
BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian
Dibutuhkan step by step atau teknik pada penelitian untuk membentuk dan

menciptakan suatu laporan yang tersusun. Gambar 3.1 merupakan urutan yang di-
lakukan dalam penelitian.

Gambar 3.1. Metodologi penelitian

3.2 Tahap Perencanaan
Bagian perencanaan adalah tahap utama saat akan melakukan observasi,

kegiatan yang dilakukan antara lain:
1. Menentukan Masalah

Pada langkah ini hal yang dikerjakan yaitu melaksanakan tanya jawab pa-
da pegawai Dinas Kominfo Kota Pekanbaru dan selanjutnya menyalin apa
saja persoalan yang sering terjadi. Hasil dari wawancara diketahui bah-
wa beberapa aplikasi e-Government yaitu aplikasi EKA yang dikelola oleh
Dinas Kominfo mengalami masalah yaitu aplikasi yang ada masih dalam
tahap pengembangan sehingga perkembangan e-Government yang ada di
Kota Pekanbaru belum terwujudkan secara maksimal.



2. Menetapkan Tujuan Penelitian
Penetapan sasaran penelitian guna memastikan hal-hal menciptakan ham-
batan serta mencari solusi yang tetap sasaran pada penelitian ini yakni gu-
na melihat tingkat Penerapan aplikasi e- Government yang ada pada Dinas
kominfo Kota Pekanbaru.
Dalam riset ini data yang dibutuhkan adalah.

(a) Data Dasar Primary Data.
Informasi dasar adalah data yang didapat secara langsung dari asalnya,
yaitu: Data dari Kantor Dinas Kominfo Kota Pekanbaru
1) Seperti sejarah dan struktur organisasi.
2) Informasi yang diterima langsung dari sesi tanya jawab pada pihak

yang bersangkutan.
3) Informasi yang diterima melalui kuisioner.
4) Informasi yang berasal dari pengamatan.
5) Informasi yang diterima dari responden.

(b) Data Sekunder (Secondary hasil Data).
Data sekunder adalah informasi yang diperlukan untuk menyokong da-
ta dasar. Berbagai informasi yang didapat penulis di dapat pada buku-
buku, artikel dan informasi yang diperoleh melalui media online yang
berkaitan dengan konsep-konsep yang berkaitan dalam penerapan a-
plikasi e-Government menggunakan metode pendekatan PeGI.

(c) Memutuskan Metode yang Dipakai.
Teknik yang dipakai pada penelitian disamakan dengan masalah yang
diteliti yakni sebab Penerapan e-Government. Dalam penelitian ini
teknik yang dipakai ialah Pemeringkatan e-Government Indonesia (Pe-
GI). Untuk mengetahui tingkat penerapan aplikasi e-government pa-
da Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Bentuk eksperimen yang dipakai
pada penelitian ini yakni studi analisis deskriptif, studi yang disebut
digunakan untuk menyusun data atas kondisi maupun ciri-ciri yang
terdapat yakni ciri-ciri yang didapatkan dilapangan, antara lain yakni
wawancara, observasi sesuai penelitian yang dilakukan.

3.3 Tahap Pengumpulan Data
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini ialah mengumpulkan data yang

diperoleh dari Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Dalam tahap ini, pengumpulan data
dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi
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Dari hasil observasi yang dilakukan di Dinas Kominfo Kota Pekan-
baru. diperoleh bahwa ada terdapat masalah terhadap penerapan aplika-
si e-Government karena belum pernah dilakukan evaluasi pada sistem e-
government sehingga tidak diketahui seberapa besar tingkat penerapan sis-
tem informasi tersebut.

2. Wawancara
Melakukan wawancara kepada kasi infrastruktur teknologi informatika dan
kasi tata kelola e-Government yang ada di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru,
Proses memperoleh data dengan cara tanya jawab secara langsung tentang
permasalahan yang ada seputar aplikasi e-Government sehingga di dapatkan
data yang berkualitas.

3. Kuisioner
Kuisioner dalam penelitian ini dirancang untuk mengetahui tingkat pene-
rapan aplikasi e-Government Pada Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Kue-
sioner akan berisi pernyataan-pernyataan sesuai pada metode Pemeringkat-
an e-Government Indonesia (PeGI). Alat bantu yang dipilih dan digunakan
oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut
menjadi sistematis dan mudah, oleh karena itu peneliti menggunakan skala
likert sebagai pedoman penafsiran. Skala likert dalam menafsirkan data re-
latif mudah, yaitu dengan tingkat jawaban terdiri dari 4 tingkatan, sesuai
dengan penilaian yang diterapkan oleh PeGI untuk lebih jelasnya dapat di-
lihat Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tingkat penilaian RACI Chart

Angka 1 2 3 4
Keterangan Sangat Tidak

Setuju (STS)
Tidak Setuju
(TS)

Setuju (S) Sangat Setuju
(SS)

4. Studi Literatur
Studi literatur dikerjakan demi bisa menyusun sumber dari permasalah-
an yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dari buku-buku, jurnal ten-
tang penelitian penerapan sistem menggunakan metode PeGI yang telah di-
lakukan sebelumnya.

3.4 Tahap Pengolahan Data
Aktivitas yang dikerakan yakni membuat pengukuran kepada penerapan a-

plikasi e–Government pada Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Hal yang pertama
dikerjakan yakni mengatur informasi yang berasal dari kuesioner yang disebarkan
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berdasarkan 5 dimensi yang terdapat pada Pemeringkatan E-government Indonesia
(PeGI). Perolehan yang didapat dari mengatur data tersebut akan diketahui tingkat
penerapan aplikasi E–government pada Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Hasil da-
ri pengolahan data inilah yang akan dibuat menjadi materi acuan dalam pemberi-
an rekomendasi kepada pihak Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Tampilan gambar
metode PeGI bisa dilihat pada Gambar 2.2 yang terdapat di BAB 2.

3.5 Tahap Analisis dan Pembahasan
Dari keputusan mengatur data nanti dapat diketahui tingkat penerapan a-

plikasi e–Government pada Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Hasil yang akan di
jadikan bahan acuan untuk pemberian rekomendasi kepada pihak Dinas Kominfo
Kota Pekanbaru diperoleh berdasarkan hasil pengolahan informasi yang didapat.

Aktifitas yang dilakukan pada tahap ini adalah:
1. Analisis Penerapan Aplikasi E-Government

Menganalisa penerapan aplikasi yang diterapkan ole Dinas Kominfo Kota
Pekanbaru yaitu, Aplikasi Evaluasi kinerja anggaran (EKA).

2. Dimensi dan indikator Metode PeGI
Menganalisa dimensi dan indikator yang digunakan dalam penelitian
berdasarkan metode yang digunakan yaitu metode PeGI.

3. Penentuan Responden
Pemilihan responden menggunakan RACI Chart, yaitu pemilihan respon-
den yang ditentukan oleh suatu bagan yang bisa memperlihatkan fungsi
dan kewajiban dipegang pihak yang berkepentingan yang berkaitan dalam
sebuah aktivitas. RACI Chart ini berfungsi mendampingi dalam melihat
fungsi dan wewenang dari kalangan yang berhubugan dalam suatu peker-
jaan. Responden yang akan menerima kuisioner diantaranya ada: Kepala
Dinas, Kabid penyelenggaraan e-Government dan teknologi informatika,
kasi infrastruktur teknologi informatika, kasi pengembangan aplikasi dan
sistem informasi, kasi tata kelola e-Government, kabag pembangunan dan
kasi pembangunan.

4. Pengolahan Data Kuisioner dengan Metode Analisis Deskriptif
(a) Statistik deskriftif berkaitan pada penyusunan dan rangkuman infor-

masi dan penyususunan hasil rangkuman informasi yang ada. Data
statistik bisa didapat pada data kuisioner yang kebanyakan belum ter-
susun dan tidak dirapikan secara lebih baik atau acak (raw data). infor-
masi ini mesti dirangkum lebih tersusun dan rapi, maupun berdasarkan
jenis tabel dan prensentasi grafik untuk tahap awal pengambilan kepu-
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tusan. Pada penelitian ini menggunakan data kuisioner dan observasi.
(b) Penyusunan tabel maupun diagram yang dipakai pada statistik deskrip-

tif antara lain yakni, distribusi frekuensi yakni mean, median serta
modus. Selanjutnya presentasi grafik seperti diagram, histogram dan
lain-lain. Selain tabel dan grafik dibutuhkan singkatan statistik untuk
mengetahui pendeskripsian data pada penelitian, ini penyajian data dan
grafik digunakan.

5. Pembobotan dan Penilaian
Pada penyelenggaraan PeGI, sudah ditetapkan lima dimensi yang akan
diteliti. Kelima dimensi yang disebut antara lain yakni, kebijakan, kelem-
bagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Nilai perdimensi ini mem-
punyai skor serupa pada penilaian sebab semua dimensi ialah penting, saling
terhubung dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya (e Gov-
ernnment Indonesia (PeGI), 2019). kategori:
(a) Skala 1,0 – 1,49 = Kategori kurang indikator tidak ada dan sangat ku-

rang dari segi jumlah dan kualitas.
(b) Skala 1,5 – 2,49 = kurang Indikator ada tetapi perlu pengembangan

dari segi jumlah dan ditingkatkan secara kualitas.
(c) Skala 2,5 – 3,49 = baik Indikator ada dan sudah cukup baik serta mem-

bawa dampak positif pada pemanfaatan e-Government tetapi masih
diperlukan perbaikan-perbaikan untuk menjaga kelangsungan imple-
mentasi e-government di waktu mendatang.

(d) Skala 3,5 – 4,0 = sangat baik Indikator ada dan sudah sangat baik.
Dampak dari penerapan e-Government terlihat nyata. Kesiapan untuk
terus dikembangkan di waktu mendatang sudah terlihat jelas.

6. Analisis Hasil Kuisioner dengan Metode PeGI
Melakukan analisa hasil kuisioner penerapan aplikasi e-Government yang
ada pada Dinas Kominfo Kota Pekanbaru dengan menggunakan 5 dimensi
PeGI yang mana evaluasi ini dilihat dari apakah hasil dari wawancara sesuai
dengan hasil penyebaran kuisioner yang ada.

3.6 Tahap Dokumentasi Penelitian
Aktivitas yang dapat dikerjakan pada level ini yaitu menulis laporan yang

diteliti berawal dari penelitian petama hingga terakhir. Manfaat yang diperoleh
dalam penyusunan laporan ini bisa dijadikan untuk rekomendasi serta penunjang
bagi Dinas Kominfo Kota Pekanbaru dalam mencapai visi dan misinya.
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