktivitas KS di tim riset prodi SI dilakukan kepada 

Ketua ISNC, berikut pertanyaan yang diajukan mengenai kegiatan KS mahasiswa: 

1. Sejak kapan terbentuknya ISNC ? 

2. Berapa jumlah anggota ?  

3. Apakah anggota ISNC menjalani tahap seleksi? 

4. Apa saja jenis kegiatan ? 
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5. Pengetahuan seperti apa yang dibagikan dalam kegiatan di ISNC secara 

umum? 

6. Apakah kegiatan diadakan didalam kampus atau diluar? 

7. Bentuk kegiatannya formal/informal? 

8. Apakah menggunakan sosial media dalam diskusi? Kalau ada sosial media 

apa yang digunakan? 

9. Apakah anggota ISNC memiliki jadwal diskusi khusus? 

10. Apakah kendala yang selama ini dihadapi dalam melaksanakan kegiatan? 

3.2.2 Membuat dan Membagikan Kuesioner 

Pada tahapan ini akan disusun kuesioner dengan didasarkan pada variabel 

yang telah didefinisikan. Selanjutnya pada tiap pertanyaan akan diberikan nilai-

nilai dengan skor 5 untuk nilai tertinggi dan 1 untuk nilai terendah. Kuesioner ini 

berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mewakili indikator untuk setiap faktor 

yang mempengatuhi aktivitas KS. Berikut pada Tabel 3.2 adalah kuesioner yang 

akan digunakan pada penelitian ini : 

 Tabel 3.2 Kuesioner Penelitian 

NO Pernyataan 

Pendapat 

Responden 

STS TS S SS 

Willingness to share (Kesediaan untuk berbagi)  

1 Saya bersedia membagikan materi kuliah kepada 
teman saya 

    

2 Saya bersedia berdiskusi tentang ide baru dengan 

teman 

    

3 Saya bersedia membagikan ilmu yang saya peroleh 

kepada teman saya 

    

Ability to share (Kemampuan untuk berbagi) 

1 Saya mudah untuk menyampaikan apa yang saya 

miliki dalam kata-kata 

    

2 Saya yakin akan kemampuan saya untuk 

menyediakan pengetahuan pada teman saya 

    

3 Saya yakin dengan pengetahuan yang saya bagikan 

akan meningkatkan kemampuan teman saya 
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Tabel 3.2 Kuesioner Penelitian (lanjutan) 

Instructor support (Dukungan dosen) 

1 Dosen memberi saya dukungan untuk berbagi 

pengetahuan dengan teman kelas 

    

2 Dosen mendorong saya berdikusi dengan teman 

lainnya 

    

3 Dosen memberi saya penghargaan secara verbal 

ketika berbagi pengetahuan 

    

Degree of competition ( Tingkat Kompetisi) 

1 Saya merasa nilai saya bergantung pada kinerja 

teman kelas saya 

    

2 Saya merasa teman kelas saya punya potensi yang 

lebih baik dibanding saya 

    

3 Saya merasa teman kelas saya adalah saingan saya     

Technology availability (Ketersediaan teknologi) 

1 Tersedianya perangkat IT seperti email, chat rooms, 

dan SMS mempermudah saya dalam berbagi 

pengetahuan 

    

2 Saya bisa mengakses internet dirumah ataupun 

dikampus 

    

3 Saya punya pengalaman tentang sulitnya mengakses 

saluran komunikasi untuk berbagi pengetahuan 

    

Technology support (Dukungan Teknologi) 

1 IT mempermudah saya membagikan pengetahuan 

pada teman saya 

    

2 IT mempermudah saya memperoleh ilmu yang saya 

perlukan 

    

3 IT membuat saya mudah untuk berhubungan dengan 

teman yang mempunyai ilmu 

    

Knowledge Sharing (Berbagi Pengetahuan) 

1 Saya selalu menginformasikan apa yang saja lakukan 

yang berhubungan dengan perkuliahan kepada teman 

saya 

    

2 Saya biasanya membagikan ilmu yang baru saya 

dapatkan kepada teman saya 

    

3 Saya selalu memberitahukan apa yang saya ketahui 

jika ada teman yang bertanya 
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3. 3.  Tahap Pengolahan Data 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah menentukan hipotesis, 

mendeskripsikan responden dan transformasi data. 

3.3.1 Menentukan Hipotesis 

Berikut ditampilkan framework Wangpipatwong yang digunakan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi KS mahasiswa : 

Individual Factors

Willingness to share

Ability to share

Classroom Factors

Instructor support

Degree of competition

Technological Factors

Technology availability

Technology support

Knowledge sharing

 

Gambar 3.2 Framework Wangpipatwong 

(Sumber: Wangpipatwong, 2009) 

1. Individual Factors (Faktor Individu) 

Kesediaan seseorang untuk berbagi pengetahuannya (willingness to share) 

merupakan hal yang dapat mempengaruhi aktivitas KS. Ketika seseorang percaya 

dengan kemampuannya untuk menyediakan ilmu yang bermanfaat, mereka punya 

motivasi tinggi untuk melakukan KS (Wangpipatwong, 2009). Hooff juga 

menyatakan bahwa kemampuan untuk berbagi (ability to share) dan kesediaan 

untuk berbagi (willingness to share) mempunyai pengaruh positif dalam 

melakukan KS (Wangpipatwong, 2009). Berdasarkan pernyataan diatas, terbentuk 

hipotesis sebagai berikut : 
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H1 : Willingness to share (WS) berpengaruh positif terhadap KS mahasiswa 

H2 : Ability to share (AS) berpengaruh positif terhadap KS mahasiswa 

2. Classroom Factors (Faktor Kelas) 

Civitas akademika yang aktif melaksanakan KS adalah dosen dan 

mahasiswa. Interaksi dosen dan mahasiswa pada proses belajar mengajar 

merupakan salah satu contoh proses KS (Sarja, 2014). Cara dosen mengendalikan 

kelas dapat mempengaruhi bagaimana mahasiswa bertindak untuk melakukan KS 

(Yogeesha 2013). Karena itu, dukungan dosen (instructor support) dapat 

mempengaruhi KS. Kompetisi (degree of competition) adalah faktor lainnya 

dalam kelas. Mahasiswa bisa saja menyimpan pengetahuan karena takut 

kehilangan hal yang berharga pada diri mereka, sebab pengetahuan yang dimiliki 

individu adalah sebuah kekayaan intelektual yang memberikan keuntungan pada 

dirinya. Dalam kelas, mahasiswa bisa saja menyimpan pengetahuan dari teman 

kelasnya untuk memperoleh keuntungan dari persaingan di kelas 

(Wangpipatwong, 2009). Berdasarkan pernyataan diatas, terbentuk hipotesis 

sebagai berikut : 

H3 : Instructor support (IS) berpengaruh positif terhadap KS mahasiswa 

H4 : Degree of competition (DC) berpengaruh positif  terhadap KS mahasiswa 

3. Technological Factors  (Faktor Teknologi) 

Interaksi antar individu dilakukan secara virtual dengan mempergunakan 

IT dalam berbagi pengetahuan. Penggunaan IT seperti misalnya TV, intranet, 

internet dan sejenisnya untuk memfasilitasi proses kolaborasi virtual antar 

individu untuk membangun ruang berbagi pengetahuan (Budhardjo, 2017). 

Dewasa ini banyak perusahaan atau organisasi mempergunakan media seperti 

BBM, Line, What’sApp dan sejenisnya untuk berbagi dan bertukar pengetahuan 

informasi penting (Budihardjo, 2017). Ketersediaan teknologi (technology 

availability) dan penggunaan teknologi ini dapat mempengaruhi KS. (Yogeesha 

2013). Berdasarkan pernyataan diatas, terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

H5 : Technology availability (TA) berpengaruh positif  terhadap KS mahasiswa 

H6 : Technology support  (TES) berpengaruh positif  terhadap KS mahasiswa 
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Adapun model penelitian untuk mengukur faktor KS yaitu sebagai berikut: 

Individual Factors

Willingness to share

Ability to share

Classroom Factors

Instructor support

Degree of competition

Technological Factors

Technology availability

Technology support

Knowledge sharing

H1

H2

H3

H4

H5

H6

 

Gambar 3.3 Analisis Faktor KS 

3.3.2 Mendeskripsikan Responden 

  Dalam penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 93 responden atau 

sebesar 7,9 % dari total mahasiswa. Jumlah ini dihitung berdasarkan rumus Slovin 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan jumlah sampel yang sudah 

ditentukan tersebut dilakukan teknik pengambilan sampel dengan convenience 

sampling. Teknik ini digunakan untuk mendapat informasi dengan cepat, murah 

dan mudah. Prosedurnya adalah semata-mata langsung menghubungi unit-unit 

penarikan sampel yang mudah dijumpai seperti mahasiswa-mahasiswa dalam 

suatu kelas, jamaah tempat ibadah, rekan-rekan, tetangga, pengunjung toko, dan 

lain-lain. Seringkali teknik pengambilan sampel ini dilakukan untuk menguji 

kuesioner (Guritno, 2011). 

Tabel 3.3 Populasi Mahasiswa Prodi SI 

No. Kelompok Jumlah (populasi) 

1. Mahasiswa angkatan 2011 49 orang 

2. Mahasiswa angkatan 2012 66 orang 

3. Mahasiswa angkatan 2013 245 orang 
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Tabel 3.3 Populasi Mahasiswa Prodi SI (lanjutan) 

4. Mahasiswa angkatan 2014 206 orang 

5. Mahasiswa angkatan 2015 260 orang 

6. Mahasiswa angkatan 2016 162 orang 

7. Mahasiswa angkatan 2017 175 orang 

Total 1.163 orang 

Sumber : Program Studi SI (2017) 

3.3.3 Transformasi Data 

Pada tahapan ini, kuesioner yang telah diisi oleh responden (target sampel) 

digunakan untuk pengolahan dan analisis data. Tahapan pengolahan data yang 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Preprocessing Data 

Preprocessing data dilakukan untuk menseleksi data – data yang tidak 

perlu diikut sertakan dalam perhitungan statistik sebagai akibat adanya data yang 

dianggap rusak ataupun data yang tidak lengkap. Data tersebut adalah jawaban 

dari setiap responden. Data dari jawaban responden dinamakan data ordinal, data 

ordinal menunjukkan data dalam suatu urutan tertentu (Bungin, 2008). Setelah 

diseleksi data yang rusak/tidak lengkap ditransformasi ke data interval. 

2. Peningkatan Skala dari Ordinal Menjadi Skala Interval 

Pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran 

ordinal dan ditambah satu sifat lain, yakni jarak yang sama pada pengukuran 

dinamakan data interval. Data interval adalah data yang punya ruas atau interval, 

atau jarak yang berdekatan dan sama (Bungin, 2008). Peningkatan Skala dari 

Ordinal Menjadi Skala Interval menggunakan metode suksesif interval (MSI) 

dengan bantuan microsoft excel. Caranya adalah sebagai berikut (Waryanto, 

2006): 

1. Untuk setiap pertanyaan, hitung frekuensi jawaban setiap kategori  

2. Dari proporsi yang diperoleh, hitung proporsi kumulatif untuk setiap 

kategori. 
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3. Tentukan pula nilai batas Z untuk setiap kategori. Rumusnya: 

𝛿(𝑍) =  
1

√2𝜋
𝑒𝑒

(−
𝑧2

2
),   −∞<𝑍< + ∞ 

                       (3.1) 

4. Hitung scale value (interval rata-rata) untuk setiap kategori melalui 

persamaan berikut: 

              𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 =  
𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ−𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠−𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ
        (3.2) 

 

5. Hitung score (nilai hasil transformasi) untuk setiap kategori melalui 

persamaan: 

Score = scaleValue + scaleValuemin+1                           (3.3) 

 Hasil yang didapatkan setelah proses ini adalah data interval yang nantinya 

akan diolah pada tahap analisis dengan metode SEM-PLS. 

3.4 Tahap Analisis 

Data interval yang telah didapat menggunakan metode MSI selanjutnya 

diolah tahap analisis, analisis metode SEM-PLS dilakukan dengan menggunakan 

perangkat lunak Smart PLS 3.0. Analisis tersebut terdiri dari mengevaluasi outer 

model (model pengukuran) dan mengevaluasi inner model (model struktural). 

3.4.1 Analisis Model Pengukuran 

Model pengukuran sendiri digunakan untuk menguji validitas konstruk 

dan realibilitas instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji 

realibilitas digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab 

item pertanyaan dalam kuesioner, jika diketahui λ adalah nilai loading factor 

masing – masing variabel manifes, sedangkan δ dan ε adalah kesalahan (galat) 

pengukuran pada variabel manifes untuk variabel laten eksogen dan endogen. 

Data interval kita olah menggunakan software SmartPLS 3.0, berikut cara yang 

digunakan untuk menganalisis model pengukuran (Jogiyanto, 2011): 

1. Data interval yang telah ditransformasi dengan ekstensi .xlsx diubah ke tipe 

file excel.csv delimited karena data yang disimpan dalam ekstensi .xlsx tidak 

dikenali oleh PLS (Jogiyanto, 2011).  
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2. Setelah data tersimpan dalam format excel.csv, langkah berikutnya yaitu 

memulai penggunaan software SmartPSL. 

3. Buka software SmartPSL 

4. Pilih file dari menut utama, klik new 

5. Tampak halaman kerja untuk membuat model baru 

6. Isi nama file kerja yang ada di dalam kolom project name → klik next untuk 

mengimpor data dalam format excel.csv yang disimpan dalam folder tempat 

menyimpan file tersebut→centang tanda import indicator data →klik finish 

7. Data telah selesai diimpor, maka akan terlihat kotak menu kerja 

8. Klik dua kali file yang telah diimpor untuk memulai menggambar model atau 

dapat juga untuk mengecek kesiapan data yang dipakai 

9. Untuk menguji validitas dan reliabilitasnya, klik menu calculate → 

algorithm, maka akan keluar kotak dialog 

10. Selain itu, menu iterasi menunjukkan berapa kali PLS akan melakukan iterasi 

dalam pembobotan sehingga didapat hasil yang stabil. Jumlah iterasi yang 

disarakan oleh PLS adalah >200. Jika semua sudah dipilih, klik finish . 

Hasil iterasi dapat dilihat dalam bentuk data model penelitian yang 

menampilkan skor loading (outer loading). 

1. Uji Validitas Konstruk 

 Uji validitas konstruk secara umum dapat diukur dengan parameter skor 

loading di model penelitian (Rule of Thumbs > 0,7) dan menggunakan parameter 

AVE pada rumus 2.1, Communality pada rumus 2.2, R2, dan Redudancy pada 

rumus 2.3, berikut rumus dari masing-masing parameter (Jogiyanto, 2011) : 

AVE = 
∑𝑖=1

𝑛  𝜆𝑖2

𝑛
    

Communality = ∑ℎ=1
𝑝𝑗

𝑝𝑗

1

korelasi2 (Xjh, Yj)    

Redudancy Yj = Communality j × R2 (Yj’ yang menjelaskan Yj)  

2.  Uji Reliabilitas 

 Selain uji validitas, PLS juga melakukan uji reliabilitas untuk mengukur 

konsisten internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan 
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ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran (Hartono, 2008 dikutip 

oleh Jogiyanto, 2011). Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metoda 

yaitu cronbach’s alpha dan composite reliability. 

 Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk 

sedangkan Composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu 

konstruk (Jogiyanto, 2011). Untuk menghitung reliabilitas dengan teknik alpha 

cronbach instrumen yaitu pada rumus 2.5 yaitu (Siregar, 2013): 

r11 = [
𝑘

𝑘−1
] [1

∑𝜎𝑡
2

𝜎𝑡
2 ]     

 Untuk dapat dikatakan suatu konstruk reliable, maka nilai Cronbach’s 

alpha harus > 0,6 dan nilai Composite reliability harus > 0,7 (Jogiyanto, 2011). 

3.4.2 Analisis Model Struktural 

 Pengujian model struktural dilakukan untuk memprediksi hubungan kausal 

antar variabel atau pengujian hipotesis. Adapun cara-cara yang dilakukan adalah 

sebagai berikut (Jogiyanto, 2011): 

1. Buka halaman model penelitian, kemudian klik →  calculate pilih 

bootstraping. Pada menu bootstraping akan muncul 2 menu yaitu skema 

missing value dan skema bootstraping 

2. Pilihan menu lain yang muncul pada kotak dialog bootstraping adalah 

cases dan samples sebagai berikut : 

a. Case menunjukkan jumlah data n yang digunakan dalam pengujian 

tersebut. 

b. Samples adalah jumlah iterasi atau resampling yang akan dilakukan 

oleh PLS.  

3. Jika semua menu sudah dipilih, kemudian klik finish dan SmartPLS akan 

melakukan bootstraping.  

Adapun output hasil dari memilih path coefficients (Mean, STDEV, T-

Values) akan didapatkan nilai-nilai inner loading dan t-values untuk menilai 

signifikan model prediksi. Tabel output bootstraping digunakan peneliti untuk 

mengukur keterdukungan hipotesis.  
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3.5 Tahap Hasil 

Setelah tahap analisis dilakukan, maka selanjutnya ialah tahap hasil dan 

pembahasan mengenai faktor-faktor mempengaruhi aktivitas KS mahasiswa prodi 

SI, yang pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan, serta dapat memberikan 

saran untuk memberikan nilai rekomendasi kepada pihak prodi SI. 

3.6 Tahap Dokumentasi 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah pembuatan dokumentasi laporan 

sesuai dengan format penyusunan laporan yang telah ditentukan oleh prodi SI 

UIN SUSKA Riau. Proses pendokumentasian ini dilakukan berdasarkan hasil 

yang telah dilakukan selama penelitian dan sebagai tahap akhir dari sebuah 

penelitian Tugas Akhir. 


