
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pendahuluan 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang rumusan masalah, landasan teori tentang TAM, 

perumusan hipotesis, cara pengumpulan data, populasi serta sampel untuk penelitian ini, 

pengembangan instrumen penelitian, cara pengujian instrumen untuk penelitian, dan juga cara 

menganalisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

3.2 Perumusan Hipotesis 
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Gambar 3.1. Model Penelitian untuk adopsi Fashlady Magazine 

Model TAM pada Gambar 3.1 adalah model TAM yang akan penulis pakai dan telah 

peneliti sesuaikan dengan studi kasus yang diteliti. Garis-garis yang menghubungkan antar 

variabel menyatakan adanya hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lainnya. 

Sehingga hubungan tersebut akan menjadi hipotesis-hipotesis baru yang nantinya akan diteliti 

oleh penulis. Hipotesis yang akan peneliti teliti dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Tabel Hipotesis 

Hipotesis Referensi 
h1 : Number of User (NOU) secara signifikan 
berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan 
(perceived usefulness). 

Katz dan Shapiro (1986), 
Farrell dan Saloner (1986), 
Kauffman et al. (2000), 
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Wang et al. (2008). 
h2 : Information Quality (IQ) secara signifikan 
berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan 
(perceived usefulness). 

Seddon dan Kiew (1997)  

h3 : Persepsi kemudahan memanfatkan teknologi 
(perceived ease of use) secara signifikan 
berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan 
(perceived usefulness). 

Davis et al. (1989) 

h4 : Persepsi kegunaan (perceived usefulness) 
secara signifikan berpengaruh positif terhadap 
intensi pengguna (intention to use). 

Davis et al. (1989) 

h5 : Persepsi kemudahan memanfaatkan 
teknologi (perceived ease of use) secara 
signifikan berpengaruh positif terhadap intensi 
pengguna (intention to use). 

Davis et al. (1989) 

h6 : Intensi pengguna (intention to use) secara 
signifikan berpengaruh positif terhadap kondisi 
nyata penggunaan teknologi (actual use). 

Davis et al. (1989) 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Peneliti akan menggunakan pembagian kuisioner secara online dan offline untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. Pertama-tama peneliti akan membuat kuisioner yang 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, lalu peneliti akan 

membagikan kuisioner tersebut kepada calon responden yang telah memenuhi kriteria yang 

sudah peneliti tetapkan. Untuk menetapkan jenis data, ada berbagai macam skala yang digunakan 

misalnya skala likert, skala guttman, dan skala semantic diferensial. Namun, untuk penelitian ini 

peneliti akan menggunakan skala likert sebagai alat ukur dari jawaban responden. 

Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu (Syofian Siregar,- 2010). Jika 

menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur akan dijabarkan menjadi dimensi, 

sedangkan dimensi akan dijabarkan menjadi indikator, dan dari indikator akan dijabarkan 

menjadi sub indikator yang akan diukur. Dan pada akhirnya sub indikator tersebut yang akan 



dijadikan tolak ukur yang dipakai peneliti untuk membuat pertanyaan atau pernyataan yang perlu 

dijawab oleh setiap responden. Menurut Kuncoro (2009:178), keterangan pada skala likert 

adalah sebagai berikut : 

• Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju 

• Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju 

• Skor 3 untuk jawaban Netral 

• Skor 4 untuk jawaban Setuju 

• Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

A. Populasi 

Christensen (2011:150) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Menurut Margono (2004:118), populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita 

dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan 

dengan data, bukan manusianya. Dalam penelitian ini populasi yang akan dipakai oleh 

peneliti adalah pengguna Fashlady Magazine. Dengan syarat, pengguna tersebut sudah 

pernah membaca isi dari Fashlady Magazine. 

B. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau representasi populasi yang diteliti (Arikunto, 

2002:109; Furchan, 2004:193). Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh (Sugiyono 

2001:56) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Apabila populasinya besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 



ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu.  

Penentuan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan nonprobability 

sampling yaitu dengan menggunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling 

adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlah sampelnya kecil, kemudian 

sampel ini akan mereferensikan responden lain yang sesuai dengan kriteria untuk 

dijadikan sampel (Sugiyono, 2001:61). Snowball sampling ini akan sangat berguna jika 

harus memilih dari populasi yang didapatkan dimana sampling frame tidak diketahui. 

Untuk jumlah sampel dalam penelitian ini peneliti memakai 100 sampel (Ghozali, 2011). 

3.3.2 Pengembangan Instrumen 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan 

penelitian adalah pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan,-pengolahan, 

analisis dan penyajian data secara sistematis dan objektif. Dari masing-masing pengertian 

kata di atas maka, instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, 

menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan 

memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa 

mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Alat ukur yang digunakan 

pun bisa dibuat sendiri dan bisa juga memakai alat pengukuran dari peneliti lain yang 

sesuai dengan kasus yang akan diteliti. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur 

nilai variabel yang akan diteliti. Jumlah dari instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian pun tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.  



Variabel yang akan dipakai dalam penelitian ini antara lain Number of User 

(NOU), Information Quality (IQ), Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use 

(PEOU), Intention to Use (ITU), dan Actual Use (AU). Untuk lebih jelas tentang variabel 

dan definisi dari masing-masing variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Tabel Variabel 

Variable (Label) Definisi Operasional Referensi 

Information Quality 
(IQ) 

Untuk mengukur seberapa baik/ akuratnya 
sistem informasi yang disediakan oleh 
Fashlady Magazine. 

Seddon dan Kiew (1996). 

Number of Users 
(NOU) 

Mengukur seberapa tinggi keuntungan yang 
timbul dari banyaknya jumlah pengguna 
Fashlady Magazine. 

Katz dan Shapiro (1986), 
Farrell dan Saloner (1986), 
Kauffman et al. (2000), 
Wang et al. (2008) 

Perceived 
Usefulness (PU) 

Mengukur tingkat persepsi seseorang yang 
percaya bahwa men-download Fashlady 
Magazine berguna. 

Davis et al. (1989) 

Perceived Ease of 
Use (PEOU) 

Mengukur tingkat dimana seseorang percaya 
bahwa Fashlady Magazine mudah digunakan. 

Davis et al. (1989) 

Intention to Use 
(ITU) 

Mengukur seberapa tinggi intensi seseorang 
untuk men-download Fashlady Magazine. 

Fishben dan Ajzen (1975), 
Davis et al. (1989) 

Actual Use (AU) 
Mengukur seberapa sering seseorang men-
download Fashlady Magazine sebagai fashion 
e-magazine. 

Davis et al. (1989), Sharma 
dan Mochtar (2005) 

 

Untuk setiap variabel tersebut, akan diberikan indikator-indikator pertanyaan 

yang harus dijawab oleh tiap responden. Pernyataan-pernyataan tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 3.3.  

Tabel 3.3 Tabel Indikator Pernyataan 

Variabel Indikator 

Label Definisi Pernyataan Dalam Kuisioner Referensi 
Number of 
Users 
(NOU) 

NOU1 Menurut saya jumlah pembaca Fashlady 
Magazine sangat banyak. 

Katz dan 
Shapiro 
(1986) NOU2 Teman-teman dan relasi saya sering 

membaca Fashlady Magazine. 
NOU3 Banyak pembaca Fashlady Magazine 

yang mencari inpirasi fashion. 



Information 
Quality (IQ) 

IQ1 Hasil akhir dari Fashlady Magazine 
sudah menggambarkan format yang tepat 
(dari sisi design dan layout). 

Seddon 
dan Kiew 
(1997) 

IQ2 Fashlady Magazine sudah memenuhi 
standart majalah lainnya yang sudah 
beredar. Misalnya Looks, Gogirl, dll. 

IQ3 Informasi yang diberikan oleh Fashlady 
Magazine sudah akurat. 

IQ4 Informasi yang diberikan Fashlady 
Magazine mudah dipahami oleh 
pengguna. 

IQ5 Informasi yang diberikan oleh Fashlady 
Magazine berguna pada saat saya 
memerlukannya. 

IQ6 Fashlady Magazine terbit secara teratur. 
IQ7 Secara keseluruhan Fashlady Magazine 

menyediakan informasi yang saya 
butuhkan. 

Perceived 
Usefulness 
(PU) 

PU1 Menurut saya Fashlady Magazine 
memudahkan saya mencari inpirasi 
fashion. 

Davis et 
al. (1989), 
Venkatesh 
& Bala 
(2008) 

PU2 Menurut saya Fashlady Magazine 
meningkatkan produktifitas dalam 
mencari inpirasi fashion. 

PU3 Menurut saya Fashlady Magazine sangat 
berguna untuk mencari inpirasi fashion. 

Perceived 
Ease of Use 
(PEOU) 

PEOU1 Menurut saya operasional Fashlady 
Magazine interaktif dan mudah 
dimengerti. 

Davis et 
al. (1989), 
Venkatesh 
& Bala 
(2008) 

PEOU2 Menurut saya Fashlady Magazine mudah 
digunakan. 

PEOU3 Menurut saya mencari inspirasi fashion 
menjadi mudah dengan membaca 
Fashlady Magazine. 

Intention to 
Use (ITU) 

ITU1 Saya bermaksud membaca Fashlady 
Magazine untuk mencari inpirasi fashion. 

Davis et 
al. (1989), 
Venkatesh 
& Bala 
(2008) 

ITU2 Jika memiliki akses ke Fashlady 
Magazine, saya akan menggunakannya 
untuk mencari inpirasi fashion.   

ITU3 Saya berencana terus membaca Fashlady 
Magazine untuk 1 tahun kedepan. 

Actual Use 
(AU) 

AU1 Saya membaca Fashlady Magazine untuk 
mencari inpirasi fashion. 

Venkatesh 
& Bala 
(2008) AU2 Saya membaca Fashlady Magazine 

setidaknya sekali dalam sebulan. 



Untuk melakukan pengukuran dari suatu variabel yang akan dipakai dalam penelitian 

digunakan beberapa pernyataan. Pernyataan tersebut akan peneliti tuangkan dalam kuisioner. 

Kuisioner dalam penelitian terdiri dari dua bagian yaitu pada bagian pertama, berupa 

pertanyaan–pertanyaan mengenai profil responden seperti nama, usia, pekerjaan dan status 

pembaca (responden sudah pernah membaca Fashlady atau responden belum pernah membaca 

Fashlady). Apabila responden belum pernah membaca Fashlady Magazine, maka responden 

tersebut akan langsung dikeluarkan dari sampel. Sedangkan pada bagian kedua, berupa 

peryataan-pernyataan yang mencakup tentang semua indikator variabel penelitian yang harus 

dijawab oleh responden (Tabel 3.3). 

Pada indikator ITU3 yang ditanyakan adalah rencana untuk membaca Fashlady untuk 1 

tahun ke depan yang memiliki pengertian bahwa pengguna tidak dibatasi harus membaca edisi 

yang terbaru. Sedangkan pada indikator AU2 yang ditanyakan adalah kenyataan pengguna dalam 

membaca Fashlady dalam sebulan yang memiliki pengertian bahwa  pengguna tidak dibatasi 

harus membaca Fashlady edisi terbaru.  

 3.3.3 Pengujian Instrumen 

Dalam merancang sebuah penelitian diperlukan pengujian statistika yang 

digunakan untuk menguji hipotesis yang telah peneliti simpulkan. Namun, ketetapan 

dalam hasil pengujian hipotesis ini masih tergantung pada instrumen penelitian. 

Instrumen dalam penelitian haruslah diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Bila validitas dan reliabilitas instrumen tersebut sudah rendah maka dapat 

disimpulkan bahwa pengujian hipotesis tersebut tidak tepat. Pengujian instrumen 

dilakukan untuk menguji apakah instrumen yang dipakai oleh peneliti sudah terbukti 

valid atau tidak valid dan juga untuk mengukur apakah instrumen tersebut sudah 



mengukur variabel-variabel yang diteliti oleh peneliti. Untuk pengujiannya peneliti 

menggunakan dua cara yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas.  

3.4 Analisis Data 

Untuk penelitian ini jenis analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar 

variabel adalah dengan menggunakan Path Analysis. Path analysis merupakan keterkaitan antara 

variabel independent, variabel intervening, dan variabel dependent yang biasanya disajikan 

dalam bentuk diagram. Di hdalam diagram ada panah panah yang menunjukkan arah pengaruh 

antara variabel independent, variabel intervening, dan variabel dependent. Langkah-langkah 

yang digunakan dalam path analysis adalah pertama uji asumsi, kedua uji path diagram, yang 

ketiga uji model fit dan yang keempat adalah melihat pengaruh antar variabel. Yang termasuk 

dalam uji asumsi adalah uji normalitas dan juga uji outlier.  

3.4.1 Menyusun Diagram Path dan Estimasi Persamaan Struktural 

     Dalam tahap penyusunan diagram path, ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu 

menyusun model struktural dan menyusun measurement model. Menyusun model struktural 

adalah menghubungkan antara konstruk laten baik independent maupun dependent. Sedangkan 

menyusun measurement model adalah menghubungkan konstruk laten independent ataupun 

dependent dengan variabel indikator atau manifest. Setelah penyusunan diagram path telah 

dilakukan, peneliti dapat menerjemahkan model tersebut ke dalam persamaan struktural untuk 

dapat mengestimasi koefisien jalur. Persamaan yang akan digunakan adalah : 

Y = b1 X1 + B2 X2 



 

Diagram 3.1 Diagram Persamaan 

3.4.2 Uji Path Diagram 

     Sebelum masuk ke dalam uji path diagram. Data-data tersebut harus memenuhi uji 

validitas dan reabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas dan singularitas, serta uji outlier. 

Setelah data tersebut terpenuhi semuanya,-  selanjutnya data tersebut akan dimasukkan ke 

dalam software AMOS untuk diuji path diagram - nya sehingga akan terlihat nilai dari 

hubungan antar variabel. 

3.4.3 Uji Model Fit 

     Sebelum menilai kelayakan dari model struktural, langkah yang harus dilakukan 

adalah menilai apakah data yang akan diolah sudah memenuhi asumsi model persamaan 

struktural atau belum. Ada tiga asumsi dasar pada teknik multivariate yang harus dipenuhi 

untuk dapat menggunakan model persamaan sktruktural yaitu pertama observasi data 

independent, kedua responden diambil secara random (random sampling) dan yang ketiga 

memiliki hubungan linear.  Tahap ini dilakukan untuk menilai layak atau tidaknya model 

dalam penelitian ini. Beberapa kriteria pengukuran atau goodness of Fit (GOF) yang 

digunakan untuk menuntukan fit atau tidaknya model dalam penelitian ini dapat 

menggunakan Chi-Square, Normed Chi-Square, RMR, GFI, AGFI, NFI, IFI, CFI, dan 

RMSEA (Ferdinand, 2005). Nilai batasan dari kriteria-kriteria pengukuran tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 3.4. 



Tabel 3.4 Kriteria Model Fit  

  

3.4.4 Pengaruh Antar Variabel 

       Di dalam persamaan struktural di dalam path diagram terdapat pengaruh yang terjadi 

antar variabel yaitu efek secara langsung, efek secara tidak langsung dan efek total. Efek secara 

langsung adalah pengaruh yang secara langsung akan berpengaruh terhadap variabel yang 

lainnya. Efek secara tidak langsung adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya 

namun pengaruh tersebut akan melewati satu atau beberapa variabel lainnya (variabel 

intervening) terlebih dahulu sebelum menuju ke variabel yang dituju. Sedangkan efek total 

adalah penjumlahan dari hasil efek secara langsung dan efek secara tidak langsung atau yang 

sering kita sebut dengan total penyebab korelasi.  

3.5 Penutup 

Dalam bab ini sudah diuraikan tentang rumusan masalah, landasan teori tentang TAM, 

perumusan hipotesis, cara pengumpulan data, populasi serta sampel untuk penelitian ini, 

pengembangan instrumen penelitian, cara pengujian instrumen untuk penelitian, dan juga cara 

menganalisis data yang akan menjadi hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

Model Fit Statistik Interpretasi 
Model Chi-Square χ2  Angka kecil dengan p > 0.05 
χ2/df (Normed Chi-square, NC)  < 3 
RMR (Root Mean Square 
Residual) 

Mendekati nol 

GFI (Goodness of Fit Index) 
AGFI (Adjusted GFI) 

> 0.90 

NFI (Normed Fit Index) 
IFI (Incremental Fit Index) 
CFI (Comparative Fit Index) 

> 0.90 

RMSEA (Root Mean Square 
Error of Approximation) 

< 0.08 




