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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel bebas 

adalah PU dan PEU dan variabel tergantung adalah BI. 

 

4.2.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di  Universitas Ciputra sebagai tempat penelitian. 

Waktu penelitian adalah bulan Mei hingga Juni 2016. 

 

4.3.  Metode dan Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah semua dosen peneliti Universitas Ciputra 

yang terlibat di dalam penggunaan SIM-LITABMAS mulai tahun 2012-2016 yang 

berjumlah 83 dosen peneliti. Metode pengambilan sampel menggunakan metode 

acak sederhana (Clark & Creswell, 2014: 469). 

Penetapan besar sampel dilakukan berdasarkan pendekatan Krejcie dan 

Morgan (1970) seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 4.1. di bawah ini. 

Selanjutnya, diketahui bahwa N = 80. Atas dasar informasi tersebut, diperoleh 

besar sampel penelitian ini adalah sebanyak 66 dosen peneliti sebagai sampel.  

Tabel 4.1. Tabel jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi 

Populasi 
(N) 

Sampel 
(n) 

Populasi 
(N) 

Sampel 
(n) 

Populasi 
(N) 

Sampel 
(n) 

10 10 220 140 1200 291 

15 14 230 144 1300 297 

20 19 240 148 1400 302 

25 24 250 152 1500 306 

30 28 260 155 1600 310 

35 32 270 159 1700 313 

40 36 280 162 1800 317 
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45 40 290 165 1900 320 

50 44 300 169 2000 322 

55 48 320 175 2200 327 

60 52 340 181 2400 331 

65 56 360 186 2600 335 

70 59 380 191 2800 338 

75 63 400 196 3000 341 

80 66 420 201 3500 346 

85 70 440 205 4000 351 

90 73 460 210 4500 354 

95 76 480 214 5000 357 

100 80 500 217 6000 361 

110 86 550 226 7000 364 

120 92 600 234 8000 367 

130 97 650 242 9000 368 

140 103 700 248 10000 370 

150 108 750 254 15000 375 

160 113 800 260 20000 377 

170 118 850 265 30000 379 

180 123 900 269 40000 380 

190 127 950 274 50000 381 

200 132 1000 278 75000 382 

210 136 1100 285 1000000 384 

Sumber: Krejcie dan Morgan (1970) 
 
4.4. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian, yakni kuesioner Skala 

Likert-five point. Kuesioner tersebut digunakan untuk mengukur variabel (variabel 

laten) yang mencakup kemanfaatan SIM_LITABMAS yang dirasakan dosen 

peneliti (PU), kemudahan penggunaan SIM-LITABMAS yang dirasakan dosen 

peneliti (PEU), dan niat dosen peneliti untuk menggunakan SIM-LITABMAS (BI). 

Dalam kuesioner Skala Likert-five point, setiap responden merespon setiap 

pernyataan dalam kisaran sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Setiap 

respon sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju secara 

berturut-turut diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1. 2  

                                                 
2 Mengacu pada Murwani (2008a: 31). 
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4.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan dengan mendatangi dosen 

peneliti secara langsung. Kuesioner dilengkapi dengan surat endorsement.  

 Kuesioner untuk mengukur PU, PEU dan BI adalah hasil adaptasi. 

Kuesioner hasil adaptasi memerlukan informasi mengenai reliabilitas, dalam hal 

ini Alpha Cronbach (misalnya Vogel et al., 2015) 

 

4.6. Definisi dan Pengukuran Peubah 

  Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yaitu PU, PEU dan BI.  PU 

diukur menggunakan 4 (empat) item yang dikembangkan dan divalidasi oleh 

Davis (1989). Keempat belas item PU tersebut telah divalidasi ulang oleh 

Agarwal dan Karahanna (2000), Murwani (2008a, 2008b) dan Teo (2010).  

PEU diukur menggunakan 4 (empat) item yang dikembangkan dan 

divalidasi oleh Davis (1989). Keempat belas item PEU tersebut telah divalidasi 

ulang oleh Agarwal dan Karahanna (2000), Murwani (2008a, 2008b) dan Teo 

(2010).  

BI diukur menggunakan 3 (tiga) item yang dikembangkan dan divalidasi 

oleh Agarwal dan Karahanna (2000) dan Murwani (2008a, 2008b). 

Item-item kuesioner dikembangkan berdasarkan indikator-indikator setiap 

variabel sebagaimana dipaparkan pada Tabel 3. 

Tabel 4.2. Variabel dan Indikator 

Variabel Indikator Rujukan Instrumen 

Perceived 
Usefullness 

(PU)  
PU1 

Dengan menggunakan SIM-
LITABMAS, penelitian hibah 
DIKTI dosen peneliti menjadi 
semakin efektif. 

Agarwal 
and 

Karahanna 
(2000)  

Kuesioner 
Skala 

Likert-five 
point  
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PU2 

Dengan adanya SIM-
LITABMAS, dosen peneliti 
semakin produktif dalam 
kegiatan penelitian hibah DIKTI. 

PU3 
SIM-LITABMAS berguna bagi 
pelaksanaan penelitian hibah 
DIKTI dosen peneliti. 

PU4 

Dengan menggunakan SIM-
LITABMAS, dosen peneliti 
dapat memacu kinerja 
penelitian hibah DIKTInya. 

Perceived 
Ease of 

Use (PEU)  

PEU 1 
Dosen peneliti mudah untuk 
mempelajari penggunaan SIM-
LITABMAS. 

Agarwal 
and 

Karahanna 
(2000)  

Kuesioner 
Skala 

Likert-five 
point  

PEU 2 

Melalui SIM-LITABMAS, dosen 
peneliti merasa mudah 
melakukan apa yang ingin 
saya lakukan terkait dengan 
penelitian hibah DIKTInya. 

PEU 3 
Dosen peneliti mudah menjadi 
terampil dalam menggunakan 
SIM-LITABMAS. 

PEU 4 
SIM-LITABMAS mudah untuk 
digunakan (user friendly) bagi 
dosen peneliti. 

Behavioral 
Intention 

(BI) 

BI 1 

Dosen peneliti berencana 
secara rutin menggunakan SIM-
LITABMAS dalam penelitian 
hibah DIKTI saya di waktu 
mendatang. 

Agarwal 
and 

Karahanna 
(2000)  

Kuesioner 
Skala 

Likert-five 
point 

BI 2 

Dosen peneliti berniat secara 
rutin menggunakan SIM-
LITABMAS dalam penelitian 
hibah DIKTI saya di waktu 
mendatang. 

BI 3 

Dosen peneliti berharap secara 
rutin menggunakan SIM-
LITABMAS dalam penelitian 
hibah DIKTI saya di waktu 
mendatang. 

Sumber: Adopsi dari Agarwal and Karahanna (2000)  
 

4.7. Analisis Data 

4.7.1. Analisis deskriptif 
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Analisis deskriptif berupa akumulasi data dasar dalam 

bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau 

menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat 

ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan (Muchson, 

2015). Selanjutnya Ilahi (2015) mengemukakan adapun analisis 

deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran 

(deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi 

mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya.  

 Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan ketiga 

variabel PU, PEU dan BI. 

4.7.2. Analisis Kuantitatif dengan Regresi Berganda 

Priyatno dalam Getrycia (2009) mengemukakan analisis 

regresi berganda dilakukan terhadap model lebih dari satu 

variabel bebas, untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya 

terhadap variabel terikat.  Pada penelitian ini menggunakan alat 

bantu program SPSS untuk mempermudah proses pengolahan 

data-data penelitian dari program tersebut akan didapatkan 

output berupa hasil pengolahan dari data yang telah 

dikumpulkan, kemudian output hasil pengolahan data tersebut 

diinterpretasikan akan dilakukan analisis terhadapnya. 

Persamaan regresi berganda sebagai berikut. 

BI = α + β1.PU + β2 .PEU + e 

Keterangan: 

α = konstanta 



 

 

19 

 

β = koefisien regresi 

e = kesalahan pengganggu 

Analisis regresi berganda dilengkapi dengan pengujian asumsi 

klasik mencakup uji kolinieritas dan uji heteroskedastisitas. (Hilll et al., 

2012) 

4.7.3. Analisis Instrumen 

Menurut Demsey dalam Anwar (2012) validitas mengacu 

pada kemampuan instrument pengumpulan data untuk 

mengukur apa yang harus diukur, untuk mendapatkan data 

yang relevan dengan apa yang sedang diukur.  

     Menurut Neuman dalam Dewi (2014) validitas menunjukkan 

keadaan yang sebenarnya dan mengacu pada kesesuaian 

antara konstruk, atau cara seseorang peneliti 

mengkonsepsualisasikan ide dalam definisi konseptual dan 

suatu ukuran.   

Umar dalam Pungky (2015) mengungkapkan bahwa kriteria 

yang digunakan untuk menyatakan bahwa data tersebut valid 

atau tidak sebagai berikut: 

a. Jika nilai Pearson Correlation > 0,3, butir dinyatakan valid (r 

hitung > r tabel). 

b. Jika nilai Pearson Correlation < 0,3, butir dinyatakan tidak 

valid    (r hitung < r tabel). 
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Reabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh 

mana hasil suatu pengukuran memiliki keterpercayaan, 

keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan yang dapat 

dipercaya.  Hasil ukur dapat dipercaya apabila dalam beberapa 

kali pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama 

diperoleh hasil yang relatif sama (Azwar dalam Dewi, 2014). 

Duwi Priyatno dalam Wanda (2009) mengungkapkan bahwa 

metode pengambilan keputusan pada uji reabilitas biasanya 

menggunakan batasan 0,6 yang artinya suatu variabel 

dikatakan reliabel jika nilai Alpha cronbach  > 0,6. 

4.7.4. Koefisien Determinasi 

     Rangkuti dalam Erawati (2014) menjelaskan, besarnya nilai 

koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Sedangkan Priyatno dalam Getrycia (2009) analisis R2 (R 

Square) atau koefisen determinasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Selanjutnya Ghozali dalam Kusumawardani (2011) uji koefisien 

determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.  

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.  Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam 
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menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas.  Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

terikat. 

4.7.5. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

Menurut Ridwan dan Sunarto (2011:340) jika nilai sig hitung   

F ≤  0.05, maka artinya varibel bebas secara simultan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variable terkait. 

b. Uji t 

Menurut Ridwan dan Sunarto (2011:340) jika nilai sig hitung   

t ≤  0.05, maka artinya varibel bebas secara individual 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variable terkait. 

 

4.7.6. Uji Asumsi Klasik 

Menurut Umar (2011) menjelaskan setidaknya ada lima uji 

asumsi klasik yang harus dilakukan dalam menguji persamaan 

regresi dalam sebuah penelitian yaitu: 

a. Multikolinieritas 

     Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah 

pada model regresi ditemukan korelasi antarvariabel 

independen.  Jika terjadi korelasi maka model regresi yang 

digunakan terdapat masalah multikolinieritas. 
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Multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat nilai VIF 

dengan rumus VIF = 1 / (1-R2) atau Tol dengan rumus Tol = 

(1 – R2). Jika nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai tolerance 

lebih dari 0,10 maka tidak ada korelasi antar variabel 

independen yang nilainya lebih dari 95% sehingga model 

tersebut bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2006). 

b. Heteroskedastisitas 

     Uji heteroskedastisitas dapat digunakan dalam menguji 

apakah di model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. 

Menurut Santoso (2010:209) mengatakan bahwa untuk 

melakukan uji heterokedastisitas, peneliti dapat 

menggunakan uji Glejser. Pada uji ini dapat dapat dilakukan 

dengan meregresikan nilai mutlak residual (abs_res) 

terhadap variable bebas. Criteria yang berlaku yaitu sig. uji t 

lebih besar dari tingkat signifikansi 0.5 maka artinya varian 

residual adalah sama / tidak heterokedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Menurut Ridwan dan Sunarto (2011:369) pendeteksian ada 

atau tidaknya autokorelasi dengan dilakukannya pengujian 

Durbin Watson (Dw). Uji autokorelasi ini juga digunakan 

untuk menguji apakah pada model regresi linier terdapat 

korelasi antara kesalahan yang sekarang dan kesalahan 
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yang lampau. Uji autokorelasi menggunakan metode uji 

Durbin Watson, dengan ketentuan: 

a) d > dL, maka terjadi autokorelasi positif. 

b) d > 4-dL; maka terjadi autokorelasi negative. 

c) dU < d <4-dU; maka tidak terjadi autokorelasi. 

d) dL ≤ d ≤ du atau 4-du ≤ d ≤ 4-dL; maka pengujian 

tidak meyakinkan. 

 

d. Uji Normalitas 

 Menurut Santoso (2010:214) uji normalitas dapat digunakan 

untuk memantau apakah residual berdistribusi normal. 

Untuk melakukan uji normalitas peneliti dapat menguunakan 

uji Kolmogorov Smirnov. Kriteria yang berlaku adalah 

apabila nilai signifikansi > 0,05 maka residual berdistribusi 

normal. 

 

e. Uji Linearitas 

Uji linertas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

dan variabel terikat mempunyai hubungan yang linear atau tidak 

secara signifikan. Variabel terikat dan variabel bebas mempunyai 

hubungan linear bila nilai signifikansi liniearity lebih kecil dari 0.05. 

  


