
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini adalah langkah demi langkah dalam penyusunan

Tugas Akhir mulai dari tahap persiapan penelitian hingga pembuatan dokumentasi

Tugas Akhir. Kerangka penelitian ini tergambar dalam flowchart berikut:

Gambar 3.1. Flowchart Penelitian



3.2. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian tergambar dari flowchart penelitian.

Penjelasan dari flowchart penelitian di atas adalah sebagai berikut:

3.2.1. Tahap Persiapan Penelitian

Pada tahap ini hal yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan merupakan tahap awal penelitian yaitu dengan melakukan

observasi dan survei langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang

akan dijadikan sebagai bahan penelitian oleh peneliti.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah maksud akhir yang dicari dalam penelitian, hal ini

ditetapkan berdasarkan fenomena yang terlihat di dunia nyata.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teori-teori yang dapat dijadikan acuan dasar untuk

melakukan penelitian serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk

selengkapnya penjelasan mengenai studi pustaka dapat dilihat pada Bab II.

3.2.2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan proses pengumpulan data dengan alat

bantu pengumpul data yaitu:

1. Wawancara

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk mengajukan

pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Dalam hal ini, peneliti melakukan

wawancara dengan bagian akademik kemahasiswaan yang bertugas di

Fakultas Teknik Universitas Riau.

2. Observasi atau pengamatan

Melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk lebih mengetahui

permasalahan yang diteliti dan kondisi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti

melakukan pengamatan langsung di lingkungan Fakultas Teknik Universitas

Riau, karena ditetapkan sebagai tempat pengambilan data untuk kuesioner.



3. Kuesioner

Peneliti menyebarkan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara

tertulis untuk diisi oleh sumber informasi. Pada penelitian ini kuesioner yang

disebarkan dalam jumlah terbatas yaitu mengambil sampel dari mahasiswa

Fakultas Teknik Universitas Riau.

Dalam penelitian ini terdapat kuesioner ekspektasi dan persepsi pengguna

yang digunakan untuk mengetahui puas atau tidaknya pengguna terhadap

pelayanan PORTAL Akademik sesuai dengan metode servqual. Pertanyaan-

pertanyaan pada kuisioner berdasarkan kepada kelima dimensi yang ada di

metode servqual yaitu Tangible, Realibility, Responsiveness, Empathy dan

Assurance.

Pada penelitian ini, digunakan skala pengukuran variable dan pembobotan

dengan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial

dengan 5 skala. Skala Likert yang digunakan dalam kuesioner ekspektasi

adalah :

1. Nilai 5 untuk jawaban sangat penting

2. Nilai 4 untuk jawaban penting

3. Nilai 3 untuk jawaban cukup penting.

4. Nilai 2 untuk jawaban tidak penting

5. Nilai 1 untuk jawaban sangat tidak penting.

Sedangkan penilaian untuk kuesioner persepsi pelanggan memiliki skala

Likert sebagai berikut :

1. Nilai 5 untuk jawaban sangat puas

2. Nilai 4 untuk jawaban puas

3. Nilai 3 untuk jawaban cukup puas

4. Nilai 2 untuk jawaban tidak puas

5. Nilai 1 untuk jawaban sangat tidak puas



4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teori-teori yang dapat dijadikan acuan dasar untuk

melakukan penelitian serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk

selengkapnya penjelasan mengenai studi pustaka dapat dilihat pada Bab II.

Dan dari pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti mendapatkan:

1. Data primer, adalah data yang berasal langsung dari objek penelitian. Data

primer untuk penelitian ini berasal dari wawancara, observasi dan kuesioner.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari objek penelitian, berupa

studi literatur, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, yang mendukung dalam

penelitian ini dan mengkaji ulang penelitian yang sudah ada.

3.2.3. Tahap Pengolahan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengolahan data yang diperoleh dari

proses pengumpulan data. Data-data yang diolah oleh peneliti dalam penelitian ini

yaitu:

1) Uji Validitas dan Reabilitas Kuisioner

Validitas menunjukkan sampai sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur

apa yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode

validitas konstruk. Validitas konstruk adalah metode pengujian validitas yang

digunakan untuk melihat hubungan antara hasil pengukuran suatu alat ukur

dengan konsep teoritik yang dimilikinya. Pengujian akan dilakukan dengan

software SPSS versi 16 for Windows. Perhitungan korelasi product momen

pearson dengan menggunakan SPSS yang terdapat pada bagian analyze,

correlation bivariate. Masing-masing item dicari korelasinya terhadap skor

total dengan teknik korelasi “product moment”.

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui keandalan alat ukur yang

digunakan dalam penelitian. Bila kondisi berubah maka alat ukur yang andal

akan tetap berperilaku yang sama, yaitu memberikan hasil yang sama.

Metode yang digunakan untuk mengukur keandalan alat ukur ini yaitu

metode Cronbach. Koefisien Cronbach ini didasarkan pada konsistensi



internal dari suatu alat ukur, yaitu rata-rata korelasi item-item yang

membentuk sebuah alat ukur. Diasumsikan bahwa item-item pembentuk alat

ukur yang diuji berkorelasi satu sama lain karena item-item tersebut

mengukur entitas yang sama. Uji Cronbach menghasilkan satu nilai α untuk

setiap variabel laten.

Koefisien keandalan alat ukur menyatakan tingkat konsistensi jawaban

responden. Nilai koefisien keandalan alat ukur berkisar antara 0 dan 1. Nilai

yang mendekati 1 menunjukkan keandalan (konsistensi jawaban responden)

yang makin baik, demikian pula sebaliknya.

Untuk menentukan keeratan hubungan dari perhitungan koefisien reliabilitas

di atas, digunakan kriteria, yaitu:

a) Kurang dari 0,2 : hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan.

b) 0,20 - < 0,40 : hubungan yang kecil (tidak erat).

c) 0,40 - < 0,70 : hubungan cukup erat.

d) 0,70 - < 0,90 : hubungan yang erat (reliabel).

e) 0,90 - < 1,00 : hubungan sangat erat (sangat reliabel).

f) 1,00 : hubungan yang sempurna.

2) Perhitungan Servqual

Perhitungan kualitas jasa dalam model Servqual ini didasarkan pada skala

multi item yang dirancang untuk mengukur persepsi dan harapan pelanggan.

Serta Gap diantara keduanya pada lima dimensi kualitas jasa yaitu bukti fisik,

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Kelima dimensi kualitas

tersebut dijabarkan dalam beberapa butir pertanyaan untuk variabel persepsi

dan variabel harapan berdasarkan skala likert. Perhitungan Servqual pada

penelitian ini sesuai dengan langkah-langkah dan rumus yang ada pada Bab

II.



3.2.4. Tahap Analisa

Setelah pengolahan data selesai dilakukan, tahap selanjutnya dari

penelitian ini adalah analisis hasil pengolahan data. Tujuannya yaitu untuk

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Variabel-variabel dominan yang mempengaruhi objek penelitian dianalisis satu

persatu. Analisis diupayakan lebih mendalam agar diperoleh kesimpulan yang

valid dan relevan.

3.2.5. Tahap Dokumentasi Hasil Penelitian

Pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi hasil dari

tahap-tahap yang dilakukan sebelumnya. Dari pengumpulan data, pengolahan data

serta analisa data. Hasil dokumentasi tersebut digunakan sebagai rekomendasi

atau masukan bagi pihak FT UR, untuk memperbaiki kualitas pelayanan Portal,

sesuai dengan visi yaitu Menjadikan Fakultas Teknik sebagai institusi pendidikan

yang terkemuka dalam menghasilkan tenaga profesional dibidang keteknikan

dalam wilayah Riau dan sekitarnya serta mampu bersaing pada tingkat nasional

dan international.


