BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini membahas mengenai flowchart penelitian dan penjelasan flowchart
yang digunakan dalam penelitian tugas akhir. Flowchart penelitian dan penjelasan
flowchart yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini dijelaskan pada Gambar
3.1.

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian
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3.1

Tahap Identifikasi Awal
Tahap identifikasi awal merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam

penelitian ini. Adapun tahapan ini terdiri dari rumusan masalah, penetapan tujuan,
batasan masalah, asumsi yang digunakan dalam penelitian, studi literature,
identifikasi dimensi dan atribut, dan pembuatan kuesioner.
3.1.1 Rumusan Masalah
Perumusan masalah dilakukan untuk menentukan atau memfokuskan
permasalahan apa saja yang akan diselesaikan pada penelitian ini. Permasalahan
yang dirumuskan pada penelitian ini adalah bagaimana mengetahui atribut yang
menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan dan faktor-faktor pelayanan apa saja
yang menurut konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas dengan
menggunakan metode importance performance analysis.
3.1.2 Penetapan Tujuan dan Batasan dan Asumsi Penelitian
Setelah tahap identifikasi dan perumusan masalah dilakukan, tahap
selanjutnya, yaitu penentuan tujuan, batasan masalah dan asumsi dari penelitian
yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian ini adalah bagaimana mendapatkan
atribut yang menjadi prioritas untuk dilakukan usulan perbaikan pelayanan, yang
menurut konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen dalam
menggunakan aplikasi Ruangguru. Kemudian, untuk menentukan batasan masalah
yang bertujuan untuk membatasi ruang lingkup masalah agar bahasan dalam
penelitian tidak melebar, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih fokus
terhadap tujuan utamanya. Sedangkan penentuan asumsi digunakan untuk tujuan
mengkoordinir hal-hal yang dapat dikendalikan dalam suatu penelitian sehingga
dapat ditolerir atau bahkan diabaikan.
3.1.3 Studi Literatur
Studi literatur dilakukan untuk mendukung identifikasi masalah serta
pemilihan metode yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan
usulan perbaikan. Studi literatur dilakukan dengan mencari dan memahami hal-hal
yang berkaitan dengan masalah yang ada saat studi lapangan dilakukan melalui
media internet, buku, jurnal dan perpustakaan.
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3.1.4 Identifikasi Dimensi dan Atribut
Untuk mengidentifikasi dimensi dan atribut yang akan digunakan dalam
pertanyaan pada kuesioner dilakukan dengan cara pemetaan dimensi dan atribut
dari penelitian terdahulu. Metode dalam pembuatan kuesioner yang pernah
dikembangkan dan digunakan dari penelitian sebelumnya ke dalam variabel
Servqual. Dari variable-variabel tersebut terdapat dimensi-dimensi antara lain
Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, Website Content,
Efficiency. Setelah mendapatkan dimensi yang dianggap cocok dengan penelitian
ini, langkah selanjutnya adalah membuat atribut-atribut pertanyaan yang dapat
menggambarkan tiap dimensi pada penelitian ini.

Tabel 3.1 Dimensi dan Atribut
Dimensi

Reliability

Responsiveness

Empathy

Website Content

Atribut
Instruktur menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan
Instruktur secara konsisten memberikan arahan yang
baik
Instrukturnya bisa diandalkan
Instruktur dengan andal mengoreksi informasi saat
dibutuhkan
Instruktur dengan cepat dan efisien menanggapi
kebutuhan siswa
Instruktur bersedia untuk membantu siswa
Instruktur selalu menyambut pertanyaan dan komentar
siswa
Kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan
Instruktur benar-benar peduli dengan siswa
Instruktur memahami kebutuhan individu siswa
Instruktur memiliki kepentingan jangka panjang terbaik
siswa dalam pikiran
Instruktur mendorong dan memotivasi siswa untuk
melakukan yang terbaik
Waktu beroperasi yang nyaman
Situs web menggunakan elemen audio dengan benar
Situs web menggunakan elemen video dengan benar
Situs web menggunakan animasi/grafik dengan benar
Situs web menggunakan fitur multimedia dengan benar
Situs web menyediakan informasi yang berguna
Situs web memberikan informasi yang akurat
Situs web menyediakan informasi berkualitas tinggi
Informasi di situs web relevan bagi saya
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Sumber

Parasuraman,
Zeithaml, &
Berry (1988)
dalam Udo,
Bagchi & Kirs,
(2011)

Parasuraman,
Zeithaml, &
Berry (1988)
dalam Udo,
Bagchi & Kirs,
(2011)

Tabel 3.1 Dimensi dan Atribut (lanjutan)
Kemudahan mengakses e-learning
Kemudahan menemukan informasi materi pembelajaran
Efficiency

Kemudahan menemukan informasi tugas

Novalinda,
(2017)

Kecepatan akses e-learning
Mudah diakses kapanpun dan dimanapun

3.1.5 Pembuatan Kuesioner
Kuesioner dibuat dari atribut yang sudah dipilah berdasarkan hasil pemetaan.
Menggunakan skala likert 1 – 5 untuk menilai persepsi dan ekspektasi responden
tentang layanan aplikasi Ruangguru yang sudah diberikan. Skala 1 digunakan untuk
menyatakan sangat tidak setuju, skala 2 menyatakan tidak setuju, skala 3
menyatakan netral, skala 4 menyatakan setuju dan skala 5 menyatakan sangat
setuju. Kuesioner yang dibuat berdasarkan pemetaan dari indikator-indikator tiap
dimensi. Dimensi disesuikan dengan jenis kualitas layanan pada aplikasi
Ruangguru.
Terdapat 5 dimensi yang dipilih yaitu Reability, Responsiveness, Emphaty,
Website content, Efficiency. Dimensi Reability dipilih untuk mengukur kualitas
layanan berdasarkan indikator kemampuan pihak penyedia jasa dalam memberikan
jasa atau pelayanan secara tepat dan akurat sehingga pelanggan dapat mempercayai
dan mengandalkannya. Kemudian dimensi Responsiveness dipilih untuk mengukur
kualitas layanan berdasarkan indikator kemauan atau keinginan pihak penyedia jasa
untuk segera memberikan bantuan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan dengan
cepat. Lalu dimensi Emphaty dipilih untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan
indikator tingkat perhatian atau tingkat kepedulian individual yang dapat diberikan
pihak penyedia jasa kepada pelanggannya.
Kemudian dimensi Website Content dipilih untuk mengukur kualitas layanan
aplikasi berdasarkan indikator kualitas informasi, kesesuaian jumlah informasi,
jenis media, cara penyajian, ukuran, jenis gambar, dan daya tarik keseluruhan situs
website. Kemudian dimensi Efficiency dipilih untuk mengukur kualitas layanan
berdasarkan indikator sejauh mana tingkat kemudahan teknologi yang
diaplikasikan perusahaan dengan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat
memenuhi janjinya terhadap pengguna.
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Kuesioner dibuat dalam metode servqual, yaitu untuk mengetahui seberapa
besar perbedaan penilaian antara ekspektasi dan persepsi responden terhadap
aplikasi Ruangguru. Kuesioner dibuat dengan menggunakan Google form. Google
form adalah sebuah fasilitas dari Google yang bisa digunakan untuk membuat
survei secara online, bersifat umum, dan dapat diakses gratis dengan akun Google.
Survei secara online memiliki kemudahan mendapat responden yang lebih luas
dengan biaya yang lebih rendah. Kuesioner dapat dibuat dengan mudah dan dapat
ditemukan oleh pengguna internet dengan membagikan link. Jawaban dari
responden dapat seketika terkirim ke drive penyimpanan Google secara langsung.
Untuk contoh kuesioner pada Google form dapat dilihat pada gambar 3.2 dan
kuesioner lengkap terdapat pada lampiran 1.

Gambar 3.2 Screenshoot Kuesioner pada Google form

Kuesioner yang disebar menggunakan skala likert 1 – 5, dengan keterangan
sebagai berikut:
1 = sangat tidak setuju
2 = tidak setuju
3 = netral
4 = setuju
5 = sangat setuju
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3.1.6 Penyebaran Kuesioner
Kuesioner yang telah dibuat, disebarkan kepada pengguna aplikasi
Ruangguru yang ada di Soloraya melalui link google form yang dapat diakses siapa
saja dan disebarkan melalui berbagai macam sosial media seperti whatsapp, line,
twitter, facebook, dan instagram.

3.2

Uji Validitas & Uji Reliabilitas
Sebelum disebarkan kepada responden pengguna aplikasi Ruangguru di

Soloraya, sebanyak 30 sampel secara acak untuk mengisi kuesioner. Hasil dari
pengisian kuesioner kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah kuesioner
dinilai valid dan reliable, selanjutnya kuesioner disebarkan kepada responden
pengguna aplikasi Ruangguru di Soloraya.

3.3

Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap ini dikumpulkan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian

ini. Data tersebut adalah data hasil pengisian kuesioner yang disebarkan melalui
media online. Pada tahap pengumpulan terdiri dari data hasil kuesioner, data hasil
uji validitas dan reliabilitas kuesioner, dan data deskripsi responden.

3.4

Tahap Pengolahan data
Pada tahap ini dilakukan pengolahan data setelah melakukan rekapitulasi data

yang telah dikumpulkan seperti data hasil pengisian kuesioner. Pada tahap ini
dilakukan perhitungan nilai gap untuk setiap atribut, dan menentukan prioritas
perbaikan dengan menggunakan Importance Performance Analysis.

3.5

Tahap Analisis dan Interprestasi Hasil
Pada tahap ini dilakukan analisis dan interpretasi hasil terhadap data yang

telah diolah. Analisis dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data dari hasil
pengisian kuesioner. Hasil pengolahan tersebut kemudian menjadi dasar dalam
menentukan usulan perbaikan yang diberikan.
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3.6

Tahap Kesimpulan dan Saran
Pada tahap ini akan ditarik kesimpulan dan pemberian saran dari penelitian

ini. Penarikan kesimpulan didasari oleh pengolahan data dan analisis yang telah
dilakukan. Kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari tujuan yang telah
ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data. Kemudian saran yang
diberikan juga merupakan pernyataan yang dapat dipertimbangkan oleh
perusahaan.
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