
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bahan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada website Haluan Riau Pekanbaru, yaitu

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media cetak atau Koran. Desain

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 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. Penelitian dilakukan dengan pengamatan dan

pemantauan secara langsung pada objek dengan menggunakan instrument

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 website Haluan Riau Pekanbaru.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh selain dari objek penelitian. Seperti

buku/literature yang berkaitan dengan evaluasi serta jurnal ilmiah, informasi

web, blog yang berhubungan dengan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Membuat alat bantu u ntuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Data

yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir ini diperoleh dengan cara sebagai

berikut:

1) Studi Pustaka, dengan mempelajari buku-buku dan literature-literatur yang

relevan untuk acuan penelitian.
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2) Kuesioner, dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa yang

pernah mengakses website Haluan Riau.

3) Wawancara, dengan cara melakukan wawancara dengan pihak divisi IT

atau pengelola website Haluan Riau.

4) Melakukan observasi langsung ke lapangan dengan menggunakan

kuesioner agar mempermudah dalam menganalisa data system.

3.4 Alat Penelitian

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi software, metode,

dan teknik dalam penelitian.

3.4.1 Analisa Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan alat analisis webqual dari paket software

statistic SPSS 16 dalam model dan pengujian hipotesis.

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.



51

3.1 Tabel Metodologi Tugas Akhir
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3.5.1 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan

melakukan penelitian, data yang akan 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

pengukuran kualitas website Haluan Riau menggunakan metode webqual

4.0.

2) 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

pengukuran kualitas website Haluan Riau.

3) 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.

3.5.2 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 website Haluan Riau Pekanbaru penelitian ini adalah.

1) Observasi
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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 IT yang ada pada kantor Haluan

Riau Pekanbaru.

2) Wawancara

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Adapun beberapan

pertanyaan yang disampaikan adalah :

a. Sudah berapa lama website Haluan Riau ini di buat ?

Website Haluan Riau berdiri sekitar kurang lebih 3,5 tahun.

b. Permasalahan apakah yang sering terjadi pada website Haluan Riau ?

Adapun permasalahan yang sering terjadi pada website Haluan Riau yaitu

pada E-Paper yang sering terjadi adanya patching atau update dari

penyedia layanan e-paper yang berakibat berubahnya script e-paper pada

website.

c. Apakah berita/informasi yang disajikan up to date ?

Berita yang disajikan up to date. Berita di update selama 24 jam sekali.

d. Apakah pada berita, seperti berita politik, ekonomi bisnis dan lain-lain

informasi yang diberikan memilki jangka waktu ?

Iya, berita-berita yang disajikan pada website Haluan Riau memiliki

jangka waktu perhari.

e. Siapa sajakah yang mengisi berita dalam website Haluan Riau ?

Yang mengisi berita pada website Haluan Riau yaitu staff IT dan Anak

magang.

f. Apakah website Haluan Riau menyediakan fitur atau forum untuk

berdiskusi ?

Tidak, website Haluan Riau belum menyediakan fitur untuk berdiskusi.



54

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.

4) Pembuatan Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis. Kuesioner

bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban para responden.

Berikut langkah-langkah pembuatan kuesioner :

3.2 Tabel Konstruk Penelitian

Konstruk

Penelitian

Dimensi konstruk Item Pertanyaan

Webqual Usability (Kegunaan) 1. Pengguna merasa mudah

untuk mempelajari

pengoperasian website

2. Interaksi antara website

dengan pengguna jelas dan

mudah dipahami

3. Pengguna merasa mudah

untuk bernavigasi dalam

website

4. Pengguna merasa website

mudah untuk digunakan

5. Website memiliki tampilan

yang menarik

6. Tampilan/design sesuai

dengan jenis website
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7. Website menyampaikan

informasi pengetahuan dan

keterampilan yang

dibutuhkan pengguna

8. Website mampu

meningkatkan kepercayaan

pengguna

Information Quality 9. Website menyediakan

informasi yang akurat

10. Website menyediakan

informasi yang dapat

dipercaya

11. Website menyediakan

informasi yang tepat

waktu

12. Website menyediakan

informasi yang relevan

13. Informasi yang diberikan

website mudah untuk

dipahami

14. Website memberikan

informasi pada tingkat

yang tepat dan detail

15. Website Menyajikan

informasi dalam format

yang sesuai
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16. Website melindungi

privasi pengunjung ketika

mengakses situs

Interaction Quality 17. Website memberikan

gambaran yang jelas,

sehingga pengunjung

memiliki pandangan yang

positif

18. Website dapat diakses

dengan berbagai media

19. Website dapat diakses

dengan berbagai web

browser

20. Website menyediakan

fitur-fitur untuk

berkomunikasi (seperti

chatting, pertanyaan

online)

21. Website helpdesk yang

selalu online dan dapat

menjawab kebutuhan

pengguna

22. Website memiliki

tanggapan waktu yang

baik
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Pada penelitian ini, penulis menggunakan skala Likert sebagai skala

pengukurannya. Dimana kategori yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Skala Likert

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

Keterangan
Sangat tidak

setuju
Tidak

Setuju
Netral Setuju

Sangat

Setuju

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 Tahap Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data, terdapat beberapa teknik atau cara

yang dilakukan yaitu teknik penarikan sampel, uji validasi dan reabilitasi.

a. Teknik Penarikan Sampel

Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan untuk mewakili populasi

menggunakan metode slovin (Prasetyo dkk, 2005) :

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

= 100 mahasiswa

Sumber: Jogiyanto (2008)
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Maka didapatkan, jumlah sampelnya adalah 100 orang mahasiswa dengan

level confidence (tingkat kepercayaan) 90% dan error 10%.

b. Uji Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa baik suatu

instrumen mengukur konsep yang seharusnya diukur. Variabel-variabel

yang akan diuji dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu kualitas sistem

dan kualitas informasi pada website. Metode tersebut terdapat dalam

persamaan yaitu :

Keterangan :

r_xy = Koefisien korelasi antara skor butir (X) dengan skor butir(Y)

N = Banyaknya responden

ΣX = Jumlah skor variabel (X)

ΣY = Jumlah skor variabel (Y)

Σ_X2 = Jumlah kuadrat skor variabel (X)

Σ_Y2 = Jumlah kuadrat skor variabel (Y)

ΣXY = Jumlah perkalian skor item dengan skor butir (X) dan skor variabel

(Y)

Jika rxy lebih besar atau sama dengan nilai r tabel pada taraf signifikansi

tertentu, berarti instrument tersebut memenuhi kriteria validitas.

2. Uji Reabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa hasil pengukuran

tetap konsisten apabila dilakukan beberapa kali terhadap gejala yang

sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang dapat memberikan hasil
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yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada subyek

yang sama.Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan metode

Cronbach Alpha terhadap responden. Dengan rumus , yaitu :

Keterangan :

r11 = Reabilitas Instrumen

k = Banyaknya Butir Pertanyaan

∑σ2b = Jumlah Varian Butir

σ2t = Varian Total

Semakin besar nilai α cronbach yang didapat, maka semakin tinggi tingkat

reliabilitas penelitian yang dilakukan.

c. Uji Regresi

Regresi linear mengestimasikan besarnya koefisien-koefisien yang

dihasilkan dari persamaan yang bersifat linear, yang melibatkan suatu

variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel

terikat. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa hubungan antara variabel

dependen (kepuasan pengguna) dan variabel independen (masing-masing

dimensi dari Webqual 4.0). model analisis regresi atau model persamaan

structural dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang

melibatkan lebih dari dua variabel (multivariat). Dalam penelitian ini

diputuskan untuk menggunakan analisis regresi berganda, sebagaimana

telah dilakukan oleh Loiacono et al (2002). Untuk menguji pengaruh ketiga

variabel independen terhadap kepuasan pengguna, dilakukan analisis regresi

linear dengan metode stepwise. Adapun persamaan modelnya adalah
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sebagai berikut : SATISFACTION = a + b USABILITY + c INFOQUAL +

d INTERQUAL dimana

a = konstanta regresi

b,c,d = koefisien dari variabel independen

SATISFACTION = kepuasan pengguna

USABILITY = dimensi kegunaan

INFOQUAL = dimensi kualitas informasi

INTERQUAL = dimensi kualitas interaksi

3.5.4 Tahap Analisis

Pada tahap ini terdapat beberapa proses yaitu tahap analisis. Proses

tersebut adalah:

1. Tahap Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Pada tahap ini yang dilakukan yaitu analisis mengenai kualitas website

Haluan Riau. Seperti menganalisis pada kualitas penggunaan, kualitas

informasi dan kualitas interaksi pada website Haluan Riau.

2. Tahap Analisis Berdasarkan Kategori Kualitas

Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan penilaian berdasarkan dari jawaban

responden. Responden akan diminta menilai website untuk kualitas website

masing-masing menggunakan skala mulai dari 1 (Sangat Tidak setuju)

hingga 5 (sangat setuju). Hasil presentasi setiap jawaban akan digunakan

untuk memberikan jawaban atas kelayakan dari aspek-aspek yang diteliti.

Skala ini memperhatikan rentang bilangan presentase. Nilai maksimum

yang diharapkan adalah 100 persen dan minimum 0 persen.

3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang bersifat uraian penjelasan dengan

membuat tabel mengelompokkan, menganalisis data berdasarkan pada hasil

jawaban kuisioner yang diperolah dengan menggunakan tabulasi data.

3.5.5 Tahapan Dokumentasi & Persentase

1) Membuat Dokumentasi Hasil Penelitian Berupa Laporan Tugas Akhir
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Pembuatan dokumentasi sistem sesuai dengan format penyusunan tugas

akhir yang berlaku dan membuat tata cara penggunaan sistem agar lebih

mudah digunakan oleh pengguna.

2) Mempresentasikan Hasil Penelitian Menggunakan Slide

Mempresentasikan hasil penelitian, mengetahui hasil analisa yang didapat

dalam melakukan penelitian.


