
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Berdasarkan dari data perbandingan fitur yang sudah dilakukan 

sebelumnya pada bab Pendahuluan, bagian Latar Belakang Masalah, maka dalam 

penelitian pendahuluan ini dilakukan pengamatan lebih dalam lagi tentang respon 

yang diberikan oleh responden akan adanya pengimplementasian forum pada Hi 

Books. Hal tersebut dilakukan karena pemberian forum dalam sebuah website 

dapat menjadi sebuah peluang bisnis dan dapat membantu perkembangan website 

itu sendiri dengan adanya komentar-komentar dari masing-masing pengguna 

forum. 

 

1. Penelitian Pendahuluan 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab I bahwa akan 

dilakukan penelitian terdahulu sebelum merancang website Hi Books, di mana 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat pecinta buku 

tentang adanya komunitas online (forum) buku. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif yang menggunakan angket/kuisioner. Penelitian 

pendahuluan ini telah mendapatkan respon dari beberapa respondennya selama 

lima hari, yakni tanggal 23 – 27 Februari 2011. 

Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna situs jejaring sosial 

Facebook yang berada pada daftar teman penulis. Adapun alasannya 

menggunakan Facebook sebagai media penyebaran kuisoner tugas akhir adalah 
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dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Selain itu, Facebook 

juga merupakan salah satu situs jejaring sosial yang banyak dikenal dan 

digunakan oleh masyarakat dunia. Indonesia merupakan pengguna terbesar ke-2 

setelah Amerika Serikat, dengan jumlah pengguna mencapai hingga 36 juta. 

 

 
Gambar 3.1. Daftar 5 negara terbesar pengguna Facebook sedunia diambil dari Socialbakers.com 
pada tanggal 5 Juni 2011 

 

 
Gambar 3.2. Informasi statistik pengguna Facebook di Indonesia diambil dari Socialbakers.com 
pada tanggal 5 Juni 2011 
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Gambar 3.3. Peta statistik persentase pengguna Facebook seluruh dunia, diambil dari 
CheckFacebook.com untuk tanggal 4 Juni 2011 

 

Dari jumlah teman penulis di Facebook sebanyak 894 orang diambil 

beberapa orang sebagai populasi survey, yakni teman-teman (baik yang dikenal 

maupun tidak) dan keluarga penulis yang bertempat tinggal di Indonesia dan 

selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari mereka. 

Berdasarkan kriteria tersebut, didapatkan populasi dari daftar teman Facebook 

penulis sebanyak 497 orang. 

Penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling, yang 

merupakan teknik probabilitas yang paling sering digunakan. Pada teknik ini, 

sample dipilih secara acak dari jumlah populasi. Ada bermacam-macam cara yang 

dapat digunakan untuk menentukan besarnya sample dari suatu populasi. Pada 

penelitian ini digunakan perhitungan sample dengan rumus Slovin, karena untuk 
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dapat menggunakan rumus Slovin diperlukan jumlah populasi. Berikut ini adalah 

rumus Slovin: 

 

n  = jumlah sample 

N  = jumlah populasi 

e  = toleransi terjadinya galat 

 

Berdasarkan rumus Slovin di atas, maka dapat dihitung jumlah sample 

yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini, dengan toleransi terjadinya galat 

sebesar 10%: 

 

 

Dengan demikian, besarnya sample yang akan digunakan dalam penelitian 

ini sekurang-kurangnya harus mencapai hingga 83 responden. Namun dalam 

prakteknya, jumlah sample yang didapat dengan data yang valid lebih dari jumlah 

yang harus dicapai, yakni 136 orang. 

 

2. Pengolahan dan Analisis Data 

Di bawah ini akan ditampilkan data-data yang didapatkan dari penyebaran 

kuisioner selama lima hari, yang sudah diringkas dalam bentuk tabel dan grafik 

sehingga memudahkan pembaca untuk lebih cepat mengerti dan memahami 
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penarikan kesimpulan dari setiap pertanyaan yang ada pada kuisioner. Berikut 

adalah data-data tersebut berserta dengan penarikan kesimpulannya: 

 
Tabel 3.1. Tabel frekuensi tingkat kegemaran responden membaca buku 
Pertanyaan ke-1 Apakah Anda gemar membaca buku? f 
Pilihan Jawaban Ya 106 

Tidak 30 
Total Responden  136 

 

 
Gambar 3.4. Diagram persentase tingkat kegemaran responden membaca buku 
 

Dari tabel dan grafik pada pertanyaan ke-1 dapat dilihat jumlah responden 

yang menjawab ‘Ya’ sebanyak 106 dengan persentase 78%, sedangkan yang 

menjawab ‘Tidak’ sebanyak 30 dengan persentase 22%. Dari jumlah tersebut 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden gemar membaca buku. 
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Tabel 3.2. Tabel frekuensi jenis buku yang biasanya responden baca 
Pertanyaan ke-2 Buku apa yang biasanya Anda baca? 

(pilih maksimal 5) 
f 

Pilihan Jawaban Arsitektur 10 
Autobiografi 6 
Biografi 11 
Bisnis 25 
Anak-anak 12 
Komputer 37 
Memasak 26 
Keuangan 8 
Permainan 19 
Sejarah 16 
Rumah 10 
Kesehatan 33 
Bahasa 9 
Hukum 1 
Gaya hidup 27 
Pernikahan 2 
Hewan peliharaan 13 
Fotografi 11 
Politik 2 
Psikologi 33 
Agama 14 
Keterampilan 15 
Kecantikan 23 
Parenting 3 
Sosial 12 
Olahraga 28 
pariwisata 26 
Komedi/humor 48 
Drama 29 
Fantasi 20 
Horor 13 
Misteri 13 
Romantisme 23 
Teknologi  36 
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Gambar 3.5. Diagram persentase jenis buku yang biasanya responden baca 
 

Dari tabel dan grafik pada pertanyaan ke-2 dapat dilihat bahwa total 

responden melebihi 136. Hal ini dikarenakan setiap responden mempunyai 

kesempatan memilih jenis buku yang biasanya mereka baca lebih dari satu, namun 

tidak boleh lebih dari lima. Pada grafik dapat dilihat ada lima jenis buku yang 

paling diminati oleh responden, yaitu buku yang berjenis komedi/humor (48), 

komputer (37), teknologi (36), kesehatan (33), dan psikologi (33). Dapat 

disimpulkan bahwa lima jenis buku yang paling banyak dibaca oleh sebagian 

besar responden adalah buku yang berjenis komedi/humor, komputer, teknologi, 

kesehatan, dan psikologi. 

 
Tabel 3.3. Tabel frekuensi tingkat kegemaran responden membeli buku 
Pertanyaan ke-3 Apakah Anda gemar membeli buku? f 
Pilihan Jawaban Ya 70 

Tidak 66 
Total Reponden  136 
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Gambar 3.6. Diagram persentase tingkat kegemaran responden membeli buku 
 

Dari tabel dan grafik pada pertanyaan ke-3 dapat dilihat jumlah responden 

yang menjawab ‘Ya’ sebanyak 70 dengan persentase 51%, sedangkan yang 

menjawab ‘Tidak’ sebanyak 66 dengan persentase 49%. Kesimpulan dari 

pertanyaan ke-3 adalah tidak banyak responden yang gemar membeli buku, atau 

dapat dikatakan responden jarang membeli buku. Bila dihubungkan dengan 

pertanyaan ke-1, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagian besar responden 

gemar membaca buku, namun mereka yang gemar membaca belum tentu juga 

gemar membeli buku. 

 

Tabel 3.4. Tabel frekuensi tempat responden biasanya membeli buku 
Pertanyaan ke-4 Di mana biasanya Anda membeli buku? f 
Pilihan Jawaban Toko buku 132 

Online shopping 4 
Total Responden  136 
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Gambar 3.7. Diagram persentase tempat responden biasanya membeli buku 
 

Dari tabel dan grafik pada pertanyaan ke-4 dapat dilihat jumlah responden 

yang menjawab ‘Toko buku’ sebanyak 132 dengan persentase 97%, sedangkan 

yang menjawab ‘Online shopping’ sebanyak 4 dengan persentase 3%. Kesimpulan 

dari pertanyaan ke-4 adalah mayoritas responden biasanya membeli buku melalui 

toko buku, hanya sedikit sekali yang membeli buku melalui online shopping. 

Dari kesimpulan tersebut, maka diberikan satu fitur di dalam website Hi 

Books yang sekiranya diharapkan dapat membuat user menjadi senang berbelanja 

buku melalui online shopping. Fitur tersebut adalah fitur membership yang 

memberikan keuntungan kepada user ketika mereka melakukan transaksi 

pembelian online di website Hi Books. Untuk penjelasan lebih lanjut dari fitur 

membership ini, akan dibahas pada Bab 3.2. 

 

Tabel 3.5. Tabel frekuensi jumlah buku yang biasanya responden beli dalam sebulan 
Pertanyaan ke-5 Berapa jumlah buku yang biasanya Anda beli 

dalam sebulan? 
f 

Pilihan Jawaban Kurang dari 4 buku 117 
4-8 buku 13 
Lebih dari 8 buku 6 

Total Responden  136 
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Gambar 3.8. Diagram persentase jumlah buku yang biasanya responden beli dalam sebulan 
 

Dari tabel dan grafik pada pertanyaan ke-5 dapat dilihat 117 responden 

(86%) menjawab ‘kurang dari 4 buku’, disusul dengan 13 respoden (10%) 

menjawab ‘4-8 buku’, dan terakhir 6 responden (4%) menjawab ‘lebih dari 8  

buku’. Dipilih jumlah buku sebanyak 4 karena diasumsikan setiap minggu 

responden membeli satu buku, sehingga jika dijumlah dalam sebulan mencapai 4 

buku yang dibeli. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah responden biasanya 

membeli buku kurang dari 4 buku dalam sebulan, dan bisa jadi responden tidak 

membeli buku sama sekali dalam satu bulan. Kesimpulan tersebut sangat 

mendukung kesimpulan pada pertanyaan ke-3 bahwa sebagian besar responden 

jarang atau tidak gemar membeli buku. 

 
Tabel 3.6. Tabel frekuensi kisaran harga buku yang biasanya responden beli 
Pertanyaan ke-6 Berapa kisaran harga buku yang biasanya 

Anda beli? 
f 

Pilihan Jawaban <Rp50.000 52 
Rp50.000 – Rp100.000 66 
>Rp100.000 18 

Total Responden  136 
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Gambar 3.9. Diagram persentase kiasaran harga buku yang biasanya responden beli 
 

Dari tabel dan grafik pada pertanyaan ke-6 dapat dilihat 66 responden 

(49%) menjawab ‘Rp50.000 – Rp100.000’, disusul dengan 52 respoden (38%) 

menjawab ‘kurang dari Rp50.000’, dan terakhir 18 responden (13%) menjawab 

‘lebih dari Rp100.000’. Kesimpulannya adalah masyarakat biasanya membeli 

buku dengan kisaran harga antara Rp50.000,- hingga Rp100.000,-. Adanya 

kesimpulan tersebut dapat digunakan oleh website Hi Books untuk menentukan 

biaya membership (akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Bab IV bagian Fitur 

Membership) yang dapat terjangkau oleh semua user. 
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Tabel 3.7. Tabel frekuensi jenis buku yang biasanya responden beli 
Pertanyaan ke-7 Buku apa yang biasanya Anda beli? 

(pilih maksimal 5) 
f 

Pilihan Jawaban Arsitektur 6 
Autobiografi 5 
Biografi 8 
Bisnis 27 
Anak-anak 12 
Komputer 35 
Memasak 18 
Keuangan 9 
Permainan 14 
Sejarah 8 
Rumah 4 
Kesehatan 17 
Bahasa 9 
Hukum 0 
Gaya hidup 22 
Pernikahan 3 
Hewan peliharaan 10 
Fotografi 8 
Politik 1 
Psikologi 23 
Agama 16 
Keterampilan 11 
Kecantikan 11 
Parenting 3 
Sosial 8 
Olahraga 23 
pariwisata 16 
Komedi/humor 38 
Drama 18 
Fantasi 18 
Horor 9 
Misteri 8 
Romantisme 22 
Teknologi  31 

 

48 
 



 
Gambar 3.10. Diagram persentase jenis buku yang biasanya responden beli 
 

Perbedaan antara pertanyaan ke-2 dengan pertanyaan ke-7, yakni 

responden yang gemar membaca buku belum tentu membeli buku tersebut, karena 

ada kemungkinan buku yang mereka baca dipinjam dari perpustakaan atau dari 

kerabat mereka. Dari kemungkinan tersebut maka muncullah pertanyaan ke-7 

tentang kegemaran responden membeli buku. 

Sama halnya dengan pertanyaan ke-2, tabel dan grafik pada pertanyaan ke-

7 juga dapat dilihat bahwa total responden melebihi 136. Hal ini dikarenakan 

setiap responden mempunyai kesempatan memilih jenis buku yang biasanya 

mereka beli lebih dari satu, namun tidak lebih dari lima. Pada diagram di atas, ada 

enam jenis buku yang diminati dan biasanya dibeli oleh responden, yaitu 

komedi/humor (38), komputer (35), teknologi (31), bisnis (27), olahraga (23), dan 

psikologi (23). Dapat disimpulkan bahwa jenis buku yang biasanya dibaca oleh 

masyarakat adalah buku yang berjenis komedi/humor, komputer, teknologi, 

bisnis, olahraga, dan psikologi. 
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Tabel 3.8. Tabel frekuensi tingkat keseringan responden membuka, membaca, atau memposting 
artikel di forum 
Pertanyaan ke-8 Apakah Anda suka membuka, membaca, atau 

memposting artikel di forum? 
f 

Pilihan Jawaban Ya 64 
Tidak 72 

Total Responden  136 
 

 
Gambar 3.11. Diagram persentase tingkat keseringan responden membuka, membaca, atau 
memposting artikel di forum 

 

Dari tabel dan grafik pada pertanyaan ke-8 dapat dilihat bahwa 64 

responden (47%) menjawab ‘Ya’, sedangkan 72 responden (53%) menjawab 

‘Tidak’. Kesimpulan yang didapat adalah masyarakat jarang membuka, membaca, 

atau memposting artikel di forum. 

 

Tabel 3.9. Tabel frekuensi tingkat keseringan responden membuka forum dalam sehari 
Pertanyaan ke-9 Seberapa sering Anda membuka forum dalam 

sehari? 
f 

Pilihan Jawaban Belum tentu 1 kali sehari 94 
1 kali sehari (pasti) 24 
Lebih dari 1 kali sehari 18 

Total Responden  136 
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Gambar 3.12. Diagram persentase tingkat keseringan responden membuka forum dalam sehari 

 

Dari tabel dan grafik pada pertanyaan ke-9 dapat dilihat bahwa responden 

yang menjawab ‘belum tentu 1 kali sehari’ sebanyak 94 orang (69%), yang 

menjawab ‘1 kali sehari (pasti)’ sebanyak 24 orang (18%), dan yang menjawab 

‘lebih dari 1 kali sehari’ sebanyak 18 orang (13%). Adanya data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat jarang membuka forum karena mereka belum 

tentu satu kali sehari. Kesimpulan tersebut berhubungan dan memperkuat 

kesimpulan pertanyaan ke-8 bahwa masyarakat jarang membuka forum dalam 

sehari sehingga mereka juga jarang membaca dan memposting artikel di forum. 

 

Tabel 3.10. Tabel frekuensi jumlah responden yang sudah dan belum menjadi anggota dalam 
forum 
Pertanyaan ke-10 Apakah Anda sudah tergabung sebagai 

anggota dalam forum? 
f 

Pilihan Jawaban Sudah 77 
Belum 59 

Total Responden  136 
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Gambar 3.13. Diagram persentase jumlah responden yang sudah dan belum menjadi anggota 
dalam forum 

 

Dari tabel dan grafik pada pertanyaan ke-10 dapat dilihat bahwa sebanyak 

77 responden (57%) sudah tergabung sebagai anggota dalam forum, sedangkan 59 

responden (43%) belum tergabung sebagai anggota dalam forum. Dari data 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sudah banyak masyarakat yang 

bergabung menjadi anggota dalam forum. Namun, apabila dikaitkan dengan 

kesimpulan pertanyaan ke-8 dan ke-9, maka kesimpulannya adalah meskipun 

banyak masyarakat yang bergabung menjadi anggota forum, mereka jarang 

membuka, membaca, atau memposting artikel di forum tersebut. 

 

Tabel 3.11. Tabel frekuensi respon yang diberikan responden jika dibuat forum khusus buku 
Pertanyaan ke-11 Apakah respon Anda jika dibuat forum khusus 

buku? 
f 

Pilihan Jawaban Mendukung 56 
Tidak mendukung 2 
Netral 78 

Total Responden  136 
 

52 
 



 
Gambar 3.14. Diagram persentase respon yang diberikan responden jika dibuat forum khusus buku 

 

Dari tabel dan grafik pada pertanyaan ke-11 dapat dilihat bahwa sebanyak 

56 responden (41%) menjawab ‘mendukung’, sebanyak 2 responden (2%) 

menjawab ‘tidak mendukung’, dan sebanyak 78 responden (57%) menjawab 

‘netral’. Kesimpulannya adalah masyarakat lebih banyak yang netral, atau dapat 

juga dikatakan acuh tak acuh akan ada dan tidaknya forum khusus buku. 

 

Tabel 3.12. Tabel frekuensi jumlah responden yang mau dan tidak untuk bergabung dalam forum 
khusus buku 

Pertanyaan ke-12 Maukah Anda bergabung dalam forum khusus 
buku? 

f 

Pilihan Jawaban Ya 77 
Tidak  59 

Total Responden  136 
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Gambar 3.15. Diagram persentase jumlah responden yang mau dan tidak untuk bergabung dalam 
forum khusus buku 

 

Dari tabel dan grafik pada pertanyaan ke-12 dapat dilihat bahwa 77 

responden (57%) mau bergabung dalam forum khusus buku dan 59 responden 

(43%) tidak mau bergabung. Dari data tersebut kesimpulannya adalah masyarakat 

mau bergabung menjadi anggota dalam forum khusus buku. 
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