
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang dilakukan pada penelitian ini dijabarkan dalam bentuk

tabel seperti dibawah ini :

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian
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Keterangan gambar :

3.1 Tahap Perencanaan Penelitian

Pada tahap ini yang dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah yang akan

diangkat untuk penelitian, menetukan metode yang akan digunakan serta

menentukan batasan serta tujuan dilakukan penelitian. Setelah itu penulis

menetapkan tempat penelitian pada Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi

Riau dengan objek yang diteliti yaitu digilib (digital Library) yang digunakan

oleh pengunjung perpustakaan.

3.1.1 Perumusan Masalah

Menentukan masalah apa yang diangkat dalam penelitian dengan cara

mengamati keadaan yang terjadi pada layanan sistem informasi perpustakaan

yaitu digital Library yang digunakan oleh pengguna pada Pepustakaan Badan

Pusat Statistik Provinsi Riau. Setelah diketahui kondisi di tempat penelitian

maka dibuat sebuah rumusan masalah yang akan diteliti.

3.1.2 Menentukan Tujuan Penelitian

Untuk mendukung pencapaian sasaran penelitian, tahapan beriktnya adalah

penentuan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Tujuan dilakukannya penelitian

adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui kualitas layanan Digital Library terhadap kepuasan

pengguna pada Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

2) Untuk mengetahui variabel atau pernyataan yang dikembangkan dari

tiap dimensi Libqual, yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan

kualitas pelayanan Digilib Pada Perpustakaan Badan Pusat Statistik

Provinsi Riau.

3.1.3 Menentukan Data yang Dibutuhkan

Langkah selannjutnya yaitu menetukan dan mengetahui data apa saja yang

dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian. Untuk mempermudah penulis

dalam melakukan analisis, maka perlu ditentukan beberapa data. Adapun data-

data yang dikumpulkan pada saat penelitian adalah menentukan data sekunder dan

primer, adapun data-data tersebut adalah :
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1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama,

misalnya dari individu atau perseorangan, seperti: hasil wawancara,

pengisian kuesioner, atau bukti transaksi seperti bukti pembelian barang.

Adapun data primer pada penelitian ini yaitu:

a) Data dari Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau seperti

sejarah, struktur organisasi, dan buku panduan penggunaan digilib.

b) Data yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan kepala

perpustakaan dan printscreen sistem digilib.

c) Data dari observasi dan data  hasil kuesioner.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan sebagai pendukung data

primer. Adapun data yang diperoleh penulis berasal dari buku-buku, jurnal

dan informasi dari internet yang berhubungan dengan teori-teori yang

berhubungan dengan kualitas layanan sistem informasi perpustakaan

terutama layanan Digital library, teori mengenai metode Libqual,

kepuasan pengguna.

3.1.4 Menetukan Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan masalah

yang diteliti. Pada penelitian ini digunakan metode Libqual (Library Quality)

yang mana metode ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pemustaka

terhadap layanan perpustakaan. Adapun variabel untuk kualitas layanan

diambil dari dimensi metode libqual yang digunakan yang jabarkan dalam

tabel berikut:

Tabel 3.1 Variabel Kualitas Layanan
Dimensi Aspek Indikator Kode

Affect of
service
(Kemampuan
dan sikap
pertugas
dalam

Kepedulian
(Empathi)

Petugas perpustakaan memberikan
perhatian dan pengarahan yang
sungguh-sungguh kepada saya saat
menggunakan digilib.

AS1

Ketanggapan
(Resopnsiveness)

Petugas perpustakaan bersedia untuk
membantu kesulitan dalam mencari

AS2
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melayani) informasi pada digilib.

Jaminan/kepastian
(Assurance)

Petugas perpustakaan mampu
menanamkan keyakinan pada
pengunjung untuk menggunakan
digilib.

AS3

Realiabilitas
/keandalan
(reliability)

Petugas perpustakaan memberikan
pelayanan dengan cepat dan tepat.

AS4

Kemampuan petugas perpus dalam
memberikan informasi yang akurat.

AS5

Information
control
(akses dan
kontrol
informasi)

Kemudahan akses
(ease of
Navigation)

Penelusuran informasi mudah
dilakukan  menggunakan digilib.

IC1

Penataan koleksi pada digilib
memudahkan saya untuk
mengaksesnya.

IC2

Kenyamanan
individu
(convenience)

Petunjuk atau panduan penggunaan
fasilitas digilib di perpustakaan sudah
jelas.

IC3

Peralatan yang
modern

Ketersediaan fasilitas digilib
membantu saya memperoleh bahan
perpustakaan.

IC4

Fitur-fitur yang tersedia pada digilib
sebagai alat bantu penelusuran koleksi
buku maupun publikasi statistik.

IC5

Kepercayaan   diri
(Self Reliance)

Saya dapat mencari informasi sendiri
diperpustakaan dengan menggunakan
digilib .

IC6

Saya mampu menggunakan layanan
digilib yang ada.

IC7

Isi /ruang lingkup
(Content/scope)

Ketersediaan koleksi pada digilib
sesuai dengan kebutuhan.

IC8

Tersedianya bimbingan pengunjung
diperpustakaan pada saat dibutuhkan.

IC9

Kecepatan waktu
akses (Timeliness)

Digilib membuat layanan  di
perpustakaan menjadi lebih cepat.

IC10
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Layanan digilib membuat penelusuran
informasi di perpustakaan menjadi
mudah.

IC11

Library as
place
(Fasilitas dan
Ruang
Perpustakaa)

Berwujud/ada
(tangibles)

Kondisi gedung dan peralatan cukup
memadai dan berfungsi dengan baik.

LP1

Ruang yang

bermanfaat

(utilitarian Space)

Ketenangan ruangan perpustakaan

untuk belajar.

LP2

Adanya desain ruangan sebagai tempat

diskusi yang menarik minat

pengunjung.

LP3

Berbagai makna

(symbol)

Perpustakaan terbuka untuk civitas

akademika dalalm belajar /diskusi

bersama.

LP4

Tempat belajar

yang nyaman

(refuge)

Ketersediaan ruangan diperpustakaan

yang nyaman untuk belajar.

LP5

Kondisi perpustakaan yang selalu

bersih dan dijaga dengan baik sehingga

kondusif untuk belajar.

LP6

Sumber : Data primer (2015)

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data di Perpustakaan

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pada penelitian ini, pengumpulan data

dilakukan dengan beberapa teknik. Adapun teknik dan data yang dikumpulkan

adalah sebagai berikut:

3.2.1 Melakukan Observasi dan Wawancara

1) Observasi (Pengamatan)

Observasi ini dilakukan di Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi

Riau untuk mengetahui permasalahan yang diteliti serta mengamati keadaan

sesuai dengan topik yang akan diteliti. Pengamatan dilakukan dengan melihat

dan mengamati secara langsung tentang penggunaan digilib oleh pengunjung

perpustakaan. Observasi disini berkaitan dengan kualitas layanan digilib yang
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dirasakan oleh pengguna, layanan dari petugas perpustakaan serta kondisi fisik

perpustakaan yang di gunakan.

2) Wawancara

Pada tahap ini, penulis melakukan wawancara dengan petugas maupun

beberapa pengunjung Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

mengenai layanan digilib sebagai objek penelitian. Proses memperoleh data

dengan cara tanya jawab secara langsung sehingga di dapatkan data yang

berkualitas.

Adapun daftar wawancara dengan Bapak Misnan SP sebagai petugas

Perpustakaan yaitu:

1) Apa visi misi perpustakaan BPS Provinsi Riau ?

2) Apa saja koleksi yang ada di Perpustakaan BPS Provinsi Riau ?

3) Siapa saja yang berkunjung ke Perpustkaan BPS Provinsi Riau ?

4) Berapa rata-rata jumlah kunjungan ke Perpustakaan BPS perhari ?

5) Apa saja pelayanan yang diberikan Perpustakaan kepada pengunjung ?

6) Sejak kapan perpustakaan BPS menerapkan sistem digilib untuk

pengunjung ?

7) Apa saja fitur atau menu yang ada pada digilib ?

8) Bagaimana pengaruh penerapan digilib terhadap pelayanan Perpustakaan

kepada pengunjung ?

9) Adakah kendala dalam penerapan digilib pada perpustakaan ?

10) Bagaimana menurut bapak layanan digilib yang ada saat ini ?

11) Bagaimana bapak menanggapi keluhan pengguna jika tidak menemukan

data yang dicari?

3.2.2 Studi Literatur

Studi literatur yang digunakan yaitu tentang kualitas layanan digital

library, kepuasan pengguna, dan teori mengenai metode libqual yang

digunakan dalam analisis. Teori ini didapat dari buku, jurnal, dan internet.

3.2.3 Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah kumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki

kualitas serta ciri-ciri yang telah diterapkan yang memiliki suatu persamaan
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kharakteristik. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pengguna

digilib yang merupakan masyarakat umum yang terdiri dari berbagai profesi

dan latar belakang pendidikan yang berbeda karena Perpustakaan BPS tidak

memiliki sistem keanggotaan. Pengunjung Perpustakaan BPS berdasarkan data

perpustakaan tahun 2014 memiliki rata-rata pengunjung perbulan 237 orang,

maka untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan

Rumus Slovin sesuai dengan Persamaan 3.1 yaitu:

2)(1 eN

N
n




………(3.1)

Keterangan :

N = besar populasi

n =  besar sampel

e = persen kelonggaran ketidak ketelitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang masih dapat ditoleril atau diinginkan (10%).

2)1.0(2371

237


n

37.3

237
n = 70.32 dibulatkan menjadi 70

Berdasarkan persamaan 3.1 responden pada penelitian ini berjumlah 70

orang. Untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya maka pada penelitian ini

penulis menggunakan teknik Sampling Aksidental yaitu teknik penentuan

sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan bertemu

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

3.2.4 Kuesioner

Kuesioner yang dibagikan berisi 22 pernyataan yang diambil dari setiap

indikator dari dimensi metode libqual yang digunakan yaitu affect of service,

information  control, dan library as place. Jenis instrumen pada penelitian ini

adalah menggunakan skala Likert, yaitu dengan tingkat jawaban terdiri dari 5

tingkatan. Skala Likert digunakan untuk mengukur tanggapan atau respons

seseorang tentang obyek sosial (Suliyanto : 2006).
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Alternatif jawaban tersebut dapat diberi skor positif dengan skala nilai 1

sampai 5 sebagai berikut:

5 = Sangat Puas

4 = Puas

3 = Cukup Puas

2 = Tidak Puas

1= Sangat Tidak Puas

Kuesioner yang disajikan yaitu dua buah yang pertama yaitu kuesioner

tentang persepsi pengguna terhadap layanan yang dirasakan. Dimana responden

diminta untuk mengisi nilai dari 1 sampai 5 berdasarkan layanan yang

dirasakannya. Contoh kuesionernya yaitu:

NO Pernyataan

Saya merasa Layanan yang diterima
N
/
A

Sangat
Tidak
Puas

tidak
puas

cukup
puas

Pua
s

Sanga
t puas

Affect of Service (X1)

1. Petugas perpustakaan memberikan
perhatian dan pengarahan yang
sungguh-sungguh kepada saya saat
menggunakan digilib.

1 2 3 4 5

2. Petugas perpustakaan bersedia untuk
membantu kesulitan dalam mencari
informasi pada digilib.

1 2 3 4 5

3. Petugas perpustakaan mampu
menanamkan keyakinan pada
pengunjung untuk menggunakan
digilib.

1 2 3 4 5

Yang kedua yaitu tentang layanan minimum yang dirasakan dan harapan

layanan yang diinginkan. Dimana pada kuesioner kedua pengguna harus mengisi

jawaban dengan nilai terendah 1 dan tertinggi 5.  Layanan yang diinginkan harus

lebih besar nilainya dari layanan minimum yang dirasakan. Contoh desain

kuesionernya yaitu :
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No

Jenis Pernyataan

Harapan Minimum

(1)

Harapan
Sesungguhnya

(2)

Terendah     Tertinggi Terendah     Tertinggi

Affect of Service (X1)

1. Petugas perpustakaan memberikan perhatian dan

pengarahan yang sungguh-sungguh kepada saya saat

menggunakan digilib.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2. Petugas perpustakaan bersedia untuk membantu

kesulitan dalam mencari informasi pada digilib.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. Petugas perpustakaan mampu menanamkan

keyakinan pada pengunjung untuk menggunakan

digilib.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Adapun cara pengumpulan data melalui kuesioner yang dilakukan yaitu :

1) Menyebar kuesioner kepada pengguna layanan Digilib pada

Perpustakaan BPS.

2) Penyebaran kuesioner dilakukan langsung oleh peneliti.

3) Pelaksanaan penyebaran kuesioner kepada responden dilakukan setelah

mereka selesai mencari informasi/data di Perpustakaan BPS yakni

sebelum responden sebelum meninggalkan Perpustakaan BPS Provinsi

Riau.

3.3 Tahap Analisis dan Pengolahan Data

3.3.1 Uji Validitas dan Reabilitas

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

Pengujian validitas angket dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu

pernyataan dalam angket yang akan digunakan. Suatu pernyataan angket

dinyatakan valid apabila nilai korelasi lebih besar dari nilai r-tabel, jika terdapat

suatu pernyataan yang tidak valid, maka pernyataan tersebut harus direvisi atau

diganti atau dihilangkan.
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Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir

pertanyaan dalam angket betul-betul reliable dan konsisten untuk mengukur

gejala yang sama pada responden. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan

menggunakan metode Cronbach Alpha. Suatu pernyataan dinyatakan reliabel

apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60.

3.3.2 Analisis Adequacy Gap (AG)

Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai kesenjangan dari hasil

kuesioner yang telah dijumlahkan. Adapun rumus yang digunakan untuk

menghitung Adequacy Gap yaitu :

AG (Adequacy Gap) = Persepsi (P) - Harapan Minimum (HM) .......(3.2)

Adapun cara menentukan tingkat kepusan berdasarkan skor AG (Adequacy

Gap) adalah sebagai berikut:

a) Apabila skor AG menunjukkan nilai positif, menunjukkan bahwa layanan

yang diberikan telah melebihi atau memenuhi harapan minimum

pemustaka, jadi pemustaka “cukup puas” terhadap layanan yang

diterimanya.

b) Apabila skor AG menunjukkan nilai yang negatif, maka hal ini

menunjukkan bahwa layanan yang diberikan belum memenuhi harapan

minimum pemustaka, sehingga pemustaka “belum puas” terhadap layanan

yang diterimanya. Jadi bisa dikatakan bahwa layanan yang diberikan di

bawah nilai minimum.

3.3.3 Analisis Superiority Gap (SG)

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Superiority Gap yaitu:

SG (Superiority Gap) = Persepsi (P) – Harapan Ideal (HI) .....(3.3)

Adapun cara menentukan tingkat kepusan berdasarkan skor Superiority

Gap (SG) adalah sebagai berikut:

a) Apabila skor SG menunjukkan nilai yang positif, hal ini menunjukkan

bahwa layanan yang diberikan telah melebihi harapan ideal pemustaka,

jadi pemustaka “sangat puas” terhadap layanan yang diterimanya .
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b) Apabila skor SG menunjukkan nilai yang negatif, menunjukkan bahwa

kualitas layanan dinilai “baik”, berada “dalam batas toleransi/ zone

tolerance”, dimana kualitas layanan berada di antara tingkat minimum

yang dapat diterima dan tingkat harapan ideal (desired).

3.3.4 Analisis libqual

Tahap ini adalah tahap akhir analisis yang mana analisis pemustaka akan

dilihat secara khusus dari tiga dimensi survei libqual yaitu kepuasan berdasarkan

dimensi affect of service, information control, dan library as place. Untuk

mempermudah memahami hasil penelitian maka nilai gap digambarkan dengan

Radar Chart .

3.4 Tahap Dokumentasi

Ini merupakan tahap terakhir dari metodologi penelitian ini. Pada tahap ini

melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan seluruh data-data dan informasi

menjadi satu untuk di susun menjadi sebuah laporan tugas akhir atau pembukuaan

sebuah penelitian yang dilakukan. Dan juga memberikan kesimpulan serta saran

hasil penelitian yang telah dilakukan.


