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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini memiliki untuk mengetahui bagaimana tingkat analisis Website 

Perpustakaan sebagai media promosi. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian 

deskriptif, sebagaimana yang dikemukakan oleh  (Sugiyono, 2017, hlm. 35) 

“metode deskriptif digunakan untuklmengetahuilkeberadaanlvariabellmandiri, baik 

hanyanpadansatunvariabelnatau lebih (variabelnyangnberdirinsendirilatau variabel 

bebas) tanpanmembandingkan variabelnitu sendirindan mencarinhubungan dengan 

variabelnlain”. Adapun pendekatan yangndigunakan yaitu pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampelntertentu, 

metode pengambilannsampel ditentukan secaraaacak, dataadikumpulkan dengan 

menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistikkdengan tujuanjuntukjmenguji hipotesissyang telah ditentukan, (Sugiyono, 

2017, hlm. 8). 

Pada penelitian ini menggunakan variabel yang tercakup dalam metode 

WebQual 4.0, yaitu: 

1. Usability (Kegunaan) 

Usability merupakan dimensi yang meliputi seberapa mudah untuk 

digunakan, mudah dinavigasi, mudah dioperasikan serta mudah untuk 

dipahami, memilikijtampilan situs yanglmenarik, dirancang sesuai dengan jenis 

situs, memiliki kemampuan yangnsangat baik, serta memberikan pengalaman 

baru bagi pengguna.  

2. InformationnQuality (KualitassInformasi) 

Kualitassinformasi merupakan dimensi yang mencakup informasinyang 

tepat guna, informasi yang andal, informasi yang relevan, informasi yang 

terbarukan, informasi yang mudah dipahami, informasi yang detail, serta 

informasiyyang disajikan dalamfformat yanggsesuai. 

3. Service Interaction Quality (KualitassInteraksi dannLayanan) 
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Dimensi Service Interaction Quality merupakan dimensi yang meliputi 

reputasi yang baik, kemampuan memberikan keamanan dalam kegiatan 

transaksi, terjaganya privasi, terciptanya pengalaman emosional lebih pribadi, 

menyediakan ruang untuk komunitas, dan kemampuan untuk memastikan 

bahwa keyakinan pada janji sampai terpenuhi. 

3.2 Partisipan 

Pada penelitian tentu saja membutuhkan partisipan yang teribat untuk 

memenuhi kebutuhan informasi. Peneliti membutuhkan informasi secara langsung 

dari informan dalam kegiatan penelitian. Informan dalam kegiatan penelitian dapat 

memberikan keterangan serta kelancaran pada kegiatan penelitian berlangsung. 

Partisipannyang akan terlibatnpada penelitiannini merupakan Mahasiswaaaktif 

Universitas Pendidikan Indonesia yang merupakan pemustaka yang memanfaatkan 

Website Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia.  

 

3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi ialah keseluruhan dari unit penelitian atau unit analisis yang 

memilikinkarakteristik tertentu, jelassdan lengkappyang akannditeliti. Sebagai 

sumber data, populasi ditentkan sendiri oleh peneliti. Berdasarkan pemaparan 

tersebut dapat diketahui bahwa populasi dari penelitian ini yaitu pemustaka yang 

memanfaatkan Perpustakaan UPI terhitung dari bulan Maret tahun 2021 sampai 

dengan Agustus tahun 2021. Lebihhjelasnya dapattdilihat dalamntabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 

Statistik Jumlah Kunjungan Maret 2021 sampai dengan Agustus 2021 

Bulan Jumlah Kunjungan 

Maret 10.346 

April 9.997 

Mei 6.898 
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Juni 9.002 

Juli 8.543 

Agustus 9.661 

Jumlah Total 54.447 

(Sumber: Data Pengunjung Website Perpustakaan UPI) 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari unit populasi di mana benar-benar diselidiki 

atau dipelajari. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah probability sampling yaitu simple random sampling, menurut Djaali (2020), 

“pengambilannsampel dengannmetode simple randomnsampling adalah sebuah 

sampelyyang diambilnsedemikian rupaasehingga setiap unit penelitiannatau 

subunit dari populasi, mempunyainkesempatan atau peluangyyang samaauntuk 

dipilih sebagainsampel”.  

Pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin untik mengukur besaran dari 

sampel dalam penelitian, dengan digunakannya rumus ini jumlah besaran sampel 

untuk diteliti dapat diketahui. Besaran sampel yang akan diteliti sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

 

Keterangan: 

n = Jumlahnsampel 

N = JumlahnPopulasi 

e = error margin (batasskesalahan) yangddiinginkan 10% 

 

Perhitungan sampel pada penelitian ini yang mengacu pada rumus Slovin 

adalah sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁(0,1)2    

𝑛 =
54447

1 + (54447)(0,1)2    
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𝑛 =
54447

1 + (54.447)(0,01)
    

𝑛 =
54447

1 + 544,47
    

𝑛 =
54447

545,47
    

𝑛 = 99,81 

Berdasarkan hasil perhitungan sampel diatas, ukuran sampel pada penelitian ini 

yaitu sebanyak 99,81 lalu dapat dibulatkan menjadi 100. Hasil perhitungan tersebut 

meyebutkan bahwa keseluruhan responden yang diperoleh untuk penelitian yaitu 

sebanyak 100 orang Mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

3.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian atau alat pengumpul data merupakan alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data, atau mengukur variabel dalam suatu penelitian. 

Instrumen memiliki fungsu dalam mengungkapkanjatau mentransformasikannfakta 

menjadijdata dari setiap variabel penelitian. Jumlah instrumen yang akan digunakan 

mengacu padanvariabel yanggakannditeliti. Dibantu dengan metode wawancara. 

1. Kuesioner 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode kuesioner (angket). Kuesioner merupakan metode yang dilakukan 

dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan memberikan instrumen 

dalam bentuk kuesioner kepada responden untuk ditanggapi kemudian 

diberikan kembali pada peneliti, (Djaali 2020, hlm. 52).  

Kuesioner yang diberikan berupa kuesioner tertutup yang sudah memiliki 

pilihan jawaban dengan menggunakan skala pengukuran. Pada pengukuran 

kuesionermini menggunakannskala likert yang dimodifikasi dengan 

empatjpilihan jawabannantara lain, sangatnsetuju, setuju, tidak setuju, dan 

sangatntidaknsetuju. Menurut (Sugiyono, 2016, hlm.134) pada kuesioner ini 



 

22 
Dian Ramadanti, 2021 
PENGGUNAAN METODE WEBQUAL 4.0 UNTUK MENGEVALUASI WEBSITE PERPUSTAKAAN 
Universitas Pendidikan Indonesia    repository.upi.edu    perpustakaan.upi.edu 

 

tersedia empat pilihan jawaban, antara lain: Sangat Setuju (SS) yang memiliki 

skor sebesar 4, Setuju (S) dengan nilai sebesar 3, Tidak Setuju (TS) dengan skor 

sebesar 2, dan SangatnTidaknSetuju (STS) dengan skor sebesar 1.  

Menurut (Hadi, 1991, hlm. 19) skala likert yang dimodifikasi bertujuan 

untuk menghilangkan kekurangan yang terdapat pada skala lima tingkat, karena 

tiga alasan: kategori pertama Undeciden yang memiliki arti ganda yang dapat 

diartikan sebagai “tidak dapat memberikan jawaban” atau netral. Kategori 

kedua yaitu dengan adanya jawaban tengah ada kecenderungan untuk memilih 

jawaban ketengah (central tendency effect) atau rata-rata. Kategori ketiga yaitu 

jawaban-jawaban Sangat Setuju, Setuju, TidakmSetuju, SangatmTidak Setuju 

merupakan untuk mengidentifikasi kecenderungan jawaban kearah sangat 

setuju hingga kearah sangat tidak setuju.  

Teknik pengiriman instrumen ini dilakukan untuk mengumpulkan data 

melalui pernyataan tertulis kepada responden mengenai analisis website sebagai 

media promosi pada mahasiswa aktif di Universitas Pendidikan Indonesia. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan atau informasi yang 

dilakukan dengan melalui tanya jawab secara lisan dengan arah tujuan yang 

telah ditentukan. 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumenn 

Variabel Dimensi Indikator No. item 
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WebQuall 

4.0 

Usabilityy 

(kemudahan 

pengguna) 

 

1. Website dapattdipelajari dan 

dioperasikan dengannmudah 

2. Interaksinantara websiteedengan 

pengguna jelasjdan mudah 

dipahami 

3. Websitelmudah untukndinavigasi  

4. Websitelmudah untukndigunakan 

5. Websitelmemiliki tampilannyang 

menarik 

6. Desainnsesuai denganljenis website 

7. Websiteltersebut mengandung 

kompetensi 

8. Websiteliniimembangun 

pengalamannpositif  

1, 2 

 

3, 4 

 

 

5, 6 

7, 8 

9,10 

 

11, 12 

13, 14 

 

15, 16 

 

Information 

Quality 

(kualitas 

informasi) 

 

9. Menyajikan informasiyyang akurat 

10. Menyajikan informasiyterpercaya 

11. Menyajikan informasiyyang tepat 

waktu 

12. Menyajikan informasi yang relevan 

13. Menyajikan informasi yang mudah 

dipahami 

14. Menyajikan informasippada tingkat 

detail yang tepat 

15. Menyajikanninformasi dalam 

format yanggsesuai 

17, 18 

19, 20 

21, 22 

 

23, 24 

 

25, 26 

 

27, 28 

 

29 
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Service 

Interaction 

Quality 

(kualitas 

interaksi) 

 

16. Memilikrreputasi yanggbaik 

17. Aman dalamnmengunduh 

file/berkas 

18. Merasa aman saat menginput 

informasi pribadi 

19. Websiteememberikan ruanghuntuk 

personalisasi 

20. Websiteememberikan ruangguntuk 

komunitas 

21. Memudahkan untuk berkomunikasi 

dengannpihak admin website 

22. Layanan yang tersedia pada 

website sesuai dengan yang 

dijanjikan 

30, 31 

32, 33 

 

34, 35 

 

36 

 

37 

 

28, 39 

 

40, 41 

(Sumber: Barnes dan Vidgen, 2003 dan Konstruksi Peneliti) 

 

3.5 Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan sebuah cara yang digunakannuntuk melihat validdatau 

tidaknya sebuahhinstrumen. Instrumen penelitianndapat dikatakannvalid apabila 

instrumennpenelitian tersebutddapat digunakannmengukur yang seharusnya. Untuk 

menghitunggkoefisien korelasiaantara skorrbutir dengannskor total instrumen, 

yang skorrbutirnya kontinumndigunakannkoefisien korelasi pearsonnproduct 

moment (r) yanggmenggunakan rumusgsebagai berikut. 

 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 

𝑛 (∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2}{𝑛 ∑ 𝑦2 −  (∑ 𝑦)2}
 

 

Keterangan: 

 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = Koefisien korelasii 

X  = Jumlah skor itemm 
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Y  = Jumlah skor total (seluruh item)) 

n  = Jumlah respondenn 

 

Instrument yang akan di uji terdapat 41 butir pertanyaan. Perhitungan dilakukan 

menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics Version 25. Pada pengujian ini 

menggunakan korelasi pearson product moment dengan taraf siginifinkasi 5%. Item 

kuesioner dapat dinyatakan valid apabila rhitung > rtabel dan sebaliknya apabila rhitung 

< rtabel maka item kuesioner tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil perhitungan 

menggunakan rumus tersebut akan terlihat item soal valid dan tidak valid, apabila 

terdapat item tidak valid maka dapat diganti atau dihilangkan. 

Dari perhitunganyang telah dilakukan menggunakan korelasi pearson product 

moment dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Version 25 kemudian diperoleh 

hasil perhitungan uji validitas yang terdapat pada tabel berikut.  

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas 

No. 

Item 

Dimensi Nilai R 

Hitung 

Nilai R 

Tabel 

Valid/ 

Tidak Valid 

Keterangan 

1 
Usability 

(kemudahan 

pengguna) 

 

0,689 0,308 Validi  

2 0,512 0,308 Validi  

3 0,705 0,308 Validi  

4 0,699 0,308 Validi  

5 0,687 0,308 Validi  

6 0,528 0,308 Validi  

7 0,592 0,308 Validi  

8 0,699 0,308 Validi  

9 0,598 0,308 Validi  

10 0,464 0,308 Validi  

11 0,544 0,308 Validi  

12 0,528 0,308 Validi  

13 0,753 0,308 Validi  
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14 0,758 0,308 Validi  

15 0,661 0,308 Validi  

16 0,479 0,308 Validi Revisi 

17 
Information 

Quality 

(kualitas 

informasi) 

 

0,581 0,308 Validi  

18 0,437 0,308 Validi  

19 0,722 0,308 Validi  

20 0,479 0,308 Validi  

21 0,434 0,308 Validi  

22 0,479 0,308 Validi  

23 0,607 0,308 Validi  

24 0,602 0,308 Validi  

25 0,609 0,308 Validi  

26 0,592 0,308 Validi  

27 0,454 0,308 Validi  

28 0,418 0,308 Validi  

29 0,734 0,308 Validi  

30 
Service 

Interaction 

Quality 

(kualitas 

interaksi) 

 

0,735 0,308 Validi  

31 0,592 0,308 Validi  

32 0,688 0,308 Validi  

33 0,612 0,308 Validi  

34 0,508 0,308 Validi  

35 0,438 0,308 Validi  

36 0,292 0,308 Tidak Validi Revisi 

37 0,443 0,308 Validi  

38 0,292 0,308 Tidak Validi Revisi 

39 0,461 0,308 Validi  

40 0,428 0,308 Validi  

41 0,648 0,308 Validi  

(Sumber: Hasil Perhitungan menggunakan IBM SPSS Statistics Version 25) 
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Syarat Validitas: 

1. Item pernyataan dapat dinyatakan valid jika r hitung > r tabel 

2. Item pernyataan dapat dinyatakan tidak valid jika r hitung < r tabel 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas diatas maka diperoleh data dari 41 butir 

soal pada angket penelitian ini terdapat dua butir soal yang dinyatakan tidak valid. 

Kedua item pertanyaan tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai alat 

dalam mengumpulkan data, sehingga perlu dilakukan perlakuan berupa revisi 

pertanyaan. Soal yang direvisi terdapat pada butir dan 38. Disamping itu terdapat 

39 butir item yang dinyatakan valid dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. 

3.6 Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji Reliabilitas serupa dengan Uji Validitas yang digunakan untuk menguji 

instrumen pertanyaan yang akan diberikan kepada responden. Pengujian ini 

merupakan tes yang dilakukan guna menilai konsistensi instrument apabila 

digunakan beberapa kali. Untuk menguji reliabilitas dari instrument yang telah 

dibuat maka digunakan metode Cronbach’s Alpha untuk melakukan uji reliabitlitas 

itu. Jika alpha > rtabel maka instrument tersebut dapat dinyatakan reliabel atau 

konsisten, jika alpha < rtabel maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel atau 

tidak konsisten. Adapun ukuran tingkat keandalan cronbach’s alpha dapat 

ditunjukkan dalam tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Nilai Cronbach’s Alpha Tingkat Keandalan 

0.00 – 0.199 Kurang Andall 

>0.200 – 0.399 Agak Andall 

>0.400 – 0.599 Cukup Andall 

>0.600 – 0.799 Andall 

>0.800 – 1.00 Sangat Andall 

(Sumber: Sugiyono, 2014, hlm.141)  

 

Pungujian Reliabilitas menggunakan metode Cronbach’s Alpha, adapun 

rumus metode Cronbach’s Alpha adalah sebagai berikut ini. 
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𝑟𝑖𝑖 
 =  [

𝑘
(𝑘−1)

] {1− 
∑ 𝑠𝑖

2

𝑠𝑖
2 }

 

(Sumber: Djaali, 2020, hlm. 81) 

 

Keterangan: 

 𝑟𝑖𝑖  = Koefisien reliabilitas instrument (total)) 

 k = Jumlah butir pertanyaan yang sahh 

 ∑ 𝑠𝑖
2 = Jumlah varian butirr 

 𝑠𝑖
2

 = Jumlah skor totall 

 

Berikut hasil pengolahan perhitungan reliabilitas instrument dengan metode 

alpha cronbach dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics Version 25 

yang tertera pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.946 41 

(Sumber: Hasil Perhitungan dengan IBM SPSS Statistics Version 25) 

 

Menurut hasil perhitungan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 

Statistics Version 25 dapat diketahui bahwa koefisien nilai alpha dari 41 butir soal 

yaitu 0,946. Adapun ketentuan yang menyatakan instrumen tersebut reliabel jika 

rhitung > rtabel, nilai rtabel dari n = 30 dengan 𝛼 − 5% yaitu 0,361, dapat diketahui 

bahwa rhitung > rtabel dengan skor 0,946 > 0,361. Dengan demikian maka dapat 

disimpulkan bahwa semua butir soal dalam penelitian ini reliabel dan dapat 

dijadikan sebagai alat pengumpul data dan termasuk kedalam kategori “sangat 

andal”. 
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3.7 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian merupakan tahapan atau proses yang dilakukan oleh peneliti 

dalam melakukan suatu penelitian. Tahap penelitiian yang dilakukan antara lain, 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan Rencana Penelitian 

Tahapan pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu membuat 

rancangan penelitian yang dimulai dari pemilihan judul, menentukan 

rumusan masalah, menentukan pendekatan, menentukan metode, serta 

menentukan variabel. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan kedua yang dilakukan oleh peneliti yaitu menyusun 

instrument, mengumpulkan data, menguji dan menganalisis data, serta 

menarik kesimpulan  

3. Pembuatan Laporan Penelitian  

Tahapan ketiga yang dilakukan oleh peneliti yaitu menuliskan laporan 

penelitian sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah sebagai pedoman 

penyusunan laporan berupa skripsi. 

3.8 Analisis Data  

3.8.1 Teknik Analisis 

Setelah seluruh dataddari respondennterkumpul, langkah selanjutnya adalah 

menganalisisndata. Langkah-langkahhyang dilakukanndalam teknikkanalisis data 

yaitu: mengelompokkanjdata berdasarkanjvariabel dan jenis responden, melakukan 

tabulasi data berdasarkan variabellyang diteliti, serta melakukannperhitungan untuk 

menjawabbrumusan masalah.  

Dalam melakukan teknikkanalisis dataadan hipotesis, makaapeneliti perlu 

mengetahuiddata yang diperolehhdari lapangan. Pada penelitian menggunakan satu 

variabel atau variabel tunggal. Adapun untuk menjawab hipotesis deskriptif 

diperlukan melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi agar 

dapat dilanjutkan pada hipotesis. 

 



 

30 
Dian Ramadanti, 2021 
PENGGUNAAN METODE WEBQUAL 4.0 UNTUK MENGEVALUASI WEBSITE PERPUSTAKAAN 
Universitas Pendidikan Indonesia    repository.upi.edu    perpustakaan.upi.edu 

 

3.8.2 Uji Normalitas 

Pengujian Normalitas merupakan suatu teknik yang digunakan dalam 

menentukan apakah suatu sampel normal atau tidak. Pengujian menggunakan IBM 

SPSS Statistic Version 25 melalui uji Shapiro-Wilk, karena rumus ini valid 

digunakan untuk sampel yang jumlahnya kecil. Data yang dianalisis dapat 

dikatakan berdistribusi normal apabila (sig>a), hal ini merupakan syarat yang perlu 

dipenuhi untuk dapat dilanjutkan dengannpengujian hipotesis menggunakan 

statistik parametrik. Padanpenelitian ininmenggunakan nilaikalpha (a) sebesar 0,05 

dengan tingkatkkepercayaan yaitu 95%. 

3.8.3 Anallisis Persentase 

Metode persentase ini dapat digunakan guna melihat jumlah dari responden 

yang telah menjawab item pernyataan yang terdapat dalam angket kuesioner. Data 

yang dihasilkan kemudian dapat dianalisis dengan mentabulasi tanggapan dari 

respondendan menghitung persentase. Berikut adalah rumus dari analisis 

persentase: 

 

𝑝 =  
𝑓

𝑛
 × 100% 

p = Persentase skor  

f = Frekuensi dari jawaban yang didapat 

n = Jumlah respondenn 

 

Untuk menginterpretasikan besaran presentase yang didapat dari tabulasi, maka 

dapat menggunakan kualifikasi penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Penafsiran Persentase Data 

Presentase Penafsiran 

0-20%l Sangat Kurangn 

21-40%l Kurangn 
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41-60%l Cukupm 

61-80%l Baikk 

81-100%l SangatnBaikk 

(Sumber: Arikunto, 2013) 

 

3.9 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah suatu hipotesis 

diterima atau tidak. Uji hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan statistik 

parametrik. Pada pengujian hipotesis deskriptif satu variabel maka menggunakan 

pengujian uji-t satu sampel. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
�̅�  −  𝜇0

𝑠

√𝑛

 

    (Sumber: Riduwan, 2014, hlm.159) 

 

Keterangan: 

thitung = nilai t yang dihitung 

 �̅� = nilai rata-rata 

 𝜇0 = nilai yang dihipotesiskan 

 s = simpangan baku sampel 

 n  = jumlah anggota sampel 

Untuk menentukan kaidah pengujian dengan taraf signifikansinya yaitu 

(𝛼 − 0,05), dk − n-1 dan kriteria pengujian dari jenis pengujian uji-t satu sampel. 

Adapun pengambilan keputusan pada pengujian yang digunakan ialah dengan 

kriteria ttabel ≥ thitung maka H0 diterima. 
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