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METODOLOGI PENELITIAN

Terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam pengerjaan Tugas Akhir i-
ni. Tahapan yang dilakukan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini dapat dilihat pada
Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Metodologi penelitian



3.1 Tahap Pendahuluan
Tahap I yang dilakukan pada penelitian ini adalah tahap pendahuluan. Hal-

hal yang dilakukan peneliti pada tahap pendahuluan yaitu sebagai berikut:
1. Menentukan Tempat Penelitian

studi kasus penelitian dilakukan di Perpustakaan UR yang beralamatkan di
Jalan. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simpang Baru, Pekanbaru, Riau.

2. Menentukan Objek Penelitian
Objek penelitian pada penelitian ini adalah pengguna Online Public Access
Catalog (OPAC) Perpustakaan UR dalam hal ini adalah mahasiswa UR.

3. Menentukan Judul Penelitian
Setelah menentukan tempat penelitian dan objek penelitian, proses selan-
jutnya yang dilakukan adalah menentukan judul penelitian. adapun judul
penelitian peneliti yaitu Analisis Penerimaan Pengguna Terhadap Online
Public Access Catalog (OPAC) menggunakan Model UTAUT.

3.2 Tahap Perencanaan
Tahap II yang dilakukan pada penelitian ini adalah tahap perencanaan. Hal-

hal yang dilakukan peneliti pada tahap perencanaan sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi Masalah

Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi masalah yang sering diala-
mi pengguna OPAC. Identifikasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan
observasi langsung terhadap OPAC dan wawacara kepada beberapa pegawai
perpustakaan serta beberapa orang mahasiswa UR yang pernah menggu-
nakan OPAC.

2. Menentukan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian
Pada tahap ini peneliti menentukan batasan masalah agar penelitian yang
dibuat lebih terarah, menentukan tujuan penelitian untuk memberikan gam-
baran tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian tugas akhir ini
serta manfaat yang ingin dicapai pada penelitian.

3. Menentukan Data yang Dibutuhkan
Data yang dibutuhkan pada penelitian ini seperti data tentang sejarah Per-
pustakaan UR, visi misi Perpustakaan UR, struktur organisasi Perpustakaan
UR, jumlah pengunjung perpustakan UR, data daftar pegawai perpustakaaan
UR beserta jabatannya, jumlah koleksi buku serta tampilan dari OPAC

4. Menentukan Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan
melakukan studi pustaka melalui sumber referensi yang ada, melakukan ob-
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servasi, melakukan wawancara kepada narasumber serta menyebarkan kue-
sioner kepada responden.

5. Menentukan Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah dugaan sementara atau pernyataan yang bertujuan untuk
mendapat jawaban sementara terhadap penelitian dan memfokuskan jawa-
ban terhadap hasil pengujian pengaruh setiap variabel. Adapun hipotesis
penelitan ini adalah sebagai berikut:
H1: Performance Expectancy berpengaruh terhadap Behavioral Intention
H2 : Effort Expectancy berpengaruh terhadap Behavioral Intention
H3 : Social Influence berpengaruh terhadap Behavioral Intention
H4 : Facilitating Conditions berpengaruh terhadap Use Behavioral
H5 : Behavioral Intention berpengaruh terhadap Use Behavioral

3.3 Tahap Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penyusunan laporan tugas akhir ini didapatkan

melalui:
1. Melakukan Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mencari serta
memahami referensi atau teori yang sudah ada guna mendukung penelitian
yang sedang dilakukan. Sumber referensi tersebut bisa berasal dari buku
bacaan, jurnal, prosiding, kumpulan seminar nasional maupun literatur yang
sesuai dan mendukung untuk kelengkapan laporan penelitian.

2. Melakukan Observasi
Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ter-
hadap objek penelitian. Pengamatan dilakukan terhadap penggunaan OPAC
di perpustakaan UR.

3. Melakukan Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memperoleh infor-
masi langsung dari orang tertentu sebagai sumber informasi(Guritno dkk.,
2011). Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Pelayanan ibu Ajir,
S.Pd, Kepala Bidang IT ibu Evi Susanti, S.Si, Kepala Bidang Pengembang-
an Bahan Koleksi Ibu Hadriani, S.Pd, Staf IT (Programmer) bapak Yasin
Setiawan, S.Kom serta beberapa mahasiswa UR yang pernah menggunakan
OPAC.

4. Menyebarkan kuesioner
Kuesioner merupakan kumpulan daftar pertanyaan yang sudah dibuat o-
leh peneliti yang kemudian akan diberikan kepada orang lain dalam hal ini
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adalah responden dengan maksud agar orang yang diberi kuesioner berse-
dia memberikan jawaban pada selembaran kertas yang sudah dibuat oleh
peneliti.
Kuesioner disebar kepada pengunjung perpustakaan UR dalam hal ini
adalah Mahasiswa UR yang pernah menggunakan OPAC. Populasi pada
penelitian ini adalah Pengunjung Perpustakaan UR sebanyak 61077 pengun-
jung. Adapun untuk menentukan jumlah sampel atau responden dengan
menggunakan rumus slovin. rumus slovin tersebut dapat dilihat pada Per-
samaan 3.1.

N

1+Ne2 (3.1)

Keterangan:
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = Tahap kesalahan (10% atau 0,1)
Berdasarkan pengolahan dari rumus slovin jumla respoden pada penelitian
ini sebanyak 99,83 atau dibulatkan menjadi 100 responden. Untuk menen-
tukan responden, peneliti menggunakan teknik Simple Random Sampling
yaitu pengambilan anggota sampel tanpa mempertimbangkan tingkatan (s-
trata) yang terdapat dalam suatu populasi.
Pada penelitian ini menggunakan skala pengukuran yaitu skala likert. Skala
likert merupakan skala yang terdiri dari pernyataan dan disertai jawaban
sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Skala ini digu-
nakan untuk mengukur pandangan atau pendapat responden mengenai suatu
keadaan (Guritno dkk., 2011). Pada penelitian ini menggunakan Skala likert
yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala likert

Kategori Skor
Sangat Tidak Setuju 1
Tidak Setuju 2
Setuju 3
Sangat Setuju 4

Model penelitian yang digunakan pada penelitian dapat dilihat pada Gam-
bar 3.2.
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Gambar 3.2. Model penelitian yang digunakan

Model penelitian ini didasarkan pada rujukan beberapa jurnal penelitian,
seperti pada penelitian (Sancaka dan Subagio, 2014) dengan judul Analisa
Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Dan Penggunaan Kompas Epaper
Oleh Konsumen Harian Kompas Di Jawa Timur Dengan Menggunakan K-
erangka UTAUT. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja
yang memberikan pengaruh signifikan dan tidak terhadap konsumen Harian
Kompas. Hasil penelitian menunjukkan 4 variabel memberikan pengaruh
signifikan terhadap use behavioral. 4 variabel tersebut adalah performance
expectancy, effort expectancy, facilitating conditions dan behavioral inten-
tion sedangkan 1 variabe yaitu variabel social influence tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap behavioral intention.
Sedangkan pada penelitian oleh Sedana dan Wijaya (2010) dengan judul
UTAUT Model for Understanding Learning Management System. Tujuan
penelitian untuk mengetahui pengaruh Performance Expectancy, Effort Ex-
pectancy, Social Influence dan Facilitating Conditions terhadap Behavioral
Intention dan Use Behavioral pada mahasiswa Universitas Sanata Dharma.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada Universitas Sanata Dharma, mo-
del UTAUT belum bisa menjelaskan dengan baik penerimaan sistem Learn-
ing Management System oleh mahasiswanya.
Kuesioner penelitian ini berisikan nama variabel, indikator variabel UTAUT
dan kode item. Kuesioner tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Variabel dan indikator model UTAUT

Variabel Indikator Variabel UTAUT Kode
Item

Ekspektasi kinerja
(performance
expentacy)

Menggunakan OPAC membantu saya untuk menemukan
buku yang saya butuhkan lebih cepat

PE1

Dengan menggunakan OPAC meningkatkan peluang
saya untuk mengetahui informasi buku yang diinginkan

PE2
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Tabel 3.2 Variabel dan indikator model UTAUT (Tabel lanjutan...)

Variabel Indikator Variabel UTAUT Kode
Item

Dengan menggunakan OPAC meningkatkan produktivi-
tas kerja saya

PE3

Dengan menggunakan OPAC memberikan manfaat
dalam studi saya

PE4

Ekpektasi usaha (effort
expentacy)

Saya merasa tampilan dan interaksi pada OPAC jelas dan
mudah dipahami. Seperti warna dan desain tampilan
yang sesuai, tampilan menu yang tersusun rapi dan bersi-
fat user friendly

EE1

Mudah bagi saya untuk menjadi terampil dalam menggu-
nakan OPAC

EE2

Saya dapat menggunakan OPAC tanpa melalui training EE3
Belajar mengoperasikan OPAC mudah bagi saya EE4

Pengaruh sosial (social
influence)

Teman yang berpengalaman dari saya membantu meng-
gunakan OPAC

SI1

Pegawai perpustakaan membantu atau mendorong saya
untuk menggunakan OPAC

SI2

Teman kuliah mempengaruhi saya untuk menggunakan
OPAC

SI3

Secara umum kampus mendukung penggunaaan OPAC
seperti jumlah komputer dan perangkatnya memadai ser-
ta akses internet yang sesuai harapan

SI4

Kondisi pemfasilitas
(facilitating condition)

Komputer dan jaringan internet yang disediakan per-
pustakaan UR sudah cukup memadai untuk mengakses
OPAC

FC1

Saya memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk
menggunakan OPAC

FC2

OPAC kompatibel dengan sistem atau perangkat yang
saya gunakan, seperti dapat digunakan di laptop atau
komputer pribadi atau diakses melalui smartphone saya

FC3

Tersedia tenaga khusus yang membantu saya jika menga-
lami kesulitas menggunakan OPAC

FC4

Niat berperilaku
(behavioral intention)

Saya berniat menggunakan OPAC untuk mencari buku di
kemudian hari

BI1

Saya akan menggunakan OPAC untuk mencari buku di
kemudian hari

BI2

Saya memprediksi akan menggunakan OPAC untuk men-
cari buku di kemudian hari

BI3

Perilaku menggunakan
(use behavioral)

Secara keseluruhan saya menerima dan merasa puas de-
ngan OPAC, seperti kinerja, tampilan, fungsi dari setiap
menunya dan kemudahan penggunaan OPAC

UB1
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Tabel 3.2 Variabel dan indikator model UTAUT (Tabel lanjutan...)

Variabel Indikator Variabel UTAUT Kode
Item

Saya mengakses OPAC selama beberapa menit setiap kali
menggunakannya

UB2

Setiap kali mengunjungi perpustakaan, saya selalu me-
ngakses OPAC untuk mencari buku bacaan

UB3

3.4 Tahap Pengolahan Data
Teknik analisis data menggunakan teknik SEM-PLS dengan bantuan tools

SmartPLS 3.0. Jawaban dari angket yang disebar digunakan untuk mengetahui
persentase dari masing-masing pertanyaan yang diberikan serta variabel UTAUT
yang berpengaruh terhadap penerimaan OPAC oleh mahasiswa UR. Hasil dari pe-
ngolahan data inilah yang akan dijadikan bahan untuk analisis penerimaan penggu-
na terhadap OPAC di Perpustakaan UR menggunakan model UTAUT.

1. Analisis Model Pengukuran (Outer Model)
Model Pengukuran (Outer Model) digunakan untuk melakukan uji validitas
dan reliabilitas instrumen pada penelitian. berikut ini hal yang dilakukan
pada tahap Outer model adalah:
(a) Uji Validitas

Pada uji validitas dilakukan melalui pengujian convergent validity dan
discriminant validity. pengujian convergent validity dinilai dilihat
berdasarkan nilai loading factor yang didapat (Jogiyanto dan Abdil-
lah, 2009). Untuk bagi penelitian tahap awal batasan nilai loading 0,5
sampai 0,6 dianggap sudah cukup dan tergolong tinggi jika nilai load-
ing factor yang didapat lebih dari 0,7 (Ghozali, 2014). Pada penelitian
ini, penulis menggunakan batasan nilai loading factor sebesar 0,5.
selain itu untuk pengujian textitdiscriminant validity dinilai
berdasarkan nilai cross loading dan nilai AVE. Dianjurkan, nilai
nilai AVE dikatan valid jika lebih besar dari 0,5 (Ghozali, 2014).

(b) Uji Reliabilitas
pada pengujian Reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach’s
alpha dan Composite Reliability yang didapat. Cronbach’s alpha dan
Composite Reliability dikatakan valid jika lebih besar dari 0,7 tetapi
walaupun dengan didapatkan nilai 0,6 masih dapat untuk diterima
(Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

2. Analisis Model Struktural (Inner Model)
Analisis Model Struktural (Inner Model) dilakukan dengan cara meliht nilai
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R2 yang didapat sehingga diketahui dinilai signifikansinya (Jogiyanto dan
Abdillah, 2009).
Nilai R-square bisa dipergunakan untuk mengetahui pengaruh variabel in-
dependen terhadap variabel. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin baik pu-
la model penelitian yang diajukan. Dalam Jogiyanto dan Abdillah (2009),
pengujian hipotesis memiliki ketentuan nilai sebagai berikut:
(a) Jika nilai T-Statistic ≥ dari t tabel sebesar 1,96 pada α 5% maka hipote-

sis diterima.
(b) Jika nilai T-Statistic ≤ dari t tabel 1,96 pada α 5% maka hipotesis

ditolak.
Untuk nilai R2 sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 untuk variabel laten endogen
dalam model struktural mengindikasikan bahwa model “baik”, “moderat”,
dan “lemah” (Ghozali, 2014).

3.5 Tahap Analisis dan Pembahasan
Pada tahap hasil dan pembahasan, poin-poin hasil dari penelitian yang sudah

dilakukan sebagai berikut:
1. Analisis Penerimaan Pengguna Terhadap OPAC berdasarkan variabel

UTAUT
Hasil analisis ini didapatkan berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap setiap
variabel UTAUT dalam penerimaan pengguna terhadap OPAC. Selain itu
juga tingkat penerimaan pengguna dapat dilihat dari persentase R-Square
yang didapatkan.

2. Analisis Variabel UTAUT yang paling berpengaruh dalam Penerimaan
Pengguna Terhadap OPAC
Berdasarkan penjabaran hasil uji hipotesis, didapatkan variabel yang pa-
ling berpengaruh dalam Penerimaan Pengguna Terhadap OPAC dilihat dari
persentase yang paling besar.

3.6 Tahap Dokumentasi Penelitian
Tahap dokumentasi merupakan hasil dari tahap-tahap yang telah dilakukan

sebelumnya mulai dari pengumpulan data, pengolahan data serta analisis dan pem-
bahasan serta lampiran-lampiran yang mendukung kelengkapan Tugas Akhir.
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