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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi Dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan pengguna teknologi 

informasi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Semarang yang bersedia 

menjadi responden dengan total populasi sebanyak 335 orang karyawan pengguna 

teknologi informasi (perincian di lampiran 2). Sampel penelitian ini menggunakan 

simple random sampling dengan Slovin untuk mendapatkan batas minimum, yaitu 

sebanyak 182 orang karyawan pengguna teknologi informasi. 

 

 

 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = margin of error (5%) 

  

3.2. Sumber Dan Jenis Data 

Sumber data penelitian ini diperoleh langsung dengan kuesioner yang 

disebar ke responden yaitu karyawan pengguna teknologi informasi pada Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) di Semarang. Jenis data penelitian ini adalah data 

primer, yaitu jenis data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya 

tanpa melalui media perantara (Jogiyanto, 2013:109). 
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3.3.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data opini individu, teknik pengumpulan data yang 

dapat digunakan adalah survei (Jogiyanto, 2013:140). Survei adalah metode 

pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan kepada responden yaitu 

karyawan pengguna teknologi informasi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di 

Semarang tentang pengaruh computer anxiety dan computer playfulness terhadap 

computer polychronicity dan perceived usefulness. 

3.4. Teknik Analisa Data 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian. 

Pertama, dilakukan pembagian katergori menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Kedua, menentukan rentang skala masing-masing kategori yang dihitung 

dengan rumus. 

RS =  Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Jumlah Kategori 

 RS =   5 – 1  = 1,33 

     3 

Rentang Skala Kategori 

1,00 – 2,33 Rendah 

2,34 – 3,66 Sedang 

3,67 – 5,00 Tinggi 

 

3.4.2. Uji Alat Pengumpulan Data 

 Sebelum ke pengujian hipotesis, harus diuji terlebih dahulu uji validitas 

dan reliabilitas menggunakan SPSS.  
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1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner terebut. Jadi metode ini digunakan untuk mengukur ketepatan 

tiap pertanyaan kuesioner atau indikator yang digunakan (Murniati dkk., 

2013:20). Kriteria valid adalah jika nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted 

masing-masing indikator pertanyaan ≤ dari nilaiCronbach's Alpha 

instrumen (Murniati dkk., 2013:34). 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas atau kehandalan 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut 

adalah stabil dari waktu ke waktu. Jadi uji reliabilitas di sini digunakan 

untuk mengukur konsistensi data atau ketetapan dari keseluruhan 

kuesioner atau instrument penelitian (Murniati dkk., 2013:20). Kriteria 

reliabel adalah jika nilai cronbachalpha di atas 0,9 berarti bahwa kuisioner 

telah tergolong kriteria reliabel sempurna. Sementara jika nilai 

cronbachalpha di antara 0,7-0,9 berarti bahwa kuisioner telah tergolong  

kriteria reliabel tinggi (Murniati dkk., 2013:34). 

3.4.3. Uji Hipotesis 

 Pengujian statistik penelitian ini menggunakan Partial Least Square 

(PLS), merupakan pendekatan persamaan struktural (Structural Equation 

Modelling / SEM) berbasis varian. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan 
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analisis jalur yang banyak digunakan dalam studi keperilakuan sehingga PLS 

menjadi teknik statistik yang digunakan dalam model yang memiliki lebih dari 

satu variabel dependen dan variabel independen (Murniati dkk., 2013:166). 

Tingkat keyakinan dalam penelitian ini sebesar 95%, artinya tingkat error yang 

dapat ditoleransi sebesar 5% dan hipotesis berarah (one tailed) sehingga 

digunakan pengujian satu sisi dengan t tabel 1,645.  

1. Jika nilai t-hitung > t-tabel (1,645) dan koefisien β1 < 0 maka H1 berbunyi 

computer anxiety berpengaruh negatif terhadap computer playfulness 

diterima.  

2. Jika nilai t-hitung > t-tabel (1,645) dan koefisien β2 < 0 maka H2 berbunyi 

computer anxiety berpengaruh negatif terhadap computer polychronicity 

diterima.  

3. Jika nilai t-hitung > t-tabel (1,645) dan koefisien β3 > 0 maka H3 berbunyi 

computer playfulness berpengaruh positif terhadap computer 

polychronicity diterima.  

4. Jika nilai t-hitung > t-tabel (1,645) dan koefisien β4 > 0 maka H4 berbunyi 

computer polychronicity berpengaruh positif terhadap perceived usefulness 

diterima.  

  


	LEMBAR PENGESAHAN
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DATA SKRIPSI
	HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	BAB I PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Perumusan Masalah
	1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

	BAB II LANDASAN TEORI
	2.1. Technology Acceptance Model
	2.2. Computer Polychronicity
	2.3. Computer Anxiety
	2.4. Computer Playfulness
	2.5. Pengembangan hipotesis
	2.6. Kerangka Pikir
	2.7. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

	BAB III METODE PENELITIAN
	3.1. Populasi Dan Sampel
	3.2. Sumber Dan Jenis Data
	3.3.  Teknik Pengumpulan Data
	3.4. Teknik Analisa Data

	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1. Karakteristik Responden
	4.2. Gambaran Umum Responden
	4.3. Uji Alat Pengumpulan Data
	4.4. Statistik Deskriptif
	4.5. Crosstab
	4.6. Uji Hipotesis
	4.7.  Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	5.1. Kesimpulan
	5.2. Implikasi
	5.3. Keterbatasan

	DAFTAR PUSTAKA
	Lampiran 1: Kuesioner Penelitian
	Lampiran 2: BPR di Semarang
	Lampiran 3: Tabulasi Kuesioner
	Lampiran 4: Output Statistik

