
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bahan Penelitian

Penelitian dilakukan pada Pusat Komputer (Puskom) di Universitas Riau.

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif adalah

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi,

adapun responden pada penelitian ini yaitu mahasiswa dan seluruh pegawai yang

berada di Puskom Universitas Riau.Penelitian dilakukan dengan pengamatan dan

pemantauan secara langsung pada obyek dengan menggunakan instrumen

penelitian berupa kuesioner.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yang

dibedakan berdasarkan cara mendapatkannya yaitu:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan

dan pengamatan atau wawancara  yang dilakukan secara langsung kepada

pengguna Teknologi Informasi di Universitas Riau.

b. Data sekunder adalah Data sekunder adalah data yang diperoleh selain dari

objek penelitian. SepertiBuku/literatur yang berkaitan dengan evaluasi serta

jurnal ilmiah, informasi web, blog yang berhubungan dengan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Membuat alat bantu untuk pengumpulan data - data yang diperlukan. Data

yang diperlukan dalam penulisan penelitian tugas akhir ini diperoleh dengan cara

sebagai berikut:

a. Studi Pustaka, dengan mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang

relevan untuk acuan penelitian.
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b. Kuesioner, dengan cara menyebarkan angket kepada mahasiswa dan

karyawan Puskom Universitas Riau.

c. Wawancara, dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Puskom

bapak Drs. Defrianto, DEA pihak Divisi Information Communication and

Technology dan Divisi Software Development.

d. Melakukan observasi langsung ke lapangan dengan menggunakan kuesioner

agar mempermudah dalam menganalisa data sistem.

3.4 Alat Penelitian

Alat yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi software,

metode, dan teknik dalam penelitian.

3.4.1 Perangkat Lunak/Software

Untuk melakukan penelitian, dibutuhkan software dalam pengolahan data.

Adapun software yang dibutuhkan adalah:

Tabel 3.1 Rincian Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat Lunak Kegunaan

Microsoft Windows

Xp2

Sebagai sistem operasi yang akan menjalankan sistem

aplikasi lain

Microsoft Office Word

2010

Untuk pembuatan, pengolahan, dan dokumentasi data

yang didapat dari penelitian menjadi laporan

AMOS 20 for Windows
Untuk memperlihatkan estimasi - estimasi

parameter secara grafis dalam model diagram jalur

Microsoft Office Excel

2010

Untuk merancang dan mengolah data yang berbentuk

tabel

3.4.2 Analisa Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan alat analisis Structural Equation Modelling

(SEM) dari paket sofware statistik AMOS 20 dalam model dan pengujian

hipotesis. Alasan menggunakan SEM dalam penelitian ini karena mampu menguji
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serangkaian hubungan antar konstruk yang relatif rumit secara simultan. Analisis

dilakukan menggunakan dua macam teknik, yaitu:

a. Confirmatory Factor Analysis (Analisis Faktor Konfirmatori) pada SEM yang

digunakan untuk mengkonfirmasikan faktor-faktor yang paling dominan

dalam satu kelompok variable

b. Regression Weight pada SEM yang digunakan untuk meneliti seberapa besar

variabel-variabel human, organization, technology saling mempengaruhi.

3.5 Proses Alur Penelitian

Proses metodologi penelitian ini adalah merupakan langkah demi langkah

dalam penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses pengumpulan data hingga

pembuatan dokumentasi Tugas Akhir. Untuk memudahkan  dalam menjelaskan

proses ini terlebih dahulu dibuat dalam bentuk flowchart.
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Tabel 3.2 Tabel metodologi tugas akhir

METODOLOGI PENELITIAN

<Kegiatan> <Hasil><Tahap>

Tidak

Ya

III
Tahap Analisa

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi Pustaka
4. Populasi Sampel
5. Pembuatan Kuesioner

1. Hasil model struktur
Hubungan  kausalitas antara
fakto mempengaruhi.
2. Hasil Uji Hipotesa yang
diajukan

IV
Tahap

dokumentasi
dan

persentase
laporan

Data Primer &
Sekunder

Persentasi hasil
penelitan dan
dokumentasi

1. Pembuatan laporan
2. Slide tugas akhir

Analisa sistem

1. Analisis Faktor Konfirmatori
(Confirmatory Factor Analysis) pada
SEM
2, Analisis Regression Weight pada
SEM

Pengolahan data
menggunakan

AMOS

selesai

II
Tahap

pengumplan
data

1. Merumuskan
masalah
2. Merumuskan
Hipotesa

Landasan Teori
(membandingkan &
melihat penelitian

yg sudah ada)

penentuan tujuan
penelitian

Studi pendahuluan
(mengumpulkan

Teori)

Mulai

1. Penyusunan
proposal

2. landasan teori
I

Tahap
Persiapan
penelitan

1. Hasil Observasi
2. Hasil Kuesioner
3. Hasil tinjauan
pustaka
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Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan secara detail tahapan dalam

melakukan penelitian tugas akhir ini, yaitu:

3.5.1 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan

melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah:

1) Merumuskan Masalah

Kriteria penelitian yang baik menghendaki rumusan masalah atau

pertanyaan penelitian yang jelas dan tidak ambiguitas. Agar memudahkan

peneliti dalam menentukan konsep-konsep teoritis yang ditelaah dan memilih

metode penguji data yang tepat, masalah penelitian sebaiknya dinyatakan

dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara

dua variabel atau lebih. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka

dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah mengevaluasi

penerapan teknologi informasi menggunakan Human, Organization,

Technology (HOT) fit Modelsdi Puskom Universitas Riau.

2) Landasan Teori

Menentukan teori yang berhubungan dengan penelitian tugas akhir,

sumber teori dapat ditemukan pada jurnal, artikel, serta buku-buku yang

mempunyai hubungan dengan tugas akhir.

3) Merumuskan Hipotesis

Terkait dengan adanya penerapan teknologi informasi di Universitas

Riau akan memiliki pengaruh terhadap SDM, Organisasi, dan Teknologi serta

kesesuaian diantaranya. Maka dibutuhkan perumusan hipotesis untuk

selanjutnya di uji kebenarannya karena hipotesis merupakan jawaban

sementara. Adapun hipotesis yang dibangun antara lain :

H1  : Kualitas Teknologi  memengaruhi Kualitas Organisasi

H2  : Kualitas  Teknologi  mempengaruhi  Kualitas SDM

H3  : Kualitas Manusia  mempengaruhi  Kualitas  Organisasi
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4) Penentuan Tujuan

Setelah merumuskan masalah yang didapat dari hasil identifikasi masalah

maka dapat ditentukan tujuan yang akan dilakukan untuk menjawab masalah-

masalah yang telah dirumuskan yaitu Untuk mengetahui factor-faktor yang

mempengaruhi penerapan teknologi informasi di Universitas Riau.

3.5.2 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk lebih mengetahui

mengenai permasalahan yang diteliti. Dari data yang dikumpulkan akan dapat

diketahui mengenai sistem yang digunakan pada saat ini. Data-data dapat

diperoleh melalui wawancara langsung dan dengan cara melihat langsung

dilapangan terhadap sistem yang sedang digunakan. Dalam hal ini objek

penelitian berada pada Puskom Universitas Riau penelitian ini adalah :

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data/fakta yang cukup

efektif. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan

dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan peninjauan

langsung ke instansi/ bagian yang terkait yakni dengan melakukan  observasi

langsung pada Divisi-divisi yang ada pada Puskom Universitas Riau.

2) Wawancara

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk mengajukan

pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan kepala puskom Bapak Drs.

Defrianto, DEA dan Divisi Sistem & Database Ibu Anah Romi, S.Pi

3) Studi Pustaka

Menggunakan pustaka-pustaka seperti skripsi/tugas akhir, jurnal ilmiah,

buku-buku dan website yang digunakan sebagai referensi atau bahkan

digunakan sebagai bahan pembanding.
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4) Pembuatan Kuesioner

A. Menentukan Variable

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis.

Kuesioner bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban para

responden. Berikut langkah-langkah pembuatan kuesioner :

a. Menentukan Variabel

Dalam Penetapan variabel untuk membuat kuesioner maka

peneliti menggunakan variabel dalam kuesioner berdasarkan atas tiga

dimensi. Adapun Konstruk dan dimensi-dimensi yang akan diteliti dari

model teoritis disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.3 Konstruk dan dimensi penelitian secara teoritis

Konstruk

Penelitian
Dimensi Konstruk Sub Dimensi Konstruk

Item

Kuesioner

Human

(SDM)

Pengguna Sistem

Siapa yang menggunakan

(who use it)

Tingkat Penggunaannya

(Level Of User)

Sikap Penerimaan

(acceptance) atau menolak

(resistance)

KH1

KH2

KH3

KH4

Kepuasan Pengguna
Manfaat yang dirasakan

Sikap pengguna

KH5

KH6

Organisasi Struktur Organisasi

Tipe

Kultur

Politik

Perencanaan dan

pengendalian Sistem

Strategi

Manajemen dan Organisasi

KO7

KO8

KO9

KO10

KO11

KO12
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Lingkungan Organisasi

Sumber Pembiayaan

Pemerintah

Politik

Kompetensi

Hubungan Interorganisasional

dan Komunikasi

KO13

KO14

KO15

KO16

KO17

Teknologi

Kualitas Sistem

Mudah dan nyaman

digunakan

Mudah dipelajari (user

friendly)

Mudah untuk menjadi ahli

dalam menggunakan

sistem

Tidak menggunakan usaha

yang ekstra

Akses mudah, cepat dan

nyaman

Respon yang cepat

Koneksi ke server lancar

Layanan tanpa kesalahan

Stabil dan tidak ada

kerusakan

Fleksibel

Keamanan data yang terjamin

KT18

KT19

KT20

KT21

KT22

KT23

KT24

KT25

KT26

KT27

Kualitas Informasi

Kelengkapan data

Informasi yang relevan

Informasi yang akurat

Ketepatan      waktu penyajian

informasi

Informasi yang up to date

KT28

KT29

KT30

KT31

KT32
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Format yang mudah

dipahami

Format yang jelas

KT33

KT34

Kualitas Layanan

Kenyataan sesuai dengan janji

Tanggap dan cepat dalam

merespon keluhan

Pengguna Teknologi

informasi

Perhatian pada pengguna

KT35

KT36

KT37

Sumber : data yang diolah.2013

B. Menentukan Skala Pengukuran

Pada penelitian ini, penulis menggunakan skala Likert sebagai skala

pengukurannya. Dimana kategori yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Intensitas kesetujuan pernyataan di dalam kuesioner

Untuk pertanyaan mengenai demografi responden, skala yang

digunakan adalah skala Nominal. Skala nominal merupakan skala yang

digunakan untuk memberi label, simbol, lambang atau nama suatu kategori.

3.5.3 Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas  objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu atau sekelompok orang, kejadian

atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Sugiono, 2010). Dari

pengertian diatas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan

Keterangan intensitas kesetujuan pernyataan di dalam kuesioner
Angka 1 2 3 4 5

Keterangan Sangat tidak setuju Tidak Setuju Netral Setuju
Sangat

Setuju

Sumber: Jogiyanto (2008)
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obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah yang memenuhi syarat

tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Jumlah Populasi mahasiswa Universitas Riau yang terdaftar pada SIAK

(Sistem Informasi Akademik) sampai dengan Januari 2013 adalah  28.858 orang

serta admin disetiap Fakultas yang berjumlah 24 orang dan para pegawai Puskom

yang berjumlah 29 orang. Maka perhitungan pengambilan sampelnya adalah

sebagai berikut: Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan untuk mewakili

populasi menggunakan metode slovin (Prasetyo dkk, 2005) :

.....................................(3.1)

Keterangan :

= Jumlah Sampel seluruhnya

N = Jumlah Populasi Seluruhnya

d = Tingkat Kesalahan

Jumlah Populasi mahasiswa Universitas Riau yang terdaftar pada SIAK (Sistem

Informasi Akademik) sampai dengan Januari 2013 adalah  28.858 orang

mahasiswa.

N = 28858

d = 10 % = 0,1
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= 100 Responden

Jadi, jumlah sampel sebesar 100 responden

Dikarenakan pengambilan sampel dilakukan di seluruh fakultas yang

berada di Universitas Riau yang berjumlah 11 fakultas . maka teknik pengambilan

sampel berikutnya menggunakan teknik pengambilan sampel bertingkat

(Berstrata) (Riduan, 2010).

.....................................(3.2)

Keterangan :

N  = Jumlah Populasi Seluruhnya

Ni = Jumlah Populasi menurut stratum

n  = Jumlah sampel seluruhnya

ni =  Jumlah sampel menurut statum

Adapun jumlah fakultas di Universitas Riau 11 fakultas yang terdiri dari :

Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Faperika (Fakultas Perikanan dan Ilmu

Kelautan), Fakultas Ekonomi, FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik),

FKIB (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), FMIPA (Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam), FAPERTA (Fakultas Pertanian), Fakultas

Kedokteran, PSIK (Fakultas Ilmu Keperawatan).

1. Fakultas Hukum

jumlah mahasiswa 1259 orang
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2. Fakultas  Teknik

Jumlah mahasiswa 2567 orang

3. Faperika (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)

Jumlah mahasiswa 2017 orang

4. Fakultas Ekonomi

Jumlah mahasiswa 6429 orang

5. FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

Jumlah mahasiswa 4887 orang

6. FKIB (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)

Jumlah mahasiswa 5735 orang
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7. FMIPA (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam )

Jumlah mahasiswa 2275 orang

8. FAPERTA (Fakultas Pertanian)

Jumlah mahasiswa 2357 orang

9. Fakultas Kedokteran

Jumlah mahasiswa 803 orang

10. PSIK (Fakultas Ilmu Keperawatan)

Jumlah mahasiswa 529 orang

ADMIN FAKULTAS

Fakultas Hukum =  1 orang

Fakultas  Teknik =  2 orang

Faperika (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan) =  4 orang
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Fakultas Ekonomi =  4 orang

FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) =  4 orang

FKIB (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) =  3 orang

FMIPA (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ) =  2 orang

FAPERTA (Fakultas Pertanian) =  2 orang

Fakultas Kedokteran =  1 orang

PSIK (Fakultas Ilmu Keperawatan) =  1 orang

Total = 24 orang

Jadi total responden pada penelitian ini berjumlah 153 responden yang

terdiri dari 100 orang mahasiswa, 24 orang admin diseluruh fakultas, dan 29 orang

pegawai Puskom.

3.5.4 Tahap Analisis Sistem

Metode analisis berisi pengujian-pengujian data yang diperoleh dari hasil

jawaban responden yang diterima, prosedur analisis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu

kuesioner (questionnaire), suatu kuesioner (questionnaire) dikatakan valid jika

pertanyaan pada kuesioner (questionnaire) tersebut mampu mengungkapkan

sesuatu yang akan diukur Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r

hitung dengan nilai r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka

pertanyaan tersebut dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas Masing-masing Konstruk

Reliabelitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner (questionnaire)

yang merupakan indikator dari variable (konstruk). Suatu kuesioner

(questionnaire) dikatakan dapat dipercaya/andal (reliable) jika jawaban seseorang

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jika suatu

konstruk atau variable dikatakan reliable jika memberikan nilai.
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3. Analisa Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum relevan

dengan responden dengan menggunakan tabel distribusi yang merincikan

mengenai karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin, Usia, Status

Pegawai, dan Divisi kerja,variabel yang mendasari pengggunaan Teknologi

Informasiakan digunakan tabel frekuensi distribusi absolut yang menunjukkan

rata-rata, median, kisaran dan deviasi standar dimana diperoleh dari hasil jawaban

responden yang diterima.

4. Pengujian hipotesa dengan Regression Weight pada SEM

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan

menggunakan model persamaan struktural (SEM) dengan pertimbangan bahwa

SEM memiliki kemampuan untuk menggabungkan measurement model secara

simultan dan efisien bila dibandingkan dengan teknik multivariat lainnya.

Penggunaan model persamaan tersebut dengan aplikasi Analysis o f Momen Stucture

(AMOS 20) ini akan mengahasilkan indikator-indikator yang mendukung apakah

model yang diajukan adalah model yang fit.

Adapun hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut.

H1 : kualitas teknologi mempengaruhi Kualitas organisasi

H2  : kualitas Teknologi mempengaruhi kualitas SDM.

H3 : kualitas SDMmempengaruhi Kualitas Organisasi.

Dasar Pengambilan keputusan dengan melihat angka probabilitas (p)pada output

AMOS.

Jika p > 0,1 maka Ho diterima

Jika p < 0,1 maka Ho ditolak

Sumber: (Singgih Santoso. 2011)

Structure model adalah model mengenai struktur hubungan yang

membentuk atau menjelaskan kausalitas antara faktor. Hair et al. (1998)

mengemukakan tujuh langkah dalam permodelan analisis faktor konfirmatori

yang digunakan seperti:
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1. Mengembangkan model berdasarkan teori

Kajian teoritis yang mendasari konstruk dan dimensi-dimensi yang

akan diteliti dijelaskan dalam telaah teoritis dan ditunjukkan dalam model

kerangka pemikiran teoritis

2. Menilai problem identifikasi

Problem identifikasi pada prinsipnya adalah problem mengenai

ketidakmampuan dari model yang dikembangkan untuk menghasilkan

estimasi yang unik. Dalam Ferdinand (2006) dinyatakan bahwa munculnya

masalah identifikasi dapat dilihat melalui:

a. Standard error yang besar untuk satu atau lebih koefisien

b. Korelasi yang tinggi (> 0,9) diantara koefisien estimasi.

c. Munculnya angka-angka yang aneh seperti adanya varians error yang

negatif.

d. Program tidak mampu menghasilkan matriks informasi yang harus

disajikan.

3. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model melalui telaah

terhadap berbagai kriteriagoodness of fit. Beberapa ukuran penting dalam

mengevaluasi kriteriagoodness of fit adalah sebagai berkut:

1) Chi - square

Pengukuran paling mendasar adalahlikehood ratio chi-square(X2)

dimana nilai x yang rendah dengan tingkat signifikan >0,01 menandakan

matrik input yang sebenarnya dan diperkirakan secara statistik tidak

berbeda

2) GFI (Goodness of Fit Index).

Merupakan pengukuran non statistik yang nilainya berkisar antara

0 (poor fit) sampai dengan 1(perfect f t ) . Nilai yang tinggi dalam indeks

ini menunjukkanbetter f t .
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3) AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index).

Merupakan penyesuaian dari rasio derajat kebebasan untuk model

bebas. Nilai yang dapat diterima adalah nilai yang sama dengan atu lebih

besar dari 0,090 (Hairet al,1995, Hulland etal,1996)

4) CFI(Comparative Fit Index).

Dimana bila mendekati 1 mengindikasikan tingkat fit yang paling

tinggi.(Arbuckle, 1997) Nilai yang direkomendasikan adalah CFI >

0,095.

5) RMSEA (Root Mean Square Erroe of Approximation)

Menunjukkangoodness of fityang dapat diharapkan bila model

diestimasi dalam populasi (Hairet al, 1995). Nilai RMSEA yang lebih

kecil atau sama dengan 0,08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya

model yang menunjukkan sebuahclose fit dari model itu berdasarkan

degress of freedom (Browne and Cudeck, 1993).

6) TLI (Tucker Lewis Index)

Merupakanincremental indeks yang membandingkan sebuah

model yang diuji terhadap sebuahbaseline model, dimana nilai yang

direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model adalah

0,95 dan nilai yang mendekati 1 menunjukkan a very good fit.

7) CMIN/DF

CMIN/DF adalah The Minimum Sample Discrepency

Functionyang dibagi dengan degree of freedom.CMIN/DF tidak lain

adalah statistik chi-square, X2 dibagi Dfhya disebut X2 relatif. Bila nilai

X2 relatif kurang dari 2,0 atau 3,0 adalah indikasi dariacceptable fit

antara model dan data (Arbuckle, 1997).
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Dengan demikian indeks-indeks yang digunakan untuk menguji

kelayakan sebuah model adalah seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Penilaian Kriteria Goodness o f Fit Index Full Model

Goodness of Fit Index Cut off Value

X2 Chi Square Diharapkan kecil

Significan Probability ≥ 0,05

RMSEA ≤ 0,08

GFI ≥ 0,90

AGFI ≥ 0,90

CMIN/DF ≤ 2,00

TLI ≥ 0,95

CFI ≥ 0,95

Sumber : Singgih Santoso (2011)

4. Evaluasi model

Uji Reliabilitas Model, Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui

bahwa hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih

terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji

reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang dapat memberikan

hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada subyek

yang sama. Tingkat reliabilitas adalah lebih besar dari 0,7 walaupun bukanlah

suatu ukuran mati (Ferdinand, 2006). Nunnaly (1967) mengemukakan bahwa

suatu instrumen yang reliabel jika memiliki koefisien cronbach alpha di atas

0,60. Uji reliabilitas dalam SEM dirumuskan oleh Ferdinand (2006) sebagai

berikut :

Construct Realiability

Keterangan :

∑ standar loading diperoleh dari standardize loading untuk setiap indikator

yang
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didapat dari hasil keterangan komputer

∑² j merupakan measurement error dari setiap indicator

Reliabilitas adalah indikator kekonsistensian internal pada suatu

konstruksi. Hasil reliabilitas yang tinggi memberikan keyakinan bahwa

semua indikator konsisten dengan pengukurannya Tingkat reliabilitas yang

diterima secara umum adalah > 0.70. Selain itu, terdapat ukuran reliabilitas

lain yaitu variance extracted. Nilai yang direkomendasikan untuk variance

extracted adalah 0.50.

5. Interpretasi dan modifikasi model

Ketika model telah dinyatakan diterima, maka peneliti dapat

mempertimbangkan dilakukannya modifikasi model untuk memperbaiki

penjelasan teoritis. Modifikasi dari model awal harus dilakukan setelah dikaji

banyak pertimbangan. Modifikasi dilakukan dengan mengamati standardize

residualis yang dihasilkan oleh model tersebut. Batas keamanan untuk jumlah

residual adalah ± 2,58 dengan signifikansi 10%. Nilai residual > 2,58

menunjukkan adanya problem error yang substansial untuk sepasang indikator.

3.5.5 Tahapan Dokumentasi & Persentase

1)   Membuat Dokumentasi Hasil Penelitian Berupa Laporan Tugas Akhir

Pembuatan dokumentasi sistem sesuai dengan format penyusunan tugas

akhir yang berlaku dan membuat tata cara penggunaan sistemagar lebih

mudah digunakan oleh pengguna.

2) Mempersentasikan Hasil Penelitian Menggunakan Slide

Mempersentasikan hasil penelitian, mengetahui hasil analisa yang didapat

dalam melakukan penelitian.


