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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menurut (Creswell, 2009) 

penelitian kuantitatif adalah pengembangan pengatahuan dengan menklaim post-

positivisme. Pengembangan pengetahuan baik dalam sebab dan akibat berpikir, 

pengurangan variabel spesifik dan hubungan dan pengaruh antar variabel atau 

konstruk dan pertanyaan, penggunaan pengukuran dan observasi, dan uji teori 

dengan melakukan eksperimen dan survei, dan pengumpulan data dari suatu 

instrument yang menghasilkan data statistik. Penelitian kuantitatif dipilih 

berdasarkan jumlah responden yang banyak (100 responden) dan karena hasil dari 

penelitian berupa analisis data yang berupa angka atau nilai mutlak. 

Pendekatan deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini untuk 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang (Sugiyono, 

2015). Peneliti ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak dan bertujuan 

untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya. Hasil dari 

analisis data nantinya akan dideskripsi sesuai gejala atau fakta yang ada di 

lapangan. 

3.2.Populasi dan Sampel 

Populasi yang ada didalam penelitian ini dibatasi dengan latar belakang 

responden dalam hal menggunakan programmable logic controller (PLC). Latar 

belakang tersebut diambil karena kebutuhan kesesuaian penelitian. 

Dalam penarikan sampel peneliti menggunakan teknik sampel kuota agar sesuai 

dengan latar belakang responden, karena menurut (Juliansyah Noor, 2011) 

Sampling Kuota merupakan teknik penentuan sampel dengan karakteristik atau ciri-

ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Dengan responden karakteristik 

atau ciri-ciri berlatar berlakang pendidikan teknik yang berhubungan dengan 

teknologi penelitian dan kuota sebanyak 100 responden. Maka dari itu peneliti 
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memilih populasi di salah satu sekolah kejuruan teknik di Bandung dan mahasiswa 

dengan jurusan teknik, terutama teknik elektro dan teknik industri.  
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3.3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan 

kuisioner kepada tiap responden yang sudah ditentukan oleh peneliti. Responden 

yang dipilih untuk diambil datanya sebanyak 100 orang. Sebelum responden diberi 

kuisioner, peneliti melakukan presentasi dan percobaan tentang media yang 

dijadikan penelitian yaitu praktik programmable logic control berbasis remote 

laboratory. Waktu presentasi dilakukan tidak lebih dari 10 menit sedangkan 

percobaan membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 1 sampai 1,5 jam 

tergantung pada banyaknya responden dalam satu penelitian. Tempat dan waktu 

penelitian tidak menentu karena berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan 

responden. 

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini mengacu pada technology acceptance model 

(TAM) yang dibagi menjadi 2, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel 

dependen (terikat). Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel 

yang bediri sendiri atau tidak dipengaruhi adanya variabel lain sedangkan variabel 

dependen atau variabel terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat adanya variabel independen (Sugiyono, 2007). Variabel independen dalam 

penelitian ini meliputi kemudahan (ease of use/X1), sikap terhadap pengaplikasian 

(attitude toward using/X2), keinginan untuk menggunakan kembali (behavioral 

intention to use/X3) dan tanggapan terhadap kemampuan penggunaan (response to 

ability of use/X4) sedangkan variabel dependen meliputi kegunaan (usefulness/Y). 

Berikut pola hubungan antar variabel bisa dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Desain variabel penelitian 

 Tiap konstruk dalam penelitian ini mempunyai indicator masing-masing 

sebagai acuan dari pembuatan item pernyataan. Dalam penelitian ini setiap item 

pernyataan memiliki kode tersendiri dengan tujuan sebagai kemudahan dalam 

pengolahan data dan tampilan hasil pengolahan data yang bisa dilihat pada Tabel 

3.1. 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Indikator Kuesioner Kode 

1 Kegunaan 

(Perceived 

Usefulness) 

Peningkatan 

efektivitas kerja 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab 

meningkatkan kualitas 

pekerjaan yang saya 

lakukan. 

USEF1 

Menyederhanakan 

proses kerja 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab memberi 

saya kontrol lebih 

mudah atas pekerjaan 

saya. 

USEF2 

Peningkatan 

efektivitas kerja 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab 

memungkinkan saya 

untuk menyelesaikan 

tugas-tugas dengan 

lebih cepat. 

USEF3 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab 

mendukung aspek 

penting dari pekerjaan 

saya. 

USEF4 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab 
USEF5 

X1 

X2 

X3 

X4 

Y 
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meningkatkan 

produktivitas saya. 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab 

meningkatkan kinerja 

pekerjaan saya. 

USEF6 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab 

memungkinkan saya 

untuk menyelesaikan 

lebih banyak 

pekerjaan. 

USEF7 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab 

meningkatkan 

efektivitas pekerjaan 

saya. 

USEF8 

Menyederhanakan 

proses kerja 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab membuat 

pekerjaan saya lebih 

mudah dilakukan. 

USEF9 

Keseluruhan 

sistem berguna 

Secara keseluruhan, 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab berguna 

bagi pekerjaan saya. 

USEF10 

2 Kemudahan 

(Perceived 

Ease of Use) 

Kemudahan 

penggunaan 

teknologi 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab tidak 

praktis. 

EOU1 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab mudah 

dioperasikan. 

EOU2 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab tidak 

fleksibel. 

EOU3 

Langkah-langkah 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab sangat 

mudah untuk diingat. 

EOU4 

Pemahaman 

sistem teknologi 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab jelas dan 

dapat dimengerti. 

EOU5 

Keseluruhan 

sistem mudah 

digunakan 

Secara keseluruhan, 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab mudah 

digunakan. 

EOU6 
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3 Sikap 

Terhadap 

Pengaplikasian 

(Attitude 

Toward 

Using) 

Sikap positif 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab merupakan 

ide yang baik. 

ATT1 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab merupakan 

ide yang bijak. 

ATT2 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab membuat 

frustasi. 

ATT3 

Pendapat 

individual 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab 

membutuhkan banyak 

kesabaran. 

ATT4 

Sikap positif 
Saya setuju dengan 

adanya Praktikum 

Berbasis RemoteLab. 

ATT5 

4 Keinginan 

Untuk 

Menggunakan 

Kembali 

(Behavioral 

Intention to 

Use) 

 

Niat terhadap 

penggunaan 

kembali 

Saya menunggu 

pengembangan dari 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab. 

BITU1 

Saya akan menjadi 

pengguna rutin dari 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab. 

BITU2 

Saya akan mengikuti 

pengembangan dari 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab. 

BITU3 

Ketertarikan 

terhadap 

teknologi 

Saya tidak tertarik 

terhadap 

pengembangan dari 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab. 

BITU4 

Saya tertarik untuk ikut 

berkontribusi terhadap 

pengembangan 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab. 

BITU5 

5 Tanggapan 

Terhadap 

Kemampuan 

Penggunaan 

Keyakinan 

terhadap 

teknologi 

Saya yakin akan 

mendapatkan informasi 

tentang Praktikum 

Berbasis RemoteLab. 

ATU1 

Keyakinan 

kemampuan 

Saya mempunyai 

kemampuan dalam 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab. 

ATU2 
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(Response to 

Ability of Use) 

terhadap 

teknologi 

Saya mempunyai 

keahlian dalam 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab. 

ATU3 

Saya mempunyai 

kemampuan dalam 

mengikuti 

perkembangan 

Praktikum Berbasis 

RemoteLab. 

ATU4 

 

3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan hal paling utama untuk memperoleh data dan 

membuat suatu instrumen merupakan bagian paling sulit dari semua bagian 

penelitian (Bungin, 2011). Instrumen penelitian berupa kuisioner tertutup. Teknik 

kuisioner merupakan bentuk komunikasi tidak langsung antara peneliti dengan 

responden, melalui sejumlah pertanyaan yang ditulis peneliti untuk dijawab 

responden secara tertulis. Kusioner dalam penilitian ini menggunakan skala Likert, 

(Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk mengukur suatu 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu 

fenomena sosial. Dalam penelitian ini, terdapat lima skala jawaban yaitu Sangat 

Setuju (SS) (skor: 5), Setuju (S) (skor: 4), Netral (N) (skor: 3), Tidak Setuju (TS) 

(skor: 2), Sangat Tidak Setuju (STS) (skor: 1) untuk pernyataan positif, sedangkan 

Sangat Setuju (SS) (skor: 1), Setuju (S) (skor: 2), Netral (N) (skor: 3), Tidak Setuju 

(TS) (skor: 4), Sangat Tidak Setuju (STS) (skor: 5) untuk pernyataan negatif. 

3.5.1. Uji Kualitas Instrumen 

Instrumen yang valid berarti instrument yang dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2015). Peneliti menggunakan content 

validity atau pengujian validitas isi yang merupakan pengukuran kualitas ketepatan 

instrument dalam memberi cakupan isi yang sesuai dengan maksud dan tujuan 

peneliti (Indrawan & Yaniwati, 2014). 

Untuk mendapat validitas dari suatu instrument pun maka perlu adanya 

kesesuaian instrumen yang berdasarkan kisi-kisi tujuan penelitian. Maka dari itu 

kisi-kisi tersebut harus ditelaah dan dinyatakan baik. Setelah kisi-kisi dinyatakan 
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baik baru dapat disusun butir-butir pertanyaan yang harus ditelaah kembali 

menggunakan kriteria tertentu oleh penelaah (Sugiyono, 2015). Selain melalui 

perhitungan statistik uji validitas instrumen pada penelitian ini diberikan kepada 

orang yang berkompeten (judgement expert) sebagai orang yang berkompeten 

untuk menelaah. Untuk uji kualitas data peneliti melakukan uji validitas dan 

reliabilitas sebagai berikut. 

1. Uji Validitas 

Perhitungan uji validitas pada penelitian ini menggunakan bantuan perangkat 

lunak Statistical Package for the Social Science (SPSS) dan Microsoft Office Excel. 

Mengacu dari (Arikunto, 2006) bahwa uji validitas instrumen bisa menggunakan 

rumus correlation pearson product moment (Lampiran 1.A), keputusan pengujian 

validitas instrument apabila item pernyataan dikatakan valid apabila rhitung > rtabel. 

Setelah didapat nilai r hitung dari rumus diatas, kemudian kita bandingkan 

dengan rtabel. Karena dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 50% atau 

α=0.5 dan responden sebanyak 100 org, maka degree of freedom = 98 (Jumlah 

responden-2), dan didapat rtabel = 0,197. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketetapan suatu instrumen didalam 

mengukur gejala yang sama walaupun dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 

2015). Untuk menguji reliabilitas instrumen, peneliti mengacu pada (Arikunto, 

2006) dengan menggunakan perbandingan hasil dengan koefisien Alfa Cronbach 

(Lampiran 1.A) yang sudah ditetapkan. Hasil perhitungan 𝑟11 dibandingkan dengan 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada tingkat signifikan 5% atau α= (0.05). Dengan bantuan SPSS uji 

reliabilitas dengan otomatis menghasilkan nilai alfa Cronbach yang nilainya harus 

> 0,6 untuk dikatakan reliabel.  
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3.6. Prosedur Penelitian 

 

Gambar 3. 2 Grafik Alur Penelitian 

Prosedur penelitian seperti pada Gambar 3.2. Langkah pertama adalah 

melakukan studi pustaka mengenai persepsi penerimaan teknologi dengan 

mengkaji jurnal maupun buku, dan memahami tentang sistem teknologi yang akan 

dijadikan bahan penelitian. Hal tersebut bertujuan agar peneliti mempunyai 

wawasan yang cukup untuk melakukan presentasi dan percobaan dalam penelitian. 

Studi lapangan dilakukan dengan mengobservasi teknologi yang berkembang atau 

yang sedang digunakan di lapangan. Presentasi dan percobaan merupakan tahap 

pelaksanaan, presentasi yang dimaksud adalah peneliti akan mempresentasikan 
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teknologi yang akan dijadikan penelitian kepada pengguna dan percobaan yang 

dimaksud adalah pengguna wajib mencoba teknologi tersebut untuk selanjutnya 

dapat mengisi kuisioner yang diberikan peneliti. Pengambilan data dalam penelitian 

berupa penyebaran kuisioner yang telah divalidasi oleh para ahli (judgement 

experts). 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan bantuan perangkat lunak 

SPSS meliputi analisis deskriptif, dan teknik regresi sederhana untuk mengetahui 

hubungan antar variabel atau konstruk, berikut penjelasan dari teknik analisis data. 

3.7.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang memberikan informasi tentang 

krakteristik data penelitian. Menurut (Nazaruddin dan Basuki, 2016) dari hasil 

analisis data kita dapat mengetahui beberapa karakter dalam suatu data yaitu, 

jumlah data, rata-rata (mean), nilai minimal (minimum), nilai maksimal (maximum), 

jarak (range), standar deviasi (standard deviation), dan variance. 

Untuk memperkuat hasil maka diperlukan juga konversi skor dari tiap hasil item 

pertanyaan dalam kuesioner menjadi bentuk nilai persentase. Berikut formula 

konversi skor skala lima menjadi nilai persentase. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

5 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
𝑥100 

Setelah mendapatkan skor yang telah diubah, kemudian menginterpretasikan 

nilai persentase tersebut ke dalam bentuk temuan, pembahasan dan kesimpulan. 

Interpretasi tersebut berdasarkan tabel konversi nilai yang dibuat (Ajzen, 2011) 

dibawah ini: 
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Tabel 3.2 Konversi Nilai Persentase 

No Rentang Nilai Kategori 

1 67%-100% Tinggi (Baik) 

2 34%-66% Sedang (Cukup Baik 

3 0%-33% Rendah (Kurang Baik) 

3.7.2. Pengujian Data 

 Untuk menguji data sebelum memasuki tahap uji pengaruh antar variabel, 

peneliti menggunakan teknik uji linearitas. Uji linearitas adalah untuk mengetahui 

apakah antara variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) 

mempunyai hubungan linear. Uji linearitas juga sebagai prasyarat dalam penerapan 

metode regresi linear. Uji linearitas dilakukan dengan menghitung 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 

langkah-langkah yang dapat dilihat pada Lampiran 1.B. Fhitung yang didapat lalu 

dibandingkan dengan Ftabel. Apabila Fhitung ≤ Ftabel maka data tidak berpola linear, 

sedangkan jika Fhitung > Ftabel maka data berpola linear. 

3.7.3. Pengujian Hubungan dan Pengaruh Antar Konstruk 

Pengujian hubungan dan pengaruh antar variabel atau konstruk penelitian 

dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi dan regresi, untuk menguji 

hubungan dan pengaruh antar variabel atau konstruk pertama dan kedua 

menggunakan teknik analisis korelasi sederhana dan regresi linear sederhana, 

sedangkan untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel atau konstruk 

ketiga menggunakan teknik korelasi ganda dan regresi linear ganda. 

Uji keberartian menggunakan uji t dan uji F pada taraf signifikansi α = 0,05. 

Sesuai dengan desain penelitian yang telah dijelaskan, maka dalam pengujiannya 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Lampiran 1.B). 

1. Hubungan antar Variabel 

Untuk mengetahui hubungan antara bebas (independen) dengan terikat 

(dependen), digunakan rumus korelasi sederhana Pearson Product Moment. 

Nilai korelasi (r) = (-1 ≤ 0 ≤ 1). Untuk kekuatan hubungan, nilai koefisien 

korelasi berada di antara -1 sampai 1, sedangkan untuk arah dinyatakan dalam 

bentuk (+) dan negatif (-). Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan dapat dilihat 

pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan 

Nilai Korelasi (r) Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat lemah 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,40 – 0,599 Cukup 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

2. Kontribusi Variabel 

Untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi variabel bebas (independen) 

terhadap terikat (dependen) dapat ditentukan dengan koefisien determinasi. 

Koefisien determinasi merupakan angka yang menyatakan atau digunakan untuk 

mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau 

lebih independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). 

3. Signifikansi Variabel 

Uji signifikansi merupakan pengujian untuk memberikan gambaran mengenai 

bagaimana hasil penelitian mempunyai tingkat keyakinan terhadap hubungan dan 

pengaruh antar variabel atau konstruk yang sudah dibuat, apakah hubungan dan 

pengaruh antar variabel atau konstruk itu diterima atau ditolak. 

Untuk pengujian signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat 

menggunakan uji t (Lampiran 1.B), kemudian dibandingkan dengan ttabel untuk 

kesalahan 5%. Dari hasil perhitungan, apabila thitung  ≤  ttabel  maka hubungan antar 

variabel tidak signifikan, sedangakan jika thitung  >  ttabel maka hubungan antar 

variabel  signifikan. 

Untuk pengujian signifikansi variabel bebas dengan terikat dilakukan Uji F 

(Lampiran 1.C), kemudian dibandingkan dengan FTabel untuk kesalahan 5% dan 

dengan dk = n – 1.  

4. Pengaruh antar Variabel 

Untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (independent) terhadap satu 

variabel terikat (dependent) adalah menggunakan regresi linear. Tujuan dari regresi 

linear adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel terikat 

yang dipengaruhi oleh variabel terikat. Sebelum melakukan uji regresi linear, 

hubungan data harus terlebih dahulu diuji linearitas, apabila hasil uji linearitas 

menyatakan tidak linear, maka regresi linear tidak bisa dilakukan. 

Regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas 

(independent) dan satu variabel terikat (dependent). Regresi Linear Sederhana 



30 
 

Karim Amarullah Malik Akbar, 2018 

PENERIMAAN TEKNOLOGI PRAKTIK PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER BERBASIS REMOTE LABORATORY 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

digunakan untuk mencari pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

5. Rumusan Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Hipotesis I H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kemudahan 

penggunaan terhadap kegunaan teknologi remote laboratory 

 H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara kemudahan 

penggunaan terhadap kegunaan teknologi remote laboratory 

Hipotesis II H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap 

terhadap pengaplikasian teknologi terhadap kegunaan 

teknologi remote laboratory 

 H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap terhadap 

pengaplikasian teknologi terhadap kegunaan teknologi 

remote laboratory 

Hipotesis III H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara keinginan 

menggunakan kembali teknologi terhadap kegunaan 

teknologi remote laboratory 

 H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara keinginan 

menggunakan kembali teknologi terhadap kegunaan 

teknologi remote laboratory 

Hipotesis IV H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tanggapan 

terhadap kemampuan penggunaan terhadap kegunaan 

teknologi remote laboratory 

 H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara tanggapan 

terhadap kemampuan penggunaan terhadap kegunaan 

teknologi remote laboratory 

 


