
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan atau sebuah fenomena yang terjadi secara apa 

adanya (Guritno dkk, 2011). Prosedur untuk memecahkan masalah dalam jenis 

penelitian deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan objek penelitian sesuai 

dengan keadaan saat ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian 

dianalisis dan diinpretasikan, bentuknya berupa survei dan studi perkembangan 

(Siregar, 2013). 

Dalam penelitian jenis deskriptif, pendekatan yang digunakan dapat 

merupakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, atau penggambaran 

secara naratif-kualitatif. Untuk hal ini, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan 

kuantitatif untuk teknik pengumpulan data dan pendekatan kualitatif untuk 

memfasilitasi penelitian kuantitatif (data berbentuk angka), dimana pendekatan 

kualitatif (data berbentuk kalimat) dapat membantu memberikan latar belakang 

informasi tentang konteks dan subyek-subyek yang diteliti, bertindak sebagai 

sumber hipotesis, dan juga membantu skala kontruksi.  

3.2 Menentukan Topik Tugas Akhir 

Menentukan topik permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian Tugas 

akhir ini menjadi tahap awal dalam penelitian.  Untuk menentukan topik yang akan 

diangkat, awalnya dilakukan studi literatur kepada beberapa penelitian terdahulu 

serta mencari topik dengan melakukan pencarian di berbagai tempat menggunakan 

internet dan studi pustaka lainnya. Setelah studi literatur dilakukan, maka 

ditetapkanlah topik pada Tugas Akhir ini adalah Menganalisis Pengaruh Budaya 

Organisasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem SIASY di Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau. 

3.3 Menentukan Objek Penelitian 

Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah menentukan objek 

penelitian. Setelah melakukan observasi, budaya organisasi di Fakultas Dakwah 
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dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau ditetapkan sebagai objek dalam penelitian 

Tugas Akhir ini. 

3.4 Perencanaan Penelitian 

Untuk langkah selanjutnya, diperlukan sebuah perencanaan bentuk penelitian 

yang akan dibuat. Setelah melakukan wawancara dan observasi pada budaya 

organisasi dan sistem informasi SIASY di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Uin Suska Riau, maka dibuatlah rencana alur penelitian untuk Tugas Akhir ini, 

yaitu dengan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi SIASY di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin 

Suska Riau. 

3.5 Proses Alur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang diadopsi dari kerangka 

berpikir Hevner et al, (2004) mengenai metodologi Information System Research 

yang telah dimodifikasi mengikuti penelitian Fauzi (2015). Metodologi penelitian 

ini terbagi dalam dua sisi yaitu relevanve (sesuai dengan fakta dilapangan) dan 

Rigor (pengetahuan). Model penelitian ini diadopsi dari kerangka berfikir Hevner 

yang melakukan penelitian dari dua arah. Alur metodologi yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini: 
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Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian  

Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu di tentukan faktor-faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi berhasilnya penelitian yang dilakukan. Identifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi terhadap kepuasan pengguna 

sistem SIASY pada penelitian ini yang digambarkan dalam kerangka penelitian 

diatas telah didefinisikan sebagai berikut: 

3.5.1 Analisis Lingkungan (Relevance) 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap lingkungan Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau  untuk mengembangkan solusi 

berbasis teknologi untuk masalah bisnis yang penting dan relevan sehingga 

mendapatkan data-data pendukung terkait permasalahan kesiapan penerimaan 

sistem informasi. 

1) Populasi dan Sampel 

Siregar (2013) menyebutkan bahwa populasi merupakan jumlah keseluruhan 

dari suatu objek penelitian seperti manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, 

peristiwa, dan lain sebagainya. Siregar (2013) juga menyatakan bahwa sampel 

merupakan sebuah prosedur pengambilan data yang mengambil hanya sebagian 

jumlah dari populasi untuk menentukan sifat atau ciri khas yang diinginkan dari 

suatu populasi.  
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu 

Komunikasi angkatan 2015 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska 

Riau dengan jumlah sampel 92 orang. Yang menjadi responden pada penelitian ini 

adalah mahasiswa yang aktif di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska 

Riau. Jumlah Mahasiswa Aktif sebanyak 1129 orang. Teknik penarikan sampel 

menggunakan metode Slovin dengan batas toleransi kesalahan 0,1 atau 10% dengan 

persamaan:  

21 Ne

N
n

+
=

   

n : Sampel 

N : Populasi 

e : Taraf Kesalahan (10%) 

N = 1129 

E = 10% = 0,1 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2  

                  𝑛 =
1129

1+1129 (0,12)
 

𝑛 = 
1129

1+11,29
 

𝑛 = 
1129

12,29
 

𝑛 =  91,86 

Dari rumus slovin (Napitulu, 2016) di atas maka didapat jumlah sampel pada 

penelitian ini adalah 91,86 yang digenapkan menjadi 92 responden. Karena jumlah 

populasi seluruh  responden  1129 dan  mendapatkan jumlah sampel sebanyak 92 

responden, maka peneliti menggunakan teknik Accidental Sampling Teknik ini 

digunakan jika populasi sangat banyak atau luas jadi pengambilannya sampelnya 

berdasarkan responden yang ada pada saat itu juga. 
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2) Organisasi 

 Organisasi yang menjadi tempat untuk melakukan penelitian adalah Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau yang beralamat di Jl. HR. 

Soebrantas No.155 Pekanbaru. Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, penelitian 

ini dilakukan hanya pada mahasiswa semester 7 jurusan Ilmu Komunikasi Uin 

Suska Riau. 

3) Teknologi 

 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau telah menerapkan 

sistem informasi untuk membantu proses administrasi surat-menyurat (SIASY), 

sistem ini dikelola oleh admin Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska 

Riau dan sistem ini merupakan objek penelitian ini. 

3.5.2 Analisis Pengetahuan atau Studi Literatur (Rigor) 

 Tahapan ini dalam penelitian Hevner et al (2004) disebut sebagai tahapan  

Desain-ilmu pengetahuan. Metode pengumpulan data, referensi dan informasi 

dengan cara menggali ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sumber-sumber buku, 

karya tulis, jurnal ilmiah, makalah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan 

subjek penelitian. Desain-ilmu penelitian harus menghasilkan artefak yang layak 

dalam bentuk konstruk, model, metode, atau instantiasi yang berkaitan dengan 

permasalahan di perusahaan. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan 

beberapa metode atau pendekatan, antara lain : 

1) Observasi 

Siregar (2013) menyebutkan bahwa observasi merupakan suatu kegiatan 

pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lingkungan objek penelitian 

guna mendukung kegiatan penelitian, sehingga akan didapat gambaran tentang 

kondisi objek penelitian tersebut secara jelas. 

Observasi langsung di lakukan pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Uin Suska Riau yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas No.155 Pekanbaru guna 

mendapatkan data permasalahan yang ada pada Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Uin Suska Riau saat ini. Dari hasil observasi diperoleh sebuah 

penelitian dengan judul, “Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap 
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Kepuasan Pengguna Sistem SIASY Uin Suska Riau Menggunakan Metode OCAI 

dan EUCS.” 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan suatu kegiatan  yang dilakukan untuk memperoleh 

data primer penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka secara langsung 

antara pewawancara dengan responden berdasarkan panduan wawancara (Siregar, 

2013).  

Wawancara awal dilakukan pada hari Jum’at tanggal 26 Oktober 2018, 

kepada dua orang mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Uin Suska Riau. Mereka mengaku bahwa terdapat banyaknya 

permasalahan yang tidak mendukung keefektivan sistem SIASY tentu sangat 

menyulitkan dan membuat kecendrungan mahasiswa lalai dalam mengurus 

pembuatan surat-menyurat yang mereka butuhkan.  

3) Kuesioner 

Metode pengambilan data menggunakan kuesioner merupakan sebuah teknik 

pengumpulan informasi sehingga membantu penulis dalam menganalisis sikap-

sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam 

organisasi yang memiliki pengaruh terhadap sistem yang akan diajukan atau oleh 

sistem yang telah tersedia (Siregar, 2013).  

Kuesioner dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu budaya organisasi dan 

kepuasan pengguna sistem. Instrumen kuesioner untuk mengukur budaya 

organisasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka CVF 

dengan instrumen 4 dimensi budaya organisasi OCAI. Sementara kepuasan 

pengguna sistem menggunakan model EUCS. Pengukuran kuesioner dengan 

konstruk EUCS menggunakan tipe penilaian skala Likert. 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Persepsi Responden Nilai Sikap 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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Penyebaran kuesioner ini menggunakan skala likert dengan 4 pengukuran. 

Dengan point Netral atau ragu-ragu dihilangkan guna menghindari data ambiguitas 

sehingga menghasilkan data yang lebih akurat nantinya. Berikut urutan pengukuran 

atau penilaian kuesioner EUCS. 

a. Seleksi Data 

Seleksi data dilakukan untuk memilih himpunan data (dataset) yang akan 

digunakan pada penelitian ini. Dataset berupa hasil kuesioner dengan menggunakan 

satu persatu dari hasil jawaban yang berupa pilihan-pilihan dari pengukuran skala 

likert. 

b. Transformasi 

Dalam tahapan ini, format data dibuat dalam bentuk tabel dengan memberikan 

atribut nama dan hasil pertanyaan yang terlampir pada kuisioner. 

c. Eksperimen 

Setelah tahapan pengolahan data awal dilakukan maka selanjutnya di lakukan 

pengolahan data dengan beberapa uji statistik dan SEM menggunakan SmartPLS. 

3.5.3 Penentuan Konstruk 

Penelitian mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap efektifitas sistem 

informasi ini akan menggunakan 5 konstruk User Statisfaction Model yaitu, 

Format, Content, Accuracy, Ease of Use, dan Timelines yang menjadi faktor yang 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna sistem informasi serta 4 konstruk 

budaya organisasi yaitu, Clan, Adhocracy, Hirarcy, dan Market. 

Tabel 3.2 Daftar Konstruk OCAI 

Konstruk Defenisi 

Budaya Klan Persepsi pengaruh budaya klan yang dominan dalam keberhasilan 

penggunaan, kepuasan,dan manfaat informasi 

Budaya 

Adhokrasi 

Persepsi pengaruh budaya adhokrasi yang dominan dalam 

keberhasilan penggunaan, kepuasan,dan manfaat informasi 

Budaya Market Persepsi pengaruh budaya market yang dominan dalam keberhasilan 

penggunaan, kepuasan,dan manfaat informasi 

Budaya Hiraki Persepsi pengaruh budaya hirarki yang dominan dalam keberhasilan 

penggunaan, kepuasan,dan manfaat informasi 
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Tabel 3.3 Daftar Konstruk EUCS 

Konstruk Indikator Kode 

Format Output disajikan dalam format yang bermanfaat F1 

Informasi yang disediakan sudah jelas F2 

Content Sistem menyediakan infromasi yang tepat sesuai kebutuhan C1 

Konten informasi sesuai dengan kebutuhan C2 

Sistem hanya menyediakan laporan yang dibutuhkan C3 

Sistem memberikan informasi yang cukup C4 

Accuracy Informasi yang ditampilkan pada sistem sudah akurat A1 

Pengguna sudah puas dengan keakuratan sistem A2 

Ease of Use Sistem yang ditampilkan sudah ramah pengguna E1 

Sistem mudah digunakan  E2 

Timeliness Informasi yang didapatkan tepat waktu T1 

Sistem menampilkan informasi terbaru T2 

 

3.5.4 Pembangunan Model 

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini akan digunakan sebuah 

model penelitian gabungan dari model Budaya Organisasi (CVF) dan model 

kepuasan pengguna  sistem informasi (EUCS). Menurut Hevner et al (2004) 

tahapan ini disebut sebagai tahap penelitian desain-sains yang efektif sehingga 

harus memberikan kontribusi yang jelas dan dapat diverifikasi di bidang artefak 

desain, pondasi desain, atau metodologi desain yang digunakan dalam penelitian. 

Pada Gambar 3.2 dapat dilihat kerangka model penelitian yang  diajukan. 
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Gambar 3. 2 Model Penelitian Yang Diajukan 

 

Gambar 3.2 diatas merupakan gambar model penelitian yang diajukan dalam 

penelitian nantinya yaitu “Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap 

Kepuasan Pengguna SIASY Uin Suska Riau Menggunakan OCAI dan EUCS“. 

3.5.5 Perancangan Inner dan Outer Model 

Langkah-langkah konseptualisasi model dan hipotesis dengan SEM-PLS 

adalah sebagai berikut: 

1) Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Pada tahap ini dilakukan perancangan model struktural atau merancang 

hubungan tiap variabel laten (dependen) sebagai landasan pengujian hipotesis dari 

setiap konstruk yang telah dibangun. Pada penelitian ini ada lima variabel yang 

digunakan untuk menguji model struktural yang dirancang.  

2) Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

  Pada tahap ini dilakukan perancangan model pengukurn atau merancang 

variabel indikator (manifest) dari setiap konstruk yang telah dibangun. Pada 

penelitian ini ada lima variabel yang digunakan untuk mengukur model pengukuran 

yang dirancang.  

3.5.6 Evaluasi Model Pengukuran (OuterModel) 

Tahap ini dilkukan pengujian dan evaluasi terhadap model dan konstruk-

konstruk kedua model menggunakan SEM-PLS. Ditahap pengujian ini akan dinilai 

validitas dan reliabilitas dari model. Tahapan evaluasi outer model adalah sebagai 

berikut: 
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1) Melakukan pengujian validitas convergent dengan melihat nilai loading 

factor dari masing-masing indikator. Rule of Thumb digunakan untuk menilai 

validitas convergent dengan ketentuan nilai loading factor harus berada di 

atas 0.70, sementara pada bidang yang belum berkembang dapat 

menggunakan ketentuan nilai loading harus di atas 0.50-0.60. 

2) Melihat nilai 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 ukuan pada blok mereka lebih baik dari pada ukuran blok 

lainnya. 

3) Metode lain untuk menilai Discriminant validity yaitu dengan melakukan 

perbandingan akar kuadrat dari avarage variance extracted (√AVE) 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. 

4) Setelah uji validitas dilakukan, maka akan dilakukan pengujian reliabilitas 

pada setiap konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, 

konsisten dan ketepatan dalam menggunakan instrument dalam mengukur 

konstruk. Dalam pengukuran reliabilitas SEM-PLS digunakan aplikasi 

SmartPLS 3, pengukuran reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan dua 

cara, yaitu melihat nilai Cronbach’s Alpha dan Composite reliability. Namun 

dalam penelitian ini, berdasarkan kefektifan dari kedua metode tersebut, 

maka penelitian ini akan menggunakan penilaian composite reliability untuk 

mengukur reliabilitas konstruknya. 

Setelah dilakukan pengukuran uji validitas dan uji reliablitas pada setidap 

indikator, maka akan dilakukan tahap respesifikasi dimana setiap indikator yang 

tidak memenuhi syarat pengujian akan dihilangkan dari model untuk kemudian 

dilakukan evaluasi pengukuran ulang hingga semua indikator memenuhi syarat 

pengujian. Setelah respesifikasi dilakukan, barulah tahap evaluasi inner model 

dilakukan setelahnya. 
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3.5.7 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Model yang telah di respesifikasi akan dilakukan evaluasi model struktural 

menggunakan nilai R2 atau R square untuk konstruk dependen. Perubahan nilai R 

square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu 

terhadap variabel dependen apakah memiliki pengaruh yang subtantive atau tidak. 

Semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian 

yang diajukan. Dasar pengujian hipotesis menurut Jogiyanto (2011:73) adalah 

sebagai berikut: 

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 sebesar 1.96 pada α 5%, maka hipotesis 

ditolak. 

Desain-ilmu penelitian harus disajikan secara efektif baik untuk berorientasi 

pada teknologi maupun khalayak yang berorientasi pada manajemen. Dari evaluasi 

model ini diperoleh dua output sebagai konstribusi keilmuan dan konstribusi praktis 

yaitu : 

1) Konstribusi keilmuan 

 Output akhir penelitian ini sebagai konstribusi keilmuan adalah model 

pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. 

2) Konstribusi Praktis 

 Output akhir penelitian ini sebagai konstribusi praktis adalah hasil analisa 

pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi.  

 


