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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari enam tahapan 

yaitu: tahap perencanaan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap 

analisis data, dan tahap dokumentasi. Metodologi penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 berikut: 

HasilKegiatan Tahapan Tahapan 

 I
Tahap 

Perencanaan

II
Pengumpulan data 

III
Mengelola data

IV
Pembahasan dan 

analisis data

Tahap V

Dokumentasi 

Penelitian

1. Mendokumentasikan Hasil Penelitian

2. Membuat lampiran wawancara, observasi, kuisioner, dan 

pengolahan data

Hasil Pengaruh adaptasi pemakai yang 

diukur Dengam model CMUA   

Demografi 

Responden

Selesai

1. Deskripsi tanggapan responden antar variabel

2. Uji validitas konstruk 

3. uji realibitas

4. model pengujian struktural (inner model)

5. uji hepotesis

Proposal tugas akhir/studi literatur

1. Identifikasi Masalah
2. Studi Pustaka
3.menentukan batasan masalah
4. menentukan kebutuhan data
5. merumuskan hepotesa
6.mentukan dan tool penggumpulan data
7. menentukan instrumen

Data Primer dan Data Skunder

Mulai

Mengelola data

Laporan  Tugas Akhir

1. Studi Pustaka seperti Jurnal, Sejarah iraise

2. Wawancara kepada pengguna iraise yaitu mahasiswa 

dan dosen fakultas sains dan teknologi

3. Menentukan Responden

4. Menentukan variabel dan indikator-indikator

- X = Kesempatan (opportunity), anacaman (Threat)

Y = adaptasi berfokus masalah (Problem Focused 

Adaptation), adaptasi berfokus emosi (emation Focused 

Adaptation)

5. Menyebar angket

 

Gambar 3.1 Flowchart metodologi penelitian 
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Keterangan flowchart berikut: 

3.1.  Tahap Perencanaan 

 Pada tahap pertama yaitu perencanaan  merupakan tahap awal dalam 

penelitian ini, kegiatan yang dilakukan ada enam yaitu: 

1. Identifikasi masalah 

Menentukan tentang masalah apa saja yang akan dibahas dalam penelitian 

dengan cara mengamati kegiatan yang ada pada pengguna iRaise di 

Fakultas Sains dan Teknologi. Mengidentifikasi adaptasi pemakai pada 

iRaise. 

2. Studi pustaka 

Studi pustaka ini dilakukan agar dapat lebih memahami dan membantu 

dalam hal adaptasi pemakai pada iRaise seperti jurnal, buku, dan user 

manual book iRaise. 

3. Menentukan batasan masalah 

Dalam penelitian agar tidak melebar sehingga hasil penelitian yang 

diinginkan tidak sesuai, 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.  

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: 

1) Data Primer (Primary Data) 

Melakukan wawancara secara langsung ke kepala pusat teknologi 

informasi pangkalan data (PTIPD) UIN SUSKA Riau, dosen 

penasehat akademik, dan Mahasiswa. Transkip wawancara dapat 

dilihat pada Lampiran B1. 
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2) Data Sekunder (Secondary Data) 

Data sekunder yang diperoleh dari data dari buku-buku, user 

manual book iRaise, jumlah mahasiswa aktif UIN SUSKA Riau, 

jurnal dan informasi dari internet yang berhubungan dengan 

adaptasi pemakai. 

5. Menentukan 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-variabel pada penelitian 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini: 

 

 

 H1 

 

  

 H3 H2 

 

H4 

 H5 

H6 

 

Gambar 3.2 Model Konseptual Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

1) Kesempatan (opportunity) (X1) pengaruh signifikan atau positif 

terhadap adaptasi berfokus masalah (problem focused adaptation) (Y1). 

2) Kesempatan (opportunity) (X1) pengaruh signifikan atau positif 

terhadap adaptasi berfokus emosi (emotion focused adaptation) (Y2). 

 Adaptasi 
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3) Ancaman (threat) (X2) mempunyai pengaruh signifikan atau positif 

terhadap adaptasi berfokus masalah (problem focused adaptation) (Y1). 

4) Ancaman (threat) (X2) mempunyai pengaruh signifikan atau positif 

terhadap adaptasi berfokus masalah (Emotionfocused adaptation) (Y2). 

5) Penilaian sekunder (X3) mempunyai pengaruh signifikana atau positif 

terhadap Adaptasi berfokus masalah (problem focused adaptation) 

(Y1). 

6) Penilaian sekunder (X3) mempunyai pengaruh signifikan atau positif 

terhadap adaptasi berfokus emosi  (emation-focused adaptation) (Y2). 

6. Menentukan teknik dan alat pengumpulan data  dan instrumen penelitian 

Teknik dan alat pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan. Untuk menentukan teknik, maka dilakukanlah studi literatur, 

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 

kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Hasil dari tahapan perencanaan ini 

adalah Tugas Akhir.  

3.2. Tahap pengumpulan data 

 Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan. 

Setelah data ditentukan, maka selanjutnya adalah mengumpulkan data tersebut. 

Tahapan ini berisi tentang proses dalam pengumpulan data, baik data primer 

maupun data sekunder. Tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Salah satu tahap pengumpulan data yang dilakukan yaitu pengamatan terhadap 

pengguna iRaise. Observasi ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran 

umum tentang adaptasi pengguna iRaise yang ada pada saat ini dan mengukur 

adaptasi pemakai terhadap teknologi yang baru. 

2. Wawancara 

Melakukan wawancara atau menanyakan kepada objek yang akan diteliti 

tentang penelitian yang dilakukan. Diantaranya kepala Pusat Teknologi 

Informasi dan Pangkalan Data, dosen Fakultas Sains dan Teknologi, dan 
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mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Transkip wawancara dapat dilihat 

pada Lampiran B1. 

3. Kuesioner 

memberikan pertanyaan secara tertulis kepada pengguna iRaise yang dalam 

penelitian ini sebagai responden. Adapun kuesioner dosen dan mahasiswa 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran A1. Responden penelitian ini 

mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi sebagai sampel. Pengambilan 

sampel pada mahasiswa menggunakan teknik Random sampling dengan tabel 

Krajcie dan Morgan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Tabel Krajcie dan Morgan 

N S N  

1% 5% 10% 1% 5% 10% 

10 10 10 10 120 102 89 83 

15 14 14 14 130 109 95 88 

20 19 19 19 190 146 123 112 

25 23 23 23 280 197 155 138 

30 29 28 27 300 207 161 143 

35 33 32 31 360 234 177 155 

40 38 36 35 460 272 198 171 

45 42 40 49 500 285 205 176 

50 47 44 42 750 352 238 199 

55 51 48 46 1300 440 275 224 

60 55 51 49 1500 460 283 279 

65 59 55 53 2800 537 310 247 

70 63 58 56 3000 543 312 248 

75 67 62 59 3500 558 317 251 

(Sumber: Noor,2011) 

Dalam penelitian tugas akhir ini terdapat 2.035 populasi pada mahasiswa 

Fakultas Sains dan Teknologi dengan sampel 247 dan 133 populasi pada dosen 

Fakultas Sains dan Teknologi dengan sampel 88. Adapun jumlah mahasiswa dan 

dosen dapat dilihat pada Lampiran C1. 
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4. Menentukan Variabel dan indikator penelitian variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu kesempatan (opportunity), 

ancaman (threat), adaptasi fokus masalah (problem focused adaptation), dan 

adaptasi berfokus emosi (emotion fucused adaptation) pada model 

penyelesaian adaptasi pemakai CMUA.  

X1 = kesempatan (opportunity). 

X2 = Ancaman (Threat). 

X3 = Penilaian Sekunder. 

Y1 = adaptasi fokus masalah (problem-focused adaptation). 

Y2 = adaptasi berfokus emosi (emotion-fucused adaptation). 

Berikut ini definisi operasional variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

1. Kesempatan (opportunity)  

Kesempatan (opportunity appraisal) yakni pandangan para pengguna 

iRaise terhadap suatu teknologi baru sebagai suatu kesempatan yang terdiri 

dari lima pernyataan dengan menggunakan skala likert dari sangat setuju 

sampai dengan sangat tidak setuju. 

2. Ancaman (threat) 

Penilaian ancaman (threat appraisal) yakni pandangan para pengguna 

iRaise terhadap suatu teknologi baru sebagai suatu ancaman yang terdiri 

dari lima pernyataan dengan menggunakan skala likert dari sangat setuju 

sampai dengan sangat tidak setuju. 

4. Penilaian Sekunder 

Penilaian sekunder yakni kontrol para pengguna iRaise terhadap suatu 

teknologi informasi baru terdiri dari empat pernyataan dengan 

mengunakan skala likert dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak 

setuju.  

3. Adaptasi berfokus masalah (problem focused adaptation)  

Adaptasi berfokus masalah (problem focused adaptation) berorientasi 

menangani isu mengganggu dari tugas, individu, atau sistem informasi itu 

sendiri. Adaptasi berfokus masalah (problem focused adaptation) 
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bertujuan mengelola isu-isu yang terkait dengan kejadian informasi 

teknologi (IT) langsung dengan mengadaptasi diri seseorang seperti 

menyesuaikan kebiasaan pribadi agar sesuai dengan persyaratan teknologi, 

belajar keterampilan baru, dan menyesuaikan komitmen kerja. Problem 

focused adaptation terbagi atas dimensi self adaptation terdiri dari tujuh 

pernyataan dan work adaptation terdiri dari tiga item pernyataan. 

4. Adaptasi berfokus masalah (emotion focused adaptation) 

  berorientasi pada diri sendiri tetapi tidak mengubah unsur eksternal. 

Namun, diarahkan mengurangi tekanan emosional dan mengembalikan 

rasa ke keseimbangan internal. Adaptasi berfokus emosi bertujuan 

mengubah persepsi seseorang tentang konsekuensi dari kejadian IT atau 

mengurangi tekanan emosional. Emotion focused adaptation termasuk 

menghindari, meminimalkan konsekuensi dari kejadian IT, perhatian 

selektif, dan perbandingan positif kepada pengguna lain yang lebih 

terpengaruh oleh kejadian tersebut, dan penerimaan pasif. Emotion focused 

adaptation terbagi atas approach oriented yang terdiri dari tujuh 

pernyataan dan avoidance oriented yang terdiri dari lima item pernyataan. 

 Berikut ini menurut Fadel, (2011) Konstruk dan dimensi-dimensi yang 

akan diteliti dari model teoritis disajikan dalam Table 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Variabel Penelitian 

Konstruk 

Penelitian 

Dimensi 

Konstruk 

Sub Dimensi Konstruk Item 

Kuesioner 

Kesempatan Konsekuensi 

Positif  

1. Menggunakan sistem 

membuat saya stress dan 

tertekan. 

 

K1 
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Tabel 3.2 Variabel Penelitian (lanjutan) 

Konstruk 

Penelitian 

Dimensi 

Konstruk 

Sub Dimensi Konstruk Item 

Kuesioner 

Kesempatan Konsekuensi 

Positif 

2. Saya merasa tidak rugi 

menggunakan sistem. 

3. Saya merasa menggunakan 

sistem akan membantu 

untuk meningkatkan kualita 

informasi. 

4. Saya melihat sistem sebagai 

kesempatan untuk berubah 

menjadi lebih baik. 

K2 

 

K3 

 

 

 

K4 

Ancaman Konsekuensi 

negatif 

1. Saya merasa bahwa sesuatu 

hanya akan bertambah 

buruk karena sistem. 

2. Saya merasa bahwa 

kegiatan di kampus tidak 

akan berjalan dengan baik 

karena sistem. 

3. Saya rugi karena sistem. 

K1 

 

 

K2 

 

 

 

K3 

Penilaian 

Sekunder 

Kontrol 

Sistem 

1. Saya memiliki pengaruh 

yang besar terhadap 

pengguna sistem 

2. Saya memiliki sumber daya 

yang diperlukan dalam 

menggunakan sistem. 

SA1 

 

 

SA2 
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Tabel 3.2 Variabel Penelitian (lanjutan) 

Konstruk 

Penelitian 

Dimensi 

Konstruk 

Sub Dimensi Konstruk Item 

Kuesioner 

  3. Saya memiliki pengetahuan 

yang diperlukan dalam 

menggunakan sistem. 

4. Sistem yang saya gunakan 

tidak sesuai dengan sistem 

yang lainnya. 

 

SA3 

 

 

SA4 

 

Adaptasi 

berfokus 

masalah 

 

Adaptasi diri 

sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian 

kembali 

positif 

1. Saya berkomunikasi dengan 

teman bagaimana sistem 

beroperasi. 

2. Saya berkomunikasi dengan 

spesialis IT untuk lebih 

memahami bagaimana 

sistem beroperasi. 

3. Saya mencari beberapa 

sumber informasi, atas 

inisiatif saya sendiri tentang 

sistem. 

4. Saya mengurangi tugas 

tugas yang seharusnya saya 

lakukan sebelum.  

5. Menggunakan sistem 

mengubah saya melakukan 

tugas. 

6. Saya berkata pada diri saya 

tentang sistem dapat 

kesempatan. 

ABM1 

 

 

 

 

ABM2 

 

 

 

ABM3 

 

ABE4 

 

 

ABE5 

 

 

ABE6 
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Tabel 3.2 Variabel Penelitian (lanjutan) 

Konstruk 

Penelitian 

Dimensi 

Konstruk 

Sub Dimensi Konstruk Item 

Kuesioner 

 Penilaian 

kembali 

positif 

7. Saya berkata diri sendiri 

harus menunggu sistem 

karena tidak ada hal yang 

bisa dilakukan. 

8. Saya mencoba mengubah 

pikiran tentang sistem. 

ABM7 

 

 

 

ABM8 

Adaptasi 

Berfokus 

Emosi 

Pemikiran 

pehindaran 

atau penuh 

harapan 

 

 

1. Saya meninggalkan 

pekerjaan karena sistem 

2. Saya tidak ingin mendengar 

sistem. 

3. Saya melakukan sesuatu 

untuk menghindari sistem. 

4. Saya mencoba tidak 

khawatir gunakan sistem. 

ABE1 

 

ABE2 

 

ABE3 

 

ABE4 

 

3.3. Tahap Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan mengunakan teknik analisis statistik dengan 

tools atau alat berupa aplikasi, yaitu aplikasi smartPLS 3.0 dengan alat analisis 

SEM. Dengan aplikasi ini, dilakukanlah pengujian validitas dan reliabiltas 

sebelum mengolah data kuesoner. Dengan aplikasi ini pula dilakukan pencarian 

terhadap jawaban dari angket yang disebar untuk mengetahui persentasi dari 

masing-masing butir pertanyaan yang berikan. Hasil dari pengolahan data inilah 

yang akan dijadikan bahan acuan untuk pemeberian rekomendasi kepada pihak 

manajemen (pengelola iRaise). 

 Olah data demografi responden dilakukan untuk melihat frekuensi dari 

jenis jelamin responden, nama responden dan semester responden. 
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3.4.     Tahap Pembahasan dan Analisis Data 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pengukuran adaptasi 

pemakai iRaise. Hal yang pertama dilakukan setalah melakukan uji validitas dan 

reliabilitas adalah mengolah data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket. 

Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam skala likert tersebut di adopsi dari metode 

model penyelesaian adaptasi pemakai. pada metode ini terdapat empat variabel 

yaitu kesempatan (opportunity), ancaman (threat), adaptasi fokus masalah 

(problem focused adaptation), dan adaptasi berfokus emosi (emotion fucused 

adaptation). 

Sedangkan metode teknik analisis data menggunakan software smartPLS 

3.0 dengan hitungan statistik SEM untuk mengetahui bagaimana pengaruh X1 

terhadap Y1, X1 terhadap Y2, X2 terhadap Y1, X2 terhadap Y2 sebagai dasar, X3 

terhadap Y1, X3 terhadap Y2 analisis untuk membuktikan hipotesis.  

3.5.      Tahap Penulisan Laporan 

Tahap penulisan laporan penelitian merupakan tahapan dokumentasi, 

mulai dari awal penelitian sampai akhir. Hasil dari dokumentasi ini nantinya dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan demi kelancaran dan 

kesuksesan implementasi iRaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


