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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kuantitatif yang 

bertujuan untuk memecahkan masalah pada penelitian dengan menjelaskan 

keadaan suatu object yang di teliti serta untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu 

sistem pada perpustakaan daerah Kabupaten Indramayu pada object utama 

pengguna sistem informasi perpustakaan tersebut. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkenaan 

dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu 

variabel atau lebih (Sugiyono., 2017, 225).  

Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan data 

konkrit, data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan 

statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono., 2018, 15). 

Desain Penelitian yang dirancang untuk menjawab pertanyaan pada 

penelitian. Desain Penelitian ini menggunakan kuesioner analisis pieces 

framework. Pieces framework sendiri artinya suatu alat pada menganalisis sistem 

informasi yag berbasis komputer, dimana yang terdiri dari poin–poin yang 

bermanfaat untuk dijadikan panduan/acuan pada menganalisis sistem tersebut. 

Secara singkat pieces framework mengandung hal–hal krusial pada pengevaluasian 

sistem seperti  Performance, Information and data, Economics, Control and 

security, Efficiency dan Service (Nulhakim., 2018). 

3.1.1 Data Primer 

Data yang di ambil dari objek penelitian langsung dan melalui beberapa 

tahapan di antara nya penulis mulai menyebarkan kuesioner dalam bentuk poster 

penelitian yang terdapat scan barcode dan alamat link kuesioner penelitian yang 

kedua melalui google from yang di sebarkan lewat social media, WhatsApp dan 

papan informasi yang ada di perpustakaan daerah Kabupaten Indramayu. 

Wawancara dengan pihak yang terkait pada bidang pengelola sistem informasi 
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perpustakaan dilakukan untuk mencari tahu bagaimana evaluasi sistem informasi 

di dinas kearsipan dan perpustakaan daerah Kabupaten Indramayu terhadap 

kepuasan pengguna. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi 

perbaikan layanan serta komponen apa saja yang dapat menentukan kepuasan 

pengguna. 

3.1.2 Data Sekunder 

Informasi yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung sebagai bukti 

catatan atau laporan yang dapat diverifikasi. Selain itu, informasi tambahan yang 

digunakan diperoleh dari buku, literature jurnal dan thesis, skripsi terdahulu. Selain 

itu, penulis juga memanfaatkan dokumentasi informasi terkait dengan penanganan 

informasi yang dilakukan oleh kerangka data perpustakaan sesuai dengan subjek 

eksplorasi. 

3.2 Partisipasi dan Lokasi 

Partisipan dalam penelitian ini adalah pelajar SD, SMP, SMA dan mahasiswa 

yang berdomisili di Indramayu yang berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Kabupaten Indramayu. Lokasi Penelitian bertempat di Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Indramayu, Jl. MT Haryono Nomor 49 Indramayu, Jawa 

Barat. Peneliti memilih tempat penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui 

kepuasan pengguna perpustakaan terkait sistem informasi yang ada di perpustakaan 

daerah indramayu, apakah sudah sesuai kebutuhan pengguna atau masih perlu 

adanya perbaikan layanan serta menjawab permasalahan yang sesuai dengan 

rumusan masalah pada penelitian ini. 

3.2.1 Objek Penelitian 

Website merupakan salah satu media yang digunakan untuk branding dan 

merupakan objek dalam penelitian ini. Pengenalan dari sebuah organisasi atau 

intansi yang mudah dikenal oleh pengguna dari berbagai daerah lebih luas, 

khususnya melalui situs website Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 

Indramayu karena penggunaan internet yang tidak terbatas pasti dapat mencapai 

semua yang dibutuhkan. Ketika situs website yang disediakan di perpustakaan 

menarik dan mudah dipahami oleh pengguna secara umum, maka nilai positif yang 
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didapat akan tinggi dari pengguna di daerah setempat. Website Dinas Perpustakaan 

dan Arsip Kabupaten Indramayu adalah penyediaan informasi bagi masyarakat 

indramayu. Website juga berguna untuk  update setiap kegiatan yang ada di dinas 

perpustakaan.  

Informasi yang disediakan pada website tersebut merupakan pusat informasi 

resmi melalui link https://disarpus.indramayukab.go.id/ yang bisa di akses oleh 

pengguna di daerah Kabupaten Indramayu khususnya para pelajar dan mahasiswa 

yang berdomisili di daerah Kabupaten Indramayu. Website Dinas Perpustakaan dan 

Arsip Kabupaten Indramayu pertanggungjawabannya di bawah naungan Bupati 

Indramayu dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu dan untuk 

pengelolaan dari website perpustakaan tersebut di serahkan kepada staff IT yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan website. 

Halaman dan item website perpustakaan saat ini adalah pusat informasi dan 

berita tentang kegiatan di perpustakaan. Pengguna website dapat mengambil bagian 

dalam data apa pun dan tidak berpartisipasi dalam aktivitasnya, sehingga item di 

situs hanya diselesaikan oleh administrator website. Berikut adalah tampilan pada 

website yang menggambarkan cara kerja menu di website : 

1. Homepage Website 

Homepage website yaitu tampilan awal yang dikunjungi pengguna. Homepage 

website terdiri dari beberapa menu utama yaitu  profil, perpustakaan, Kearsipan, 

Informasi, Informasi Publik, Galeri, SOP dan menu searching. Desain pada beranda 

terdapat 5 slide Layanan Kami, Berita Terkini, Opini Masyarakat, dan slide terakhir 

terdapat alamat lokasi, link terkait, dan temukan kami berupa akun Social Media 

dari perpustakaan serta histasts.com. 

2. Menu Profil  

Tampilan pada menu profil terdiri dari beberapa pilihan yaitu Sejarah Lembaga 

yang berisi tentang Sejarah Singkat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. 

Indramayu, pilihan menu yang berisi visi misi perpustakaan, pilihan menu yang 

berisi tugas pokok dan fungsi dimana tugas pokok melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kearsipan dan perpustakaan, bagian menu 

https://disarpus.indramayukab.go.id/
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yang berisi menu struktur organisasi tentang organisasi dan tata kerja 

Dinas  Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu, pilihan menu yang 

berisi peta dan denah terdapat alamat lengkap perpustakaan, dan pilihan menu yang 

berisi sumber daya manusia yang terdapat informasi terkait bidang personalia yaitu 

jumlah pegawai dinas perpustakaan dan arsip Kabupaten Indramayu. 

 

Gambar 3. 1 Menu Profil 

3. Menu Perpustakaan  

Tampilan pada menu perpustakaan terdapat pilihan menu di antara nya yaitu 

program unggulan yang menjelaskan latar belakang dari program unggulan tersebut 

yaitu gerbang maca, terdapat bagian layanan perpustakaan yang memaparkan 

terkait kebijakan layanan perpustakaan, bagian menu koleksi perpustakaan yang 

yang didalam nya berisi koleksi perpustakaan umum Kabupaten Indramayu. Pilihan 

menu OPAC menyediakan koleksi buku menarik bagi pengunjung perpustakaan 

dan koleksi buku popular di perpustakaan serta koleksi terbaru yang ada di 

perpustakaan. Kemudian pilihan menu katalog bersama perpustakaan Kabupaten 

Indramayu. Di dalamnya terdapat katalog buku bersama yang bisa dicari. oleh 

pengguna sesuai dengan kategori buku yang dicari. Pilihan menu usul buku dimana 

terdapat format yang harus di isi untuk usul buku yang nantinya akan di proses buku 

yang di ususlkan pada sistem. Bagian menu silocpusyu yang berisi sistem local 

conten perpustakaan umum Indramayu yang merupakan sebuah sistem dengan 

segala sesuatu yang bermuatan sumber pengetahuan/informasi yang asli dihasilkan 

oleh suatu institusi/lembaga, perusahaan atau daerah sampai dengan negara, yang 



25 

 
Fiqhi Nurimania Ridwan , 2023 
EVALUASI SISTEM INFORMASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN INDRAMAYU 
TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA UNTUK MEMBERIKAN REKOMENDASI PERBAIKAN LAYANAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 
 
 
 

 

dapat dijadikan sumber pembelajaran (learning resources) dalam bentuk karya 

cetak maupun karya rekam. Potensi local content, bagian menu Indonesia one 

search yang berisi koleksi buku nasional, pilihan menu E-Book Perpusda 

Indramayu yang berisi layanan perpustakaan digital dalam gengaman masyarakat 

Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dalam bentuk android dan desktop 

untuk berbagi koleksi bacaan dan bersosialisasi secara bersamaan. Di manapun, 

kapanpun dengan nyaman bersama setiap orang. Adapun untuk syarat 

pendaftaranya pun sangat mudah sekali cukup 60 detik untuk bergabung dan 

merasakan aplikasi iIndramayu dan fitur dalam aplikasi iIndramayu pun sangat 

beragam  kumpulan E-Books yang terbaik dan nikmati kemudahan membaca 

dengan fitur yang menyenangkan. Selanjutnya, ada pilihan sistem informasi 

pendaftaran perpustakaan (SI_IDA), Dan yang terakhir adalah pilihan menu 

sepatulola yaitu sebuah Sistem Informasi Terpadu Layanan Online Literasi Anak 

untuk meningkatkan kesadaran guru dan orangtua mengenai pentingnya literasi 

untuk anak usia dini. 

 

Gambar 3. 2 Menu Perpustakaan 

4. Menu Kearsipan 

Tampilan pada menu kearsipan terdiri dari beberapa pilihan yaitu profil 

kearsipan, layanan kearsipan, koleksi kearsipan, khazanah arsip Indramayu dan 

JIKN Jawa Barat. 
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Gambar 3. 3 Menu Kearsipan 

5. Menu Informasi  

Tampilan pada Menu Informasi terdiri dari beberapa pilihan yaitu penghargaan, 

berita, perpuseru, dan literasi. 

 

Gambar 3. 4 Menu Informasi 

6. Menu Informasi Publik 

Tampilan pada Menu Informasi Publik terdiri dari beberapa pilihan yaitu 

Renstra 2016-2021, Indikator Kinerja Pertama, Laporan Keterangan Pertanggung 

Jawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah, Laporan Akuntanbilitas Kinerja Intansi Pemerintah, Rencana Kerja 

DISARPUS, dan  Produk Hukum DISARPUS. 
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Gambar 3. 5 Menu Informasi Publik 

7. Menu Galeri 

Tampilan pada Menu Galeri terdiri dari dokumentasi kegiatan yang di 

selenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Indramayu. 

 

Gambar 3. 6 Menu Galeri 

8. Menu SOP 

Tampilan pada Menu SOP adalah yang berisi dokumen yang berkaitan dengan 

prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

yang bertujuan untuk memproleh hasilkan kinerja yang paling efektif dari para 

pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dalam penyelenggaraan kerja, 

Disarpus Indramayu memiliki beberapa SOP diantaranya yaitu SOP Bidang 

Perpustakaan. Dan untuk lebih jelasnya yang ditampilkan pada menu SOP website 

disarpus di bawah ini : 
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Gambar 3. 7 Menu SOP 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Masyarakat merupakan daerah spekulasi yang terdiri dari artikel atau subjek 

yan gemiliki karakteristik dan atribut tertentu ditetapkan oleh penulis untuk 

berkonsentrasi dan kemudian diberi kesimpulan (Sugiyono, 2014, 291-292). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung perpustakaan dari SD, SMP, SMA 

dan mahasiswa yang berasal dari daerah Indramayu. Berdasarkan data pengunjung 

perpustakaan pada bulan Juli yang diketahui oleh peneliti sebesar 200 pengunjung 

/pengguna perpustakaan. 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan keseluruhan dari kuantitas populasi yang ada. 

Sedangkan ukuran sampel  untuk menentukan suatu sampel adalah melalui tahapan 

untuk menentukan ukuran sempel yang diambil dari menyelesaikan sebuah 

penelitian (Sugiyono,2014, 291-292). Ressponden dalam penelitian ini adalah 

pengunjung perpustakaan pelajar dan mahasiswa berjumlah 133. Dan 

menggunakan metode sampling memakai purposive sampling yaitu dengan 

persyaratan yang mengisi kuesioner untuk mendapatkan responden seluruh pelajar 

dan mahasiswa yang pernah berkunjung di perpustakaan daerah Kabupaten 

Indramayu dan mengetahui adanya sistem informasi yang ada di perpustakaan. 

Pengambilan sampel ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran 

sampel yang akan di nadikan responden penelitian. 
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𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan 

n : Jumlah Sampel 

N : Jumlah Populasi 

e  : Toleransi kesalahan 5% 

Diketahui  

N : 200  

E : 5% 

Dit : n ? 

𝑛 =  
200

1 + 200 𝑥 (0,05)2
 

n = 
200

1,5
 

n = 133 Orang 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, serta akan 

digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data yang 

akurat maka setiap instrumen harus memiliki skala. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan beberapa tahap pengumpulan data. Instrumen penelitian yang 

digunakan peneliti ini berdasarkan literatur jurnal. 

Indikator untuk menganalisis evaluasi sistem informasi menggunakan analisis 

pieces framework peneliti membuat setiap kategori dalam sebuah pernyataan yang 

di bagi menjadi 6 indikator dengan keseluruhan 36 pernyataan yang akan di sebar 

kepada para responden. Berikut ini penjelasan terkait indikator intrumen penelitian 

sebagai berikut. 

Tabel 3. 1 Indikator penelitian 

No Indikator  Nomer Pernyataan   Jumlah Pernyataan 

1. Performance 

(Kinerja) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 
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2. Information 

(Informasi) 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

11 

3. Economics 

(Ekonomi) 

20, 21, 22, 23 4 

4. Control 

(Keamanan) 

24, 25, 26, 27 4 

5. Efficiency 

(Efisiensi) 

28, 29, 30, 31 4 

6. Service (Layanan) 32, 33, 34, 35, 36 5 

Jumlah Pernyataan 36 

Instrumen penelitian analisis dan evaluasi sistem informasi perpustakaan di 

lakukan menggunakan  pengukurang menggunakan skala likert. Skala likert untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena social (Sugiyono., 2013, 176). Skala likert yang terdapat  skala 1-5 

dengan pernyataan sebagai berikut. 

 Tabel 3. 2 Skala likert 

 

 

 

 

 

Butir pernyataan kuesioner penelitian ini diambil dari referensi jurnal 

dengan penelitian (Hakim, 2018). Dan hasil dari  validasi kuesioner kepada dosen 

yang menjaadi validator. Berikut ini tabel instrumen penelitian evaluasi sistem 

informasi perpustakaan sebagai berikut. 

Tabel 3. 3 Instrumen Penelitian Evaluasi 

 

NO 

 

DAFTAR PERYATAAN 

ALTERNATIF JAWABAN 

SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

Performance (Kinerja) 

1 Website Memenuhi kebutuhan Pengguna      

2 Website lambat merespon suatu perintah 

pembatalan atau permintaan pada sistem 

     

Skor Kategori 

1 Sangat  Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Kurang Setuju 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 
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3 Website memberikan kemudahan untuk 

digunakan pengguna 

     

4 Website dapat dengan cepat merespon suatu 

perintah pembatalan atau permintaan 

     

5 Website memberikan penataan tampilan 

huruf jelas mudah dipahami 

     

6 Website memberikan waktu yang cepat 

ketika memuat pada halaman masuk 

tersebut 

     

7   Peminjaman dan Pengembalian buku 

mudah dipahami 

     

8 Pendataan Anggota Pengguna 

Perpustakaan sudah sesuai dan mudah 

digunakan 

     

Information (Informasi) 

9 Website Menyediakan Infomasi yang tepat 

dan akurat 

     

10 Informasi yang di sediakan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna 

     

11 Tepat dalam penyusunan tataletak 

informasi yang di berikan 

     

12 Website menyediakan informasi terdahulu      

13 Website meyediakan informasi terkini 

terkait perpustakaan  daerah indramayu 

     

14 Website menyediakan informasi kegiatan 

pelibatan masyarakat contoh nya :kelas 

menulis, kelas belajar berbahasa inggris dan 

jepang, kelas programming, kelas TIK, 

kelas tari topeng. 

     

15 Website menyediakan informasi bedah 

buku 

     

16 Website menyediakan informasi bazar buku      

17  Website menyediakan informasi mengenai 

pelatihan pengelolaan perpustakaan 

sekolah   

     

18 Website menyediakan informasi webinar 

dan pelatihan gratis yang bisa di ikuti oleh 

masyarakat 
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19 Website menyediakan informasi kunjungan 

kegiatan literasi di setiap daerah, sekolah 

atau taman baca an keliling  

     

Economics (Ekonomi) 

20 Alamat website  sangat mudah ditemukan 

disetiap situs pencarian contoh nya: 

Google, Chcrome, Mozilla firefox. 

     

21 Website dapat meringankan pengguna dari 

segi waktu biaya dan tenaga 

     

22 Website memudahkan pengguna dalam 

mendapatkan informasi terkait kegiatan, 

jadwal kunjungan perpustakaan, pelibatan 

masyarakat dll 

     

23 Adanya website program dinas kearsipan 

dan perpustakaan lebih mudah untuk 

diselesaikan  

     

Control (Keamanan) 

24 Website memberikan batasan akses pada 

pengguna 

     

25 Website menjamin keamanan data pada saat 

mengunggah file berupa dokumen, foto 

,audio, video dll 

     

26 Website menjamin keamanan data pada saat 

unduh file berupa dokumen, foto ,audio, 

video dll 

     

27 Website menjamin keamanan data yang di 

sajikan pada website dan tidak dapat di 

rubah dengan mudah oleh pihak luar 

     

Efficiency (Efisiensi) 

28 Website memberikan panduan jelas 

sehingga mudah dipahami 

     

29 Website memberikan informasi yang 

relevan 

     

30 Desain tampilan website secara 

keseluruhan sudah baik sehingga mudah di 

mengerti 

     

31 Website bisa diakses kapan pun tidak 

terbatas oleh waktu 
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Service (Layanan) 

32 Website tidak pernah mengalami gangguan  

dalam hal pengaksesan website tidak error 

     

33 Saya dapat mudah memberikan komentar, 

kritik, saran kepada pengelolaan website 

     

34 Saya dapat mudah memberikan inovasi 

unntuk kemajuan perpustakaan daerah 

     

35 Website dapat diakses oleh semua 

perangkat  baik dari PC, laptop, tablet, 

netbook, handphone dll 

     

36 Website memberi kan informasi layanan 

yang menarik diluar bidang akademik  

contoh : lowongan magang untuk smk 

sampai dengan kuliah, kegiatan eksternal 

yang berkolaborasi dengan instansi di luar 

dinas kearsipan dan perpustakaan dll. 

     

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sangat penting  karena untuk 

ketercapaian sebuah tujuan dari penelitian yang di lakukan oleh penulis untuk meng 

evaluasi sebuah sistem informasi yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Indramayu. Berikut ini teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

 

1. Observasi  

Metode Observasi melakukan penelitian secara langsung terhadap objek 

yang diteliti untuk menganalisis dan evaluasi sistem informasi yang akan di 

lakukan  oleh peneliti. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 

2014, 291-292). Aspek yang akan diamati berdasarkan tujuan peneliti adalah 

sebagai berikut : 

1) Untuk memperoleh informasi terkaita sistem informasi pengguna 

perpustakaan. 
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2) Untuk memperoleh data evaluasi sistem informasi kepuasan penguna 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Indramayu sebelum di lakukanya 

penelitian.  

3) Mengamati secara langsung dan sistematik mencakup keseluruhan sistem 

informasi pada pengguna website sistem informasi perpustakaan tersebut. 

2. Angket / Kuesioner 

Angket adalah metode pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti 

tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Pengumpulan data dengan 

memberikan kuesioner kepada responden kepada pengguna dari sistem 

informasi perpustakaan tersebut. Memberikan sebuah pernyataan  yang akan di 

jawab oleh pengguna. Kuesioner yang sudah dibuat akan langsung disebarkan 

Pengguna sistem informasi khusus nya pelajar dari mulai SD, SMP, SMA, SMK 

sampai mahasiswa melalui google form dan poster penelitian yang ada di papan 

informasi perpustakaan daerah Kabupaten Indramayu yang bisa para pengguna 

scan langsung dan tertera link kuesioner penelitian ini serta disebarkan juga 

melalui social media, WhatsApp. Dengan menggunakan jenis angket tertutup, 

pengguuna tinggal memilih jawaban atas pernyataan yang sudah disediakan 

oleh penulis. Kuisioner di desain berdasarkan skala likert dan dirancang secara 

khusus untuk mengukur enam dimensi, yaitu : Performance (Kinerja), 

Information (Informasi), Economics (Ekonomi), Control (Keamanan), 

Efficiency (Efisiensi) dan Service (Layanan). Responden penelitian ini yaitu 

para pelajar dan mahasiswa yang berjumlah 133. 

3. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data penelitian 

menggunakan cara tanya-jawab secara langsung menggunakan subjek yang 

berkontribusi langsung menggunakan objek yang diteliti. Dalam aplikasi 

wawancara supaya pokok-utama konflik terarah penulis menggunakan panduan 

wawancara semi terstruktur (Tersiana., 2018, 77). Wawancara ini ditunjukan 

kepada staf pegawai di bidang IT yang mengelola website tersebut untuk 

menggali informasi terkait sistem informasi perpustakaan tersebut serta 
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menggali informasi bagaimana cara mengevaluasi Sistem Informasi Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Indramayu terhadap kepuasan 

pengguna untuk memberikan rekomendasi perbaikan layanan serta komponen 

apa saja yang dapat menentukan kepuasan pengguna. 

3.4.2 Uji Validitas 

Validitas adalah tindakan yang menyatakan ketepatan alasan tes (instrumen 

penduga) dan memenuhi prasyarat pembuatan tes (Ismaryati,2018). Sebuah 

kuesioner atau hasil penelitian dapat dianggap sah jika pernyataan pada suatu 

kuesioner dan dapat mengungkapkan sesuatu sehingga konsekuensinya yang 

dapat mengukur apa yang perlu di ukur oleh peneliti menurut (Ghozali., 2018, 

152). Melakukan validasi yaitu kegiatan mengumpulkan data dari validator 

dimana untuk menentukan valid atau tidak valid terhadap lembar kuesioner yang 

akan di sebarkan kepada responden yaitu pengguna sistem informasi perpustakaan 

Kabupaten Indramayu. Tujuan validasi untuk mengetahui tingkat kelayakan 

lembar kuesioner yang dikembangkan sebelum lembar kuesioner disebar secara 

umum. Hasil dari validasi ini jika sudah sesuai adalah menyebarkan lembar 

kuesioner melalui google from kepada target responden yang telah di tentukan. 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode validasi Matriks 

Gregory. Menurut Candiasa (2010) uji validitas menggunakan matriks Gregory 

yaitu sebuah  uji yang menentukan koefisien validitas isi yang didasarkan pada 

hasil penilaian para ahli. Hasil dari penilaian dimasukan dalam matriks 2x2 pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 3. 4 Matriks 2x2 

Matriks 2x2 Validator 1 

  Tidak Relevan 

(Skor 1-2) 

Relevan 

(Skor 3-4) 

Validator 2 Tidak Relevan 

(Skor 1-2) 

A B 

 Relevan C D 
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(Skor 3-4) 

Rumus dari matriks Gregory adalah sebagai berikut: 

𝑉𝑖 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
 

Keterangan: 

A : Jumlah butir dengan penilaian tidak relevan dari validator 1 & 2 

B : Jumlah butir dengan penilaian tidak relevan dari validator 2 

C : Jumlah butir dengan penilaian tidak relevan dari validator 1 

D : Jumlah butir dengan penilaian relevan dari validator 1 & 2 

Tabel 3. 5 Kriteria Validitas Instrumen 

Koefisien Kategori 

0,8 – 1,0 Validitas sangat tinggi  

0,6 – 0,79 Validitas tinggi 

0,4 – 0,59 Validitas Sedang 

0,2 – 0,39 Validitas rendah 

0,00 – 0,19  Validitas sangat rendah 

 Terdapat lembar penilaian validasi instrumen yang akan dinilai oleh para 

dosen terhadap instrumen angkat yang akan digunakan dalam penelitian, sebagai 

berikut. 

Tabel 3. 6 Lembar Penilaian Validasi Instrumen 

No Komponen 
Skor 

1 2 3 4 5 

Kejelasan  

1 Kejelasan judul lembar angket      

2 Kejelasan butir pertanyaan      

3 Kejelasan petunjuk pengisian angket      
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Kertetapan isi  

4 Ketetapan pernyataan dengan jawaban 

yang di harapkan 

     

Relevansi  

5 Pernyataan berkaitan dengan tujuan 

penelitian 

     

6 Pernyataan sesuai dengan aspekyang 

ingin dicapai 

     

7 Pernyataan mengungkapkan informasi 

yang benar 

     

Tidak ada bias 

8 Pernyataan berisi satu gagasan yang 

lengkap 

     

Ketepatan Bahasa 

9 Bahasa yang digunakan mudah dipahami      

10 Bahasa yang di gunakan efektif      

11 Penulisan sesuai dengan EYD      

Tabel 3. 7 Skor Penilaian 

Kategori Skor Keterangan 

Tidak Relevan 1 Tidak Baik 

2 Kurang Baik 

Relevan 3 Cukup Baik 

 4 Baik 

 5 Sangat Baik 

Berikut ini merupakan hasil dari penilaian dari dua validator. 
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Tabel 3. 8 Hasil Penilaian Validator 

Item Validator 1 Validator 2 Hasil 

1 2 4 C 

2 5 4 D 

3 5 3 D 

4 4 4 D 

5 4 5 D 

6 4 4 D 

7 4 4 D 

8 4 4 D 

9 4 4 D 

10 4 4 D 

11 4 4 D 

 Setelah dilakukan penilaian oleh dua validator, terdapat hasil yang 

selanjutnya akan dimasukan kedalam matriks 2x2 seperti tabel dibawah. 

Tabel 3. 9 Hasil Validasi 

Matriks 2x2 Validator 1 

  Tidak Relevan 

(Skor 1-2) 

Relevan 

(Skor 3-4) 

Validator 2 Tidak Relevan 

(Skor 1-2) 

0 0 

 Relevan 

(Skor 3-4) 

1 10 

 Setelah mendapatkan nilai matriks 2x2 lalu dimasukan ke rumus validasi isi 

menurut Gregory untuk mendapatkan nilai validasi isi yang bisa mengetahui 

kriteria validasi instrumen. 
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𝑉𝑖 =
11

0 + 0 + 1 + 10
 

= 0,9 

 Setelah dihitung menggunakan rumus Gregory didapatkan hasil dengan 

nilai 0,9. Nilai tersebut bisa dilihat pada kriteria validitas, maka instrumen yang 

digunakan pada penelitian ini masuk dalam kriteria validitas paling tinggi. Sehingga 

instrumen dalam penelitian ini layak di gunakan. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam  penelitian ini di mulai dengan melakukan Identifikasi 

masalah, studi literatur, penyusunan instrument kuesioner, validasi kuesioner, 

pengumpulan data, analisis data dan evaluasi dan terakhir kesimpulan hasil 

penelitiandan rekomendasi. Dalam penelitian ini menjadi pendukung dari 

pelaksanaan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut ini alur prosedur penelitian 

yang ditunjukan dalam bentuk gambar di bawah ini. 

 

Tabel 3. 10 Prosedur Penelitian 

Berdasarkan Gambar. Prosedur pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah merupakan tahap awal sebuah penelitian dengan cara 

mengidentifikasi sebuah masalah. Identifikasi masalah digunakan untuk 

mengetahui masalah yang akan dianalisis. Dengan demikian, hasil akhir yang 

diperoleh dapat sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Studi Literatur 

Studi literatur pada penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas ilmu 

pengetahuan yang menjadi dasar pada penelitian ini. Sumber literatur dapat 

diperoleh dari jurnal nasional maupun internasional dengan cara mengakses web 

public dan penelitian sebelumnya. 

3. Penyusunan Kuesioner 

Penyusunan kuesioner penelitian ini digunakan untuk menyimpan dan 

mengelola pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi sebuah data untuk 

mengetahui tingkat kepuasan terhadap kepuasan pengguna untuk memberikan 

rekomendasi perbaikan layanan. Jumlah responden yang dibutuhkan pada 

penelitian ini berjumlah 133 responden yang di sebarkan kepada pelajar dan 

mahasiswa yang berdomisili di Indramayu. Skala pengukuran yang digunakan pada 

penelitian ini adalah skala likert. 

4. Validasi Kuesioner 

Validasi kuesioner ini digunakan untuk validasi hasil penyusunan kuesioner 

yang sudah di buat oleh peneliti apakah kuesioner tersebut layak atau tidaknya 

untuk disebarkan kepada responden dan dinilai oleh validator. Jika sudah sesuai 

maka peneliti boleh menyebarkan kuesioner tersebut kepada responden sesuai 

target penelitian yaitu pelajar dan mahasiswa yang berdomisili di Indramayu. 

5. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dilakukan untuk memastikan data yang dimiliki 

bersifat valid dan reliabel. Data yang di ambil dari responden pelajar dan mahasiswa 

pengunjung perpustakaan Kabupaten Indramayu. 
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6. Analisis Data dan Evaluasi 

Tahapan pada analisis data dan evaluasi ini diperoleh dari hasil responden yang 

telah di hitung rata-rata nya. Dengan menggunakan rumus rata-rata kepuasan 

pengguna, dan ditentukan tingkat pada kepuasan pengguna  nya yaitu dengan 

berdasarkan 6 komponen dari pieces framework. 

7. Hasil Penelitian dan Rekomendasi 

Hasil penelitian merupakan tahap akhir dari penelitian. Setelah dilakukan 

pengolahan data, hasil dari penelitian yang telah dianalisis dan dihitung rata-ratanya 

menggunakan pieces framework. Metode ini juga memberikan kesimpulan dan 

rekomendasi terhadap penelitian. Kesimpulan dan rekomendasi akan dilanjutkan 

dengan evaluasi terhadap sistem, komponen pieces manakah yang perlu diperbaiki. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang di gunakan pada penelitian ini  yaitu dengan 

memanfaatkan skala likert untuk menentukan tingkat kepuasan pengguna 

perpustakaan daerah kabupaten indramayu yang ditunjukkan pada pemilihan 

jawaban responden atas pernyataan kuesioner yang di buat oleh peneliti. Skala likert 

yang terdapat  pada skala 1-5 dengan pernyataan sebagai berikut. 

Tabel 3. 11 Skala Likert 

 

 

 

 

 

Kemudian untuk mendapatkan tingkat analisis data perhitungan dari data 

rata-rata kepuasan pengguna terhadap evaluasi sistem informasi perpustakaan 

daerah kabupaten indramayu pada website tersebut dengan menggunaka rumus 

yang di kemukakan oleh (Wibowo, 2005). 

𝑅𝐾 =
𝐽𝑆𝐾

𝐽𝐾
 

Keterangan : 

Skor Kategori 

1 Sangat  Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Kurang Setuju 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 
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RK : Rata-Rata Kepuasan 

JSK : Jumlah Skor Kuesioner 

JK : Jumlah Kuesioner 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat kepuasan pada model yang didefinisikan 

oleh Kaplan dan Norton (dalam Putri, N. K. A,& Indriyanti, A. D. 2021) dengan 

tingkatan sebagai berikut. 

Tabel 3. 12 Tingkat Kepuasan 

1. No Rentang Nilai Kategori 

1. 2. 1 – 1.79 3. Sangat Tidak Puas 

4. 2. 5. 1.8 – 2.59 6. Tidak Puas 

3. 2.6 – 3.39 Ragu – Ragu 

4. 3.4 – 4.19 Puas 

5. 4.2 – 5 Sangat Puas 

 

  


