
14 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tahapan//alur dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

3.1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan suatu langkah awal dalam sebuah 

penelitian. Dari latar belakang yang sudah dijabarkan diawal identifikasi 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini karena belum pernah 

Identifikasi masalah 

Studi Literatur 

Desain Penelitian 

Rancangan Pelaksanaan 

Evaluasi  

 Teknik Pengumpulan 

Data 

 Instrumen Pengumpulan 

Data 

Analisis Instrumen  Uji Validitas  

 Uji Reliabilitas  

Pengumupulan Data 

 Populasi  

 Sampel  

 Teknik Sampling 

Analisis Data 
 Analisis Kesesuaian 

 Analisis Kesenjangan 

 Analisis Kuadran IPA 

Kesimpulan  

Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian  



15 
 

dilakukan evaluasi terhadap kualitas website Digital Library selain itu masalah 

lainnya pengguna yang berkurang. 

3.2. Studi literatur 

Dalam melakukan penelitian ilmiah harus dilakukan dengan secara 

sistematis agar memudahakan langkah yang akan diambil. Dalam penelitian 

ini salah satu langkah yang dilakukan adalah studi literatur pada buku-buku, 

jurnal dan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi website, digital library, 

Webqual 4.0 dan Importance Performance Analysis serta dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan dilakukan studi literatur peneliti 

dapat memahami segala hal yang berhubungan dengan penelitiannya. 

3.3. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis metode kuantitatif deskriptif. Penelitian 

kuantitatif  dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data mennggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan[16]. Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan penelitian yang 

bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka 

untuk mencadarkan karakteristik individu atau kelompok[17]. 

3.4. Rancangan Pelaksanaan Evaluasi 

Pada tahap rancangan pelaksanaan evaluasi akan dilakukan menjadi dua 

tahapan yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. 

 

 



16 
 

3.4.1.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisioner (angket), observasi 

(pengamatan)[16]. Berikut penjelasannya secara singkat. 

1. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengmatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap data yang 

didapatkan dari Digital Library Universitas Muhammaddiyah 

Malang tentang total jumlah pengguna yang menggunakan website 

Digital Library Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Wawancara dilakukan untuk melakukan pengumpulan data yang 

diperlukan terkait website Digital Library Universitas 

Muhammdiyah Malang. Data yang diperlukan seperti data pengguna 

website Digital Library Universitas Muhammadiyah Malang dan 

statistik pengunjung website Digital library Universitas 

Muhammadiyah Malang. Selain itu, wawancara dilakukan untuk 

memngetahui profil dan kendala yang dihadapi website Digital 

Library Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab dan diharapkan responden 

memberikan penilaian yang obyektif. Kuisioner yang digunakan 
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dalam penelitian ini mengadaptasi kuisioner dari WebQual 4.0 

dengan 22 butir pertanyaan yang disusun dari 3 variabel usability, 

information quality, dan service interaction quality untuk mengukur 

kepuasaan pengguna yang kemudian akan disebar kepada responden.  

3.4.2.  Instrumen Penelitian 

Bagian ini menjelaskan tetntang instrumen yang digunakan dalam 

melakukan penilian adalah kuisioner. 

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 

Variabel Atribut Pertanyaan 

Usability I find the site easy to 

learn to operate 

Pengguna merasa mudah untuk 

mempelajari website Digital Library 

Universitas Muhammadiyah malang 

my interaction with the 

site is clear and 

understandable 

Interaksi antara website Digital 

Library Universitas Muhammadiyah 

Malang dengan jelas dan mudah di 

pahami 

I find the site easy to 

navigate 

Pengguna merasa mudah untuk 

melakukan navigasi dalam website 

Digital Library Universitas 

Muhammadiyah Malang 

I find the site easy to 

use 

Pengguna merasa website Digital 

Library Universitas Muhammadiyah 

Malang mudah untuk digunakan 

The site has an 

attractive appearance 

Pengguna merasa website Digital 

Library Universitas Muhammadiyah 

Malang memiliki tampilan yang 

menarik 

The design is 

appropriate to the type 

of site 

Desain website Digital Library 

Universitas Muhammadiyah Malang 

sesuai dengan jenis website yang 

serupa 

The site conveys a sense 

of competency 

Pengguna merasa website Digital 

Library Universitas Muhammdiyah 

Malang dapat diakses setiap saat 

 The site create a 

positive experience for 

me 

Pengguna merasa website Digital 

Library Universitas Muhammadiyah 

Malang menciptakan pengalaman  

yang positif  
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Information Quality Provides accurate 

information 

Website Digital Library Universitas 

Muhammdiyah Malang menyediakan 

Informasi yang akurat 

Provides believable 

information 

Website Digital Library Universitas 

Muhammadiyah Malang 

menyediakan informasi yang dapat 

dipercaya 

Provides timely 

information 

Website Digital Library Universitas 

Muhammadiyah Malang 

menyediakan informasi yang up to 

date 

Provides relevant 

information 

Website Digital Library Universitas 

Muhammadiyah Malang 

menyediakan informasi yang relevan 

Provides easy to 

understand information 

Website Digital Library Universitas 

Muhammadiyah Malang 

menyediakan kemudahan dalam 

memahami informasi 

Provides information at 

the right level of detail 

Website Digital Library Universitas 

Muhammadiyah Malang 

menyediakan informasi yang sesuai 

dengan detail dan tepat 

Present the information 

in an the appropriate 

format 

Website Digital Library Universitas 

Muhammadiyah Malang 

menyediakan informasi dengan 

format yang tepat 

Service Interaction Has a good reputasion Website Digital Library Universitas 

Muhammadiyah Malang memiliki 

reputasi yang baik 

It feels safe to complate 

transactions 

Pengguna merasa aman untuk 

melakukan interaksi pada website 

Digital Library Universitas 

Muhammadiyah Malang 

My personal 

information feels secure 

Pengguna merasa informasi pribadi 

nya aman pada website Digital 

Library Universitas Muhammadiyah 

Malang 

Creates a sense of 

personalization 

Website Digital Library Universitas 

Muhammadiyah Malang 

memberikan ruang untuk 

personalisasi 

Conveys a sense of 

comunity 

Website Digital Library Universitas 

Muhammadiyah Malang 

memberikan ruang untuk komunitas 

 Makes it easy to 

communicate with the 

organization 

Website Digital Library Universitas 

Muhammadiyah Malang 

memberikan kemudahan untuk 

berkomunikasi dengan organisasi 
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I feel confident that 

goods/service will be 

deliverd as promised 

Pengguna merasa yakin bahwa 

barang/jasa akan dikirim 

sebagaimana telah dijanjikan 

 

1. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala sikap model 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan[16]. 

Jawaban setiap item pada instrumen skala Likert  mempunya 

gradasi dari sangat posisitf sampai sangat negatif.  

Tabel 3.2 Skala Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kriteria Jawaban 

1.  Sangat Tidak Baik (STB) Sangat Tidak Penting (STP) 

2.  Tidak Baik (TB) Tidak Penting (TP) 

3.  Cukup Baik (CB) Cukup Penting (CP) 

4.  Baik (B) Penting (P) 

5.  Sangat Baik (SB) Sangat Penting (SP) 
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3.5. Analisis Instrumen 

Pada tahap analisis instrumen akan dilakukan beberapa tahapan yaitu Uji 

Validitas dan Uji Reliabilitas. Pengujian dilakukan menggunakan software 

SPSS 25 for Windows dan Microsoft Excel. 

3.5.1.  Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

akurasi alat tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. 

Pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan 

data secara akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur 

seperti dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut[18]. Rumus yang 

digunakan untuk menguji validitas instrumen dalam penelitian ini adalah 

korelasi Product Moment, sebagai berikut: 

    
  ∑     ∑   ∑  

√( ∑     ∑  
 
)    ∑    ∑  

 
    

 .......(1) 

Gambar 3.2 Rumus Korelasi Product Moment 

Keterangan: 

  
r
xy : koefiensi korelasi antara variabel x dan variabel y 

∑xy : jumlah perkalian antara variabel x dan y 

∑x
2 
: jumlah kuadrat nilai x 

∑y
2 

: jumlah kuadrat nilai y 

(∑x)
2 

: jumlah nilai x kemudian dikuadratkan 

(∑y)
2
 : jumlah nilai y kemudian dikuadratkan 
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Kemudian hasil dari 
r
xy dikonsultasikan dengan harga kritis momen 

(r tabel), apabila hasil yang diperoleh r hitung lebih besar dari r tabel, 

maka instrumen tersebut valid dan begitu pun sebalik nya. 

3.5.2.  Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability. Suatu alat ukur  

yang mampu menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi 

disebut sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). Walaupun istilah 

reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti konsisten, keterandalan, 

keterpercayaan, kestabilan, keajengan, dan sebagainya, namun gagasan pokok 

yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 

proses pengukuran dapat di percaya[18]. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan rumus Cronbach Alpha sebagai berikut: 

    (
 

   
) (  

∑  
 

  
 )........(2) 

Gambar 3.3 Rumus Cronbach Alpha 

Keterangan: 

r
11 : reliabilitas yang diharapkan 

k : jumlah item pertanyaan yang diuji 

∑σb
2 

 : jumlah varian skor tiap item 

σt
2
 : varians total 

Apabila koefisien Cronbach Alpha (r11) lebih besar 0,7 maka dapat 

dikatakan instrumen tersebut reliabel[19]. 
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3.6. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data akan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu 

menentukan populasi, sampel dan teknik sampel. 

3.6.1.  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang berdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya[16]. 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah pengguna website 

Digital Library Universitas Muhammadiyah Malang. Diketahui bahwa 

jumlah pengguna dari fakultas FKIP tahun 2017 sebanyak 779 orang, 

selanjutnya dari total keseluruhan populasi nantinya sebagian akan dijadikan 

sampel dalam penelitian ini. 

3.6.2.  Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

pupolasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus 

Slovin sebagai teknik sampling sebagai berikut. 

 

 

 

Keterangan: 

n : jumlah sampel 

         Gambar 3.4 Rumus Slovin 
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N : populasi 

e
2 

: eror yang ditoleransi 

untuk nilai N peneliti menetapkan 779 dari total populasi dan nilai e
2
 

adalah 0,01 sehingga jumlah responden sebagai sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 88,62 dan di bulatkan menjadi 89 responden. 

3.6.3.  Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling non probability 

sampling dengan pendekatan purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu[16]. Dalam hal ini 

yang dijadikan pertimbangan harus dari universitas muhammadiyah malang 

dan dari fakultas FKIP yang pernah menggunakan website Digital Library  

universitas muhammadiyah malang. 

3.7. Analisis Data 

Pada tahap analisis data akan dilakukan tiga tahapan yaitu analisis 

kesesuaian, analisis kesenjangan dan analisis kuadran. 

3.7.1.  Analisis Kesesuaian 

Analisis kesesuaian merupakan hasil dari perbandingan antara skor kinerja 

pelaksanaan (performance) dengan skor kepentingan (importance) yang 

kemudian akan dimuat dalam tabel presentase skor kinerja dan skor 

kepentingan. Adapun rumusnya sebagai berikut. 

    
  

  
        .......(1) 

Gambar 3.5 Rumus kesesuaian 
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Keterangan: 

Tki : tingkat kesesuaian 

Xi : skor kinerja (performance) 

Yi : skor kepentingan (importance) 

3.7.2.  Analisis Kesenjangan 

Analisis kesenjangan (gap) dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat 

kualitas dari website Digital Library Universitas Muhammadiyah Malang 

yang ditinjau dari nilai kesenjangan antara kualitas yang dirasakan (aktual) 

dan kualitas yang diinginkan atau harapan (ideal). Kualitas aktual ditunjukan 

melalui penilaian responden terhadap kinerja (performance) sedangkan 

unntuk kualitas ideal ditunjukan berdasarkan penilaian responden terhadap 

tingkat kepentingan (importance). Proses untuk menentukan nilai 

kesenjangan (gap) dapat dihitung dari selisih nilai antar kualitas website 

aktual (performance) dan kualitas website ideal (importance)[20]. 

                          .....(2) 

Gambar 3.6 Rumus Kesenjangan 

Keterangan: 

Qi(gap) : nilai kesenjangan 

Perf(i) : nilai rata-rata kinerja 

Imp(i) : nilai rata-rata kepentingan 

Tingkat kualitas yang baik ditandakan dengan nilai positif atau Qi 

(gap) lebih besar dari 0. Hal ini menunjukan kualitas aktual telah 

memenuhi kualitas ideal yang diharapkan. Sebaliknya bila Qi (gap) 
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bernilai negatif atau dibawah 0 maka tingkat kualitas menunjukan kurang 

dan belum memenuhi keinginan ideal. 

3.7.3. Analisis Kuadran IPA 

Tahap pertama untuk analisis kuadran adalah menggunakan diagram 

kertesius dengan perpotongan sumbu X dan Y sehingga terbentuk 4 kuadran. 

Sumbu X mewakili kinerja (performance) dan sumbu Y mewakili 

kepentingan (importance). 

Langkah pertama adalah menghitung rata-rata penilaian kinerja dan 

kepentingan untuk setiap atribut dengan rumus: 

n

Xi

Xi

k

i


 1

  n

Yi

iY

k

i


 1

..............(3) 

Keterangan: 

Xi  : bobot rata-rata tingkat penilai kinerja atribut ke-i 

iY  : bobot rata-rata tingkat penilaian kepentingan atribut ke-i 

n =  jumlah responden 

Langkah kedua adalah menghitung rata-rata tingkat kinerja dan 

kepentingan untuk keseluruhan atribut dengan rumus: 

n

Xi

Xi

k

i


 1   

n

Yi

Yi

k

i


 1 ..............(4) 

Keterangan: 

Xi  : bobot rata-rata tingkat penilaian kinerja atribut ke-i 

iY  : bobot rata-rata tingkat penilian kepentingan atribut ke-i 
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n : jumlah atribut 

Nilai X  ini memotong tegak lurus pada sumbu horisontal, yakni sumbu 

yang mencerminkan kinerja atribut (X), sedangkan nilai Y memotong 

tegak lurus pada sumbu vertikal, yakni sumbu yang mencerminkan 

kepentingan atribut (Y). Setelah diperoleh bobot kinerja dan kepentingan 

atribut, kemudian nilai-nilai tersebut diplotkan ke dalam diagram kartesius 

IPA. 

 

Gambar 3.7 Diagram Kuadran IPA 

 


