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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Populasi atau Sample Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan 

Dr.Setiabudhi 229, Bandung 40154. 

2. Populasi 

Populasi adalah subyek yang akan dijadikan penelitian. Populasi menurut 

Sugiyono (2012, hlm. 80) adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya”. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi obyek populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa UPI tingkat akhir angkatan 2010 yang 

berada di Fakultas Ilmu Pendidikan (Jurusan Kurtek, BK, PLS), FPMIPA 

(Jurusan Ilkom, Kimia, IPSE) dan FPTK (Tata Boga, Tata Busana, Agronomi). 

Dari data yang diperoleh jumlah mahasiswa aktif tingkat akhir angkatan 2010 

adalah 695 dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 3.1  

Jumlah mahasiswa UPI  

 

Fakultas Jumlah 

FIP 290 

FPMIPA 267 

FPTK 138 

Jumlah Total 695 

     

3. Sampel 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 81) “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut.” Sampel dalam penelitian ini 

yaitu bagian dari mahasiswa UPI tingkat akhir angkatan 2010. Dalam 
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penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan probablity sampling 

dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 82) “proportionate stratified random sampling 

adalah teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur 

yang tidak homogen dan berstrata proporsional”.  

Penulis memilih beberapa jurusan untuk mewakili setiap fakultas. 

Pengambilan jurusan disetiap fakultas dilakukan secara random sehingga 

menghasilkan beberapa jurusan yang telah disebutkan di atas (dalam poin 

populasi)  untuk mewakili setiap fakultas yang telah dipilih oleh penulis untuk 

menjadi populasi dalam penelitian ini karena populasi disetiap fakultas sangat 

besar. Rumus Slovin dipergunakan untuk menghitung jumlah sampel 

berdasarkan jumlah populasi yang telah diketahui. Adapun rumusnya sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

Dimana: 

n  = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e  = Nilai presisi (tingkat kesalahan yang diambil dalam sampling ini    

adalah sebesar 10%) 

(Prasetyo, 2010, hlm. 137) 

  

 Jika dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, maka didapatkan 

besarnya sampel sebagai berikut: 

 

 

 

Dengan demikian, dari perhitungan tersebut diperoleh jumlah responden 

sebanyak 87 orang. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan sampel 
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dari setiap lapisan atau kelompok menurut Prasetyo (2010, hlm. 130) sebagai 

berikut:  

 

 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus maka diperoleh 

ukuran sampel dari setiap lapisan atau kelompok yaitu: 

 

Tabel 3.2 

Jumlah sampel setiap fakultas 

Fakultas Jumlah Sampel 

FIP 290/695 × 87 = 36 

FPMIPA 267/695 × 87 = 33 

FPTK 138/695 × 87 = 18 

 

 

B. Desain Penelitian 

Sebuah penelitian harus memiliki desain penelitian. Menurut Sugiyono 

(2012, hlm. 14) “... desain penelitian itu harus spesifik, jelas, rinci, ditentukan 

secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah”. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah 

penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang 

dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah literasi informasi mahasiswa. 

Sedangkan yang menjadi variaabel terikat yaitu proses penulisan karya ilmiah. 

Berikut akan digambarkan desain penelitian tersebut dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.3 

 Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X : Literasi Informasi Mahasiswa (Variabel bebas) 

Y : Proses Penulisan Karya Ilmiah (Variabel terikat) 

XY : Kontribusi Literasi Informasi Mahasiswa Terhadap Proses Penulisan 

Karya Ilmiah 

 

C. Metode Penelitian 

Untuk melakukan penelitian, peneliti membutuhkan metode penelitian 

yang tepat. Menurut Sugiyono (2012, hlm. 2) “metode penelitian adalah cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Dari 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian itu sebaiknya 

dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 8) “penelitian yang digunakan untuk populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik”. Sedangkan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau 

hal lain-lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian” 

(Arikunto, 2013, hlm. 3).  

Berdasarkan definisi para ahli di atas, penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan pada sebuah populasi 

 X 

Y 

Literasi Informasi Mahasiswa 

(X) 

Proses Penulisan 

Karya Ilmiah (Y) 

 

XY 
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atau sampel tertentu dan untuk pengumpulan datanya menggunakan instrumen 

penelitian dengan tujuan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi tertentu. Pada 

penelitian ini, penulis memaparkan data yang diperoleh dari responden melalui 

angket untuk selanjutnya hasil tersebut diinterpretasikan. 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Dalam Penelitian ini variabel yang akan dikaji adalah variabel X dan Y. 

Variabel X beracuan pada standar ACRL. Sedangkan variabel Y akan beracuan 

pada pedomana penulisan karya ilmiah UPI 2013.  

 

Tabel 3.4 

Variabel dan Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definisi Operasional 

Agar tidak timbul kesalah pahaman istilah-istilah maka, perlu diberikan 

definisi operasional dari penelitian ini yaitu: 

Variabel Indikator 

Variabel bebas (X) literasi 

informasi perpustakaan 

Kemampuan menentukan sifat dan 

cakupan kebutuhan informasi 

Mengakses informasi yang 

dibutuhkan secara efektif dan efisien 

Mengevalusi informasi dan sumber-

sumbernya secara kritis 

Menggunakan informasi untuk 

menyelesaikan tujuan tertentu 

Memahami aspek kelegalan yang 

berkaitan dengan penggunaan 

informasi 

Variabel terikat (Y) proses 

penulisan karya ilmiah 

Menentukan topik penenlitian 

Menyusun karya ilmiah berdasarkan 

pedoman 

Mengutip sesuai dengan standar yang 

berlaku 

Menulis daftar pustaka 



52 

 

Septyanti Utami Solihat, 2014 
Kontribusi Literasi Informasi Mahasiswa Terhadap Proses Penulisan Karya Ilmiah 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

a) Kontribusi 

Tingkat atau proporsi sumbangan dari suatu variabel bebas yaitu 

literasi informasi mahasiswa terhadap proses penulisan karya ilmiah 

sebagai variabel terikat yang dapat dijabarkan dalam bentuk presentase 

atau skor total melalui perhitungan koefisien korelasi. 

b) Literasi Informasi 

Literasi informasi adalah kemampuan dalam mengelola informasi. 

LI dalam penelitian ini beracuan kepada standar Association of College 

& Research Libraries (ACRL) yang meliputi kemampuan merumuskan 

kebutuhan informasi, mencari, mengevaluasi, dan menggunakan 

informasi serta memahami aspek kelegalan mengenai penggunaan 

informasi. 

c) Proses penulisan karya ilmiah 

Proses penulisan karya ilmiah yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah proses penulisan untuk menghasilkan sebuah karangan ilmu 

pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi 

penulisan yang baik dan benar. Jenis karya ilmiah yang akan 

difokuskan dalam penelitian ini adalah skripsi. Proses penulisan karya 

ilmiah dalam penelitian ini meliputi proses dalam pemilihan topik 

penelitian, penyusunan skripsi  sesuai dengan pedoman karya ilmiah, 

proses pengutipan dengan menggunakan standar yang digunakan dalam 

pedoman karya ilmiah dan penulisan sumber yang digunakan dalam 

daftar pustaka. Pedoman karya ilmiah yang digunakan adalah pedoman 

karya ilmiah yang dikeluarkan oleh UPI tahun 2013. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Setelah desain penelitian dirancang langkah berikutnya adalah merancang 

instrumen penelitian. Menurut Arikunto (2013, hlm. 203). “Instrumen 

penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.”  
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Dalam penelitian ini instrumen yang akan digunakan adalah angket. 

Menurut Arikunto (2013, hlm. 194) “angket adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.”  

Penggunaan angket sebagai instrumen penelitian mencakup beberapa 

pertanyaan mengenai literasi informasi mahasiswa dan proses penulisan karya 

ilmiah. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup 

dimana pertanyaan atau pernyataan telah memiliki jawaban (option) yang 

tinggal dipilih oleh responden. Responden tidak bisa memberikan jawaban atau 

respon lain kecuali yang telah tersedia sebagai alternatif jawaban. Skala dalam 

penelitian ini menggunakan Skala Likert.  

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 92) “skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan presepsi”. Dengan skala likert, maka variabel 

yang akan di ukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan.  

Instrumen skala likert menggunakan bentuk checklist dalam menjawab 

pertanyaan instrumen penelitian. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah 

perhitungan hasil. Tiap alternatif jawaban diberi skor yang dijelaskan pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.5 

Skala Likert 

Sikap Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak 

Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

Positif 5 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 5 

 

(Sumber: Sugiyono, 2012, hlm. 94) 

 

Dalam penyusunan instrumen penelitian perlu dibuat kisis-kisi instrumen 

untuk memudahkan dan memberikan gambaran yang jelas. 
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Tabel 3.6 

Kisi-kisi Instrumen Angket 

Kontribusi Literasi Informasi Mahasiswa Terhadap Proses Penulisan 

Karya Ilmiah (Studi Deskriptif pada mahasiswa Univeristas Pendidikan 

Indonesia) 

 

No. Variabel 

Penelitian 

Indikator Jumlah 

Item 

Deskripsi No. 

Item  

    

1. 

Literasi 

Informasi 

Mahasiswa 

(X) 

Kemampuan 

menentukan 

sifat dan 

cakupan 

informasi yang 

dibutuhkan 

8 item Mendefinisikan kebutuhan 

informasi 

1,2,3 

Mengidentifikasi beragam 

jenis format dari sumber-

sumber informasi 

4,5 

Mempertimbangkan biaya 

dan manfaat dari 

pencarian informasi yang 

dibutuhkan  

6,7 

Mengevaluasi kembali 

sifat dan cakupan 

informasi yang 

dibutuhkan 

8 

 Mengakses 

informasi yang 

dibutuhkan 

secara efektif 

dan efisien 

11 

item 

Menyeleksi metode 

pencarian yang paling 

tepat untuk mencari 

informasi yang 

dibutuhkan 

9,10 

Membangun dan 

menerapkan strategi 

penelusuran yang efektif 

11,12, 

13 

Menemukan kembali 

informasi secara online 

atau secara pribadi 

menggunakan beragam 

metode 

14,15, 

16,17 

Mengubah strategi 

penelusuran jika perlu 

18 

Mengutip, mencatat, dan 

mengolah infromasi dan 

sumber-sumbernya 

19 

 Mengevaluasi 

informasi dan 

sumber-

sumbernya 

9 item Meringkas ide utama yang 

dapat dikutip dari 

informasi yang terkumpul 

20 

Menmbuat kriteria untuk 

mengevaluasi informasi 

dan sumber-sumbernya 

21,22, 

23 
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Mengumpulkan ide-ide 

utama untuk membangun 

konsep baru 

24 

Membandingkan 

pengetahuan baru dengan 

pengetahuan terdahulu 

untuk menentukan nilai 

tambah informasi 

25 

Membuktikan kebenaran 

dari pemahaman dan 

interpretasi informasi 

melalui diskusi dengan 

individu lain, para ahli, 

dan praktisi 

26 

Menentukan apakah 

pengetahuan baru 

memberikan pengaruh 

kepada sistem nilai 

individu dan mengambil 

langkah-langkah untuk 

menyelesaikan perbedaan 

27 

Menentukan apakah query 

awal perlu direvisi 

28 

Menggunakan 

informasi untuk 

meenyelesaikan 

tujuan tertentu 

7 item Menggunakan informasi 

baru dan yang terdahulu 

untuk menciptakan sebuah 

karya 

29,30, 

31 

Merivisi proses 

pengembangan untuk 

hasil  

dan performa 

32 

Mengkomunikasikan hasil 

karya tulisan secara 

efektif kepada orang lain 

33,34, 

35 

  Memahami 

aspek ekonomi, 

hukum, dan 

sosial yang 

berkaiitan 

dengan 

penggunaan 

6 item Memahami isu-isu 

ekonomi, hukum dan 

aspek sosial ekonomi 

seputar informasi dan 

teknologi informasi 

36, 37 

Mengikuti peraturan atau 

hukum serta kebijakan 

institusi dengan etika yang 

berhubungan dengan 

akses dan penggunaan 

sumber-sumber informasi 

38, 39 
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informasi Menghargai penggunaan 

sumber-sumber informasi 

dalam 

mengkomunikasikan 

produk atau performa 

40, 41 

2. Proses 

Penulisan 

Karya 

Ilmiah (Y) 

Menentukan 

Topik 

Penelitian 

9 item Memilih topik penelitian 42,43, 

44, 

45, 46 

Merumuskan masalah 

penelitian 

47, 48 

Mencari sumber-sumber 

yang relevan dengan topik 

yang dipilih 

49, 50 

  Menyusun 

skripsi sesuai 

dengan 

pedoman 

penulisan karya 

ilmiah yang 

berlaku 

8 item Menyusn skrpsi sesuai 

dengan pedoman karya 

ilmiah yang dikeluarkan 

oleh UPI 

51-58 

  Megutip sesuai 

dengan standar 

yang  berlaku 

7 item Mengutip dengan sistem 

pengutipan yang 

digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah di 

lingkungan UPI 

59-65 

  Membuat 

daftar pustaka 

4 item Menulis sumber-sumber 

yang digunakan di dalam 

daftar pustaka 

66,67,

68,69 

 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

Proses Pengembangan instrumen ini terdiri dari uji validitas dan uji 

reliabilitas. Pengujian validitas dan reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan 

untuk menguji butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam sebuah angket. Jika 

butir-butir pertanyaan sudah valid dan reliabel berarti butir-butir pertanyaan atau 

pernyataan tersebut sudah bisa digunakan untuk mengumpulkan data yang 

selanjutnya data tersebut akan di deskripsikan. Pengujian tersebut dilakukan 



57 

 

Septyanti Utami Solihat, 2014 
Kontribusi Literasi Informasi Mahasiswa Terhadap Proses Penulisan Karya Ilmiah 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

setelah angket disebarkan. Penyebaran jumlah item uji coba angket terlihat pada 

tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3.7 

Jumlah Item Uji Coba Angket 

 

No Variabel Penelitian Jumlah Item Uji Coba Angket 

1. Literasi Informasi Mahasiswa 41 

2.  Proses Penulisan Karya Ilmiah 28 

 Jumlah 69 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa item angket yang akan 

diuji cobakan sebanyak 69 item. 

 

1. Uji Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2013, hlm.211) “validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuai instrumen”. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel literasi informasi 

mahasiswa dan variabel proses penulisan karya ilmiah. Dalam penelitian ini 

dilakukan terlebih dahulu uji validitas dengan menggunakan pendapat para ahli 

(expert judgement). Setelah dilakukan expert judgement, angket disebarkan 

kepada responden kemudian dilakukan pengujian validitas dengan 

menggunakan metode Pearson Product Moment yaitu dengan mengkorelasikan 

skor item dengan skor total untuk mengetahui validitas instrumen penelitian 

dua variabel dalam penelitian ini. 

Analisis validitas dilakukan terhadap instrumen penelitian variabel literasi 

informasi dan variabel proses penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hasil > r tabel, maka pertanyaan valid; 

b. Jika r hasil < r tabel, maka pernyataan tidak valid. 

Metode pengambilan keputusan pada uji validitas menggunakan batasan r 

tabel dengan taraf kepercayaan 95% atau α = 0,05. Rumus yang digunakan 

untuk menguji validitas yaitu:  
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(Arikunto, 2013, hlm. 213) 

Keterangan: 

  rxy = Koefisien korelasi butir 

  n = Jumlah responden uji coba 

  ∑X = Jumlah skor item yang diperoleh responden uji coba 

  ∑Y = Jumalah skor total item yang diperoleh responden 

 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen  

 Realibilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian 

ini, menggunakan koefisien realibilitas Alpha  Cronbach (Arikunto, 2013, 

hlm. 239) yaitu: 

 

 

 

 

 Keterangan: 

r11 = realibilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ σb
2 

= jumlah varians butir 

∑ σt
2
 = varians total 

Hasil perhitungan r11 dibandingkan dengan rtabel pada taraf nyata α=5% 

dengan kriteria kelayakan adalah sebagai berikut: 

1) r11 > rtabel berarti reliabel 

2) r11 < rtabel berarti tidak reliabel 
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G. Hasil Uji Coba Instrumen Angket 

1. Uji Validitas 

 Setelah dilakukan uji coba angket penelitian, maka akan diketahui 

jumlah item soal yang valid dan tidak valid. Item soal yang tidak valid 

tersebut dapat dibuang atau direvisi. Kemudian instrumen penelitian yang 

valid disebarkan kepada responden sesuai dengan jumlah sampel penelitian. 

Berikut data hasil uji coba validitas yang dilakukan peneliti. 

a. Literasi Informasi Mahasiswa (Variabel X) 

Variabel X pada penilitian ini yaitu Literasi Informasi 

Mahasiswa dengan jumlah item soal sebanyak 45 butir. Berikut 

rekapitulasi hasil perhitungan uji coba validitas variabel X dengan 

menggunakan bantuan Software SPSS Versi I6.0. 

 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Validitas Variabel X (Literasi Informasi Mahasiswa) 

 

No. Item r hitung r tabel Keterangan 

1 0,234 0,361 Tidak Valid 

2 0.412 0,361 Valid 

3 0,372 0,361 Valid 

4 0,392 0,361 Valid 

5 0,548 0,361 Valid 

6 0,382 0,361 Valid 

7 0,410 0,361 Valid 

8 0,420 0,361 Valid 

9 0,426 0,361 Valid 

10 0,281 0,361 Tidak Valid 

11 0,626 0,361 Valid 

12 0,174 0,361 Tidak Valid 

13 0,407 0,361 Valid 

14 0,398 0,361 Valid 
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15 0,542 0,361 Valid 

16 0,377 0,361 Valid 

17 0,279 0,361 Tidak Valid 

18 0,465 0,361 Valid 

19 0,649 0,361 Valid 

20 0,624 0,361 Valid 

21 0,250 0,361 Tidak Valid 

22 0,214 0,361 Tidak Valid 

23 0,392 0,361 Valid 

24 0,454 0,361 Valid 

25 0,417 0,361 Valid 

26 0,455 0,361 Valid 

27 0,370 0,361 Valid 

28 0,575 0,361 Valid 

29 0,260 0,361 Tidak Valid 

30 0,436 0,361 Valid 

31 0,401 0,361 Valid 

32 0,479 0,361 Valid 

33 0,140 0,361 Tidak Valid 

34 0,435 0,361 Valid 

35 0,211 0,361 Tidak Valid 

36 0,500 0,361 Valid 

37 0,386 0,361 Valid 

38 0,192 0,361 Tidak Valid 

39 0,456 0,361 Valid 

40 0,264 0,361 Tidak Valid 

41 0,582 0,361 Valid 

 

Berdasarkan tabel.3.8 diperoleh bahwa dari 41 item butir 

pernyataan angket untuk literasi informasi mahasiswa terdapat 30 
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butir pernyataan yang dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai 

alat pengumpul data. Sementara 11 item yang dinyatakan tidak valid, 

yaitu item nomor 1, 10, 12, 17, 21, 22, 29, 33, 35, 38, dan 40. 

Sehingga soal pernyataan di nomor item tersebut tidak dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, 

item yang tidak valid ini akan ditiadakan atau dihapuskan karena 

item yang valid sudah mewakili setiap indikator variabel literasi 

informasi mahasiswa. 

b. Proses Penulisan Karya Ilmiah (Variabel Y) 

Proses penulisan karya ilmiah dalam penelitian ini berperan 

sebagai Variabel Y dengan memiliki 28 butir soal. Berikut 

rekapitulasi hasil perhitungan uji validitas variabel Y dengan 

menggunakan bantuan Software SPSS versi 16.0. 

Tabel.3.9 

Hasil Uji Validitas Proses Penulisan Karya Ilmiah (Variabel Y) 

 

No. Item r hitung r tabel Keterangan 

42 0,410 0,361 Valid 

43 0,221 0,361 Tidak Valid 

44 0,130 0,361 Tidak Valid 

45 0,415 0,361 Valid 

46 0,539 0,361 Valid 

47 0,630 0,361 Valid 

48 0301 0,361 Tidak Valid 

49 0,707 0,361 Valid 

50 0,374 0,361 Valid 

51 0,644 0,361 Valid 

52 0,384 0,361 Valid 

53 0,566 0,361 Valid 

54 0,608 0,361 Valid 

55 0,651 0,361 Valid 
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56 0,794 0,361 Valid 

57 0,695 0,361 Valid 

58 0,512 0,361 Valid 

59 0,527 0,361 Valid 

60 0,461 0,361 Valid 

61 0,275 0,361 Tidak Valid 

62 0,427 0,361 Valid 

63 0,511 0,361 Valid 

64 0,595 0,361 Valid 

65 0,789 0,361 Valid 

66 0,590 0,361 Valid 

67 0,710 0,361 Valid 

68 0,445 0,361 Valid 

69 0,562 0,361 Valid 

 

Berdasarkan tabel.3.9 diperoleh bahwa dari 28 item butir 

pernyataan angket untuk literasi informasi mahasiswa terdapat 24 

butir pernyataan yang dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai 

alat pengumpul data. Sementara 4 item yang dinyatakan tidak valid, 

yaitu item nomor 43, 44, 48 dan 61. Sehingga soal pernyataan di 

nomor item tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengumpulkan data. Oleh karena itu, item yang tidak valid ini akan 

ditiadakan atau dihapuskan karena item yang valid sudah mewakili 

setiap indikator variabel proses penulisan karya ilmiah. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji coba angket penelitian, akan diketahui tingkat 

reliabilitas hasil angket. Berikut data hasil uji reliabilitas yang dilakukan 

oleh peneliti.  

 

a. Variabel Literasi Informasi Mahasiswa  
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Hasil perhitungan dari uji reliabilitas menggunakan Software 

SPSS versi 16.0 dapat dilihat dibawah ini. 

Tabel 3.10 

Hasil Uji Realibilitas  

Literasi Informasi Mahasiswa (X) 

 

 

 

 

 

         Sumber: Pengolahan data pada SPSS 16.0 

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil uji reliabilitas 

variabel X dengan Cronbach’s alpha sebesar 0,877 yang 

menandakan bahwa angket literasi informasi reliabel.  

b. Variabel Proses Penulisan Karya Ilmiah 

Berikut hasil rekapitulasi hasil penghitungan uji reliabilitas 

untuk variabel proses penulisan karya ilmiah yang berperan sebagai 

variabel Y. Penghitungan uji reliabilitas variabel Y menggunakan 

Software SPSS versi 16.0. 

Tabel 3.11 

Hasil Uji Realibilitas  

Proses Penulisan Karya Ilmiah (Y) 

 

 

 

 

 
                                              Sumber: Pengolahan data pada SPSS 16.0 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil uji reliabilitas 

variabel Y dengan Cronbach’s alpha sebesar 0,900 yang 

menandakan bahwa angket variabel proses penulisan karya ilmiah  

reliabel. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.877 30 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.900 24 
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Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data yang 

diperoleh melalui angket dan studi pustaka.  

1. Angket  

Angket adalah metode pengumpulan data, instrumennya disebut sesuai 

dengan nama metodenya. Bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah 

pertanyaan tertulis, tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden 

tentang apa yang ia alami dan ketahui. 

2. Studi Pustaka 

Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti membaca dan mengutip dari 

buku-buku dan sumber lainnya yang memiliki topik relevan dengan topik 

yang diteliti. 

 

I. Analisis data 

1. Tahap-tahap analisis 

Setelah data terkumpul lalu dilakukan analisis data sesuai dengan 

tahap-tahap dan teknik dalam penelitian. Tahap-tahap analisis data dalam 

penelitian menurut Arikunto (2013, hlm. 278-281) yaitu. 

a. Persiapan 

Kegiatan dalam langkah persiapan antara lain: 

1)  Mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi; 

2) Mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa isi instrument 

pengumpulan data (termasuk pula kelengkapan lembaran 

instrumen); 

3) Mengecek macam isian data. Jika di dalam instrumen terdapat 

data yang tidak dikehendaki peneliti maka item perlu di drop. 

b. Tabulasi 

G.E.R Burroughas mengemukakan klasifikasi analisis data sebagai 

berikut: 

1) Tabulasi data; 

2) Penyimpulan data; 

3) Analisis data untuk tujuan testing hipotesis; 
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4) Analisis data untuk tujuan penarikan kesimpulan. 

Termasuk dalam kegiatan tabulasi ini antara lain: 

1) Memberikan skor (scoring) terhadap item-item yang perlu 

diberi skor; 

2) Memberikan kode terhadap item yang tidak diberikan skor; 

3) Mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasi dengan 

teknik analisis yang akan digunakan; 

4) Memberikan kode dalam hubungan dengan pengolahan data 

jika akan menggunakan komputer. Dalam hal ini pengolahan 

data memberikan kode pada semua variabel, kemudian 

mencoba menentukan tempatnya di dalam coding sheet 

(coding form). 

c. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian 

Maksud dari penerapan data ini adalah pengolahan data yang 

sesuai dengan rumus-rumus atau aturan-aturan sesuai dengan 

pendekatan penelitian atau desain penelitian. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. 

 

2. Teknik Analisis Data 

a. Uji Normalitas Data 

 Teknik analisis yang pertama dilakukan adalah uji normalitas data. 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Setelah mengetahui jenis 

data berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diketahui pengujian 

statistik yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono 

(2012, hlm. 241) “data yang berdistribusi normal menggunakan statistik 

parametris, sedangkan yang tidak berdistribusi normal menggunakan 

statistik non parametris.” Uji dalam normalitas data ini menggunakan 

Kolmogorov Smirnov dengan bantuan SPSS versi 16.0. 

 

b. Presentase Perolehan Skor 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2012, hlm. 147) “statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi”. 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan menyusun ke dalam tabel 

kemudian dihitung presentasenya, selanjutnya di analisis dan 

diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan rumus Hadi (dalam Listika, 

2009, hlm. 38): 

 

 

 

Keterangan: 

P = presentase 

f = frekeunsi 

n = jumlah sampel 

 

Untuk menafsirkan besar presentase yang diperoleh dari tabulasi data, 

penelitian ini menggunakan penafsiran dengan kriteria yang dikemukakan 

oleh Nugraha (dalam Hardianti, 2013, hlm. 54) sebagai berikut: 

Tabel 3.12 

Interpretasi Presentase 

Presentase Klasifikasi 

90% - 100% Sangat tinggi 

80% - 89% Tinggi 

70% - 79% Cukup tinggi 

60%-69% Sedang 

50% - 59% Rendah 

49% kebawah Rendah sekali 
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Dalam penelitian ini penghitungan skor dilakukan dengan cara 

mengitung jumlah masing-masing skor dan diakumulasikan dalam bentuk 

skor ideal. Adapun perhitungan kategori responden sebagai berikut. 

1. Nilai indeks minimun = skor minimum x jumlah pernyataan x jumlah 

responden 

2. Nilai indeks maksimum = skor minimum x jumlah pernyataan x 

jumlah responden 

3. Interval = nilai maksimum - nilai minimum 

4. Jarak interval = interval : jenjang 

 

Hasil dari perhitungan data dianalisis berupa data interval yang 

kemudian akan dikonversikan secara kontinum untuk menggambarkan 

tingkat perolehan data di lapangan. 

 

Skor Minimum                                                         Skor Maksimum 

     Sangat         Tidak Baik    Baik            Cukup          Sangat Baik  

  Tidak Baik                                               Baik                   

 Skor              Skor              Skor               Skor            Skor              Skor        

 (Sumber : Sugiyono, 2012, hlm. 95) 

Grafik 3.1 Penilaian Interval Skor 

 

Selanjutnya hasil perhitungan diinterpretasikan ke dalam kategori 

untuk menilai gambaran dari data yang dihimpun. Kategori menggunakan 

kategori Guilford ( dalam Sugiyono, 2012, hlm. 183). 

Tabel 3.13  

Kategori Penilaian 

Rentang Skor Klasifikasi 

STS Sangat Tidak Baik 

TS Tidak Baik 

RR Cukup Baik 

S Baik 

SS Sangat Baik 
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Setelah melakukan analisis data dengan metode deskripif 

pendekatan kuantitatif maka dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.  

 

c. Uji Koefisien Korelasi 

Besarnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jika variabel tersebut berdistribusi 

normal, maka rumus yang digunakan Pearson Product Moment, dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

(Sugiyono, 2012, hlm. 183) 

 

Besarnya koefisien atau rhitung antara dua variabel diuji dengan 

menggunakan rtabel untuk menguji hipotesis yang sudah diajukan diterima 

atau tidak. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan Ho dan H1: 

Ho : (Literasi informasi mahasiswa UPI tidak berkontribusi terhadap 

proses penulisan karya ilmiah) 

H1 : (Literasi informasi mahasiswa UPI berkontribusi terhadap 

proses penulisan karya ilmiah) 

2) Nilai koefisisen korelasi atau rhitung yang telah didapat melalui 

perhitungan rumus Pearson Product Moment kemudian 

dibandingkan dengan rtabel 

3) Kriteria uji H1 diteriima jika rhitung > rtabel 

Untuk mengetahui keberartian korelasi maka 

diinterpretasikan dengan koefisien korelasi. 
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Tabel 3.14 

Pedoman Interpretasi Korelasi 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

                                                       (Sugiyono, 2012, hlm. 184) 

 

d. Perhitungan Koefisien Determinasi 

Apabila dari hasil pengujian koefisien korelasi menghasilkan korelasi 

yang signifikan, maka besarnya kontribusi antara variabel dapat dicari 

dengan koefisien determinasi, dengan rumus: 

 

 

 

Keterangan: 

D = Koefisien Determinasi 

rxy
2 

= Kuadrat koefisien korelasi 

 

J. Prosedur Penelitian  

Tahap-tahap pelaksanaan pada penilitian ini dimulai dari persiapan awal 

penelitian sampai dengan penyusunan laoprran akhir. Dalam tahap-tahap 

penelitian, penulis mengacu pada pernyataan Arikunto (2013, hlm. 22), yaitu 

1. Pembuatan rancangan penelitian 

Langkah-langkah dalam tahapan ini adalah memilih masalah, studi 

pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar, 

memilih pendekatan, dan menentukan variabel dan sumber data. 

 

 

D = rxy
2
 × 100% 
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2. Pelaksanaan penelitian 

Langkah dalam tahapan ini adalah menentukan dan menyusun instrumen, 

mengumpulkan data, analisis data kemudian menarik kesimpulan 

3. Pembuatan laporan penelitian 

Pada tahap ini peneliti menulis laporan sesuai dengan data yang telah 

didapatkan 


