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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Objek Penilitian 

 

Gambar 3. 1 Logo Instagram  

Sumber: (Instagram) 

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek dari 

penelitian ini adalah Instagram. Instagram adalah suatu aplikasi berbagi foto, 

dimana para pengguna berbagi pengalaman mereka dengan sebuah foto yang 

menarik untuk di sharing atau di posting. Di Instagram pengguna dapat saling 

menyukai foto, berkomentar, saling berhubungan sesama pengguna dan juga dapat 

berbagi ke jejaring social lainnya seperti Facebook, Twitter, dan Tumblr (Ridho El, 

2018). Bagian menarik yang sangat menonjol dari Instagram adalah fitur filternya. 

Kamera smartphone menangkap gambar seperti mata kita, tapi filter Instagram 

menghayati seperti pikiran. Mungkin ini yang membuat melihat hasil Instagram 

Analisis Penerapan Technology..., Atikah Septiani, FTI UMN, 2019



22 
 

begitu menyenangkan (Mira Witriyanti, 2018). Dapat dilihat Gambar 3.1 

merupakan logo terbaru Instagram. 

3.1.1. Ruang Lingkup Penilitian 

 Ruang lingkup penelitian ini terbatas yaitu responden berasal dari Generasi 

X yang merupakan kelahiran tahun 1965 - 1980 dan merupakan pengguna aktif 

media sosial Instagram. Responden dikelompokkan berdasarkan generasinya. 

Responden digolongkan ke tiga jenis pengelompokkan generasi yaitu Generasi X 

yang lahir pada rentang tahun antara 1965 sampai 1980, Generasi Y yang lahir pada 

rentang tahun antara 1981 sampai 1995 dan Generasi Z yang lahir pada rentang 

tahun antara 1995 sampai 2010 tetapi dalam penilitian hanya fokus pada responden 

yang berumur Generasi X yang lahir pada rentang tahun antara 1965 sampai 1980 

(Yanuar surya putra, 2016). 

3.1.2.  Generasi X 

 Generasi X adalah yang lahir pada rentang tahun antara 1965 sampai 1980. 

Generasi X lahir pada tahun – tahun awal dari perkembangan teknologi dan 

informasi seperti penggunaan PC (personal computer), video games, tv kabel, dan 

internet. Ciri – ciri dari generasi ini adalah: mampu beradaptasi, mampu menerima 

perubahan dengan baik dan disebut sebagai generasi yang tangguh, memiliki 

karakter mandiri dan loyal, sangat mengutamakan citra, ketenaran, dan uang, tipe 

pekerja keras, menghitung kontribusi yang telah diberikan perusahaan terhadap 

hasil kerjanya (Yanuar surya putra, 2016). 
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Generasi X, atau orang dewasa paruh baya, memiliki sikap yang lebih 

positif terhadap jejaring sosial dan terutama menggunakan jejaring sosial untuk 

terhubung kembali dengan teman lama dari sekolah atau universitas yang dimana 

mereka telah kehilangan kontak dan melihat koneksi ulang ini sebagai sumber daya 

potensial untuk saling berbagi informasi, dukungan profesional, untuk persahabatan 

dan persaudaraan atau untuk sekadar mengamati kelompok sosial mereka berbagi 

kehidupan untuk memuaskan keingintahuan mereka (Quinn, 2013). 

3.1.3.  Cara Penyebaran Data (Google Form) 

Google Form atau yang disebut google formulir adalah alat yang berguna 

untuk membantu anda merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa 

atau orang lain kuis, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang 

efisien. Penyebaran  kuisioner menggunakan google form yang diberikan secara 

langsung ke responden berupa link. Setelah link diberikan ke responden akan 

langsung mengisi seluruh pertanyaan yang terdapat di google form. Pertama 

responden akan mengisi pertanyaan seputar demografi responden (pertanyaan 

umum) dan pertanyaan khusus sesuai variabel yang diukur. Berikut link google 

form yang digunakan untuk memperoleh data responden 

https://goo.gl/forms/kYbgvNTLTA6ZidSh1. 

3.2.  Metode Penilitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna Instagram Generasi X 

dengan menggunakan kuisioner sebagai alat memperoleh data. Kuisioner berisi 

demografi responden dan pertanyaan khusus berdasarkan variabel yang digunakan 

yaitu perceived enjoyment (variabel bebas), perceived usefulness, perceived ease of 
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use, attitude towards use, behavioral intention to use dan actual usage. Data yang 

diperoleh dari kuisioner akan diolah dengan menggunakan Partial Least Square 

(PLS) yang merupakan bagian sekaligus alternatif dari Structural Equation 

Modeling (SEM). 

3.2.1.  Perbanding Structural Equation Modeling (SEM) & Partial Least 

Square (PLS) 

Pada umumnya terdapat dua jenis tipe SEM yang sudah dikenal secara luas 

yaitu covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) yang 

dikembangkan oleh Joreskog (1969) dan partial least squares path modeling (PLS-

SEM) yang sering disebut variance atau component-based structural equation 

modeling yang dikembangkan oleh Wold (1974) (Ghozali, Partial Least Squares. 

Konsep, Teknik dan Aplikasi. Semarang. Badan Penerbit: Undip., 2012).  

Covariance-based Structural Equational Modeling (CB-SEM), selalu 

mempersyaratkan berbagai asumsi seperti teori harus cukup mendukung, jumlah 

sampel yang besar, dan data harus terdistribusi normal (Azuar, 2018). Partial least 

squares Structural Equational Modeling (PLS-SEM) dapat digunakan untuk 

sampel yang berjumlah kecil, walaupun demikian jumlah sampel yang besar akan 

lebih mampu meningkatkan presisi estimasi. 

 Partial least squares Structural Equational Modeling (PLS-SEM) tidak 

membutuhkan persyaratan asumsi distribusi data harus normal atau tidak. Bentuk 

konstruk dapat menggunakan model reflektif atau formatif. Jumlah indikator 
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maksimum juga cukup besar,yakni 1000 indikator (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 

2016).  

Berikut rangkuman perbandingan antara PLS-SEM dengan CB-SEM dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

 
PLS-SEM CB-SEM 

Asumsi Normalitas Data Tidak diperlukan Diperlukan 

Jumlah Sampel Boleh Kecil  Harus besar (> 100) 

Bentuk Konstruk Reflektif & Formatif Formatif 

Maksimum Jumlah 

Indikator 

Maksimum 1000 Maksimum 100 

Software SmartPLS, Warp PLS, 

Tetrad, PLS-SM 

AMOS, Lisrell, EQS, M-

Plus 

Tabel 3. 1 Perbandingan PLS-SEM dan CB-SEM 

Sumber: Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, (2016). 

Dengan melihat Tabel 3.1 penilitian ini memutuskan menggunakan PLS-

SEM karena lebih cocok dengan model dalam penilitian ini, selain itu PLS-SEM 

juga cocok untuk sampel berjumlah kecil tidak sampai 100 sampel dan data bisa 

langsung diolah. Software yang tersedia untuk PLS-SEM beragam dan mudah 

digunakan, dalam penilitian ini menggunakan software SmartPLS untuk mengolah 

datanya (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, (2016). 

3.2.2. Tahapan PLS 

Evaluasi model PLS-SEM melalui dua tahap yaitu outer model dan inner 

model (Rio, 2015). 

1. Model Pengukuran (Measurement/Outer Model) 

Terdapat tiga kriteria yang digunakan untuk menilai outer model, 

yaitu validitas konvergen (Convergent Validity), validitas diskriminan 
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(Discriminant Validity) dan uji reliabilitas (Construct Reliability) (Rio, 

2015): 

a) Convergent Validity 

Convergent Validity atau validitas konvergen berfungsi 

untuk mengukur besarnya korelasi antar konstruk dengan 

variabel laten (Haryono, 2017). Validitas konvergen 

berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur 

(manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya 

berkorelasi tinggi (Ghozali, 2013). Uji validitas konvergen 

indikator reflektif dengan smartPLS dapat dilihat dari nilai 

loading factor untuk tiap indikator konstruk (Ghozali, 

2013).Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai 

loading factor di atas 0,5 terhadap konstruk yang dituju 

(Hair, Babin & Anderson, 2010). Nilai loading factor 

didapatkan dari hasil perhitungan PLS algorithm. 

b) Discriminan Validity 

Discriminant Validity atau validitas diskriminan digunakan 

untuk memastikan setiap konsep dari tiap - tiap variabel 

berbeda dengan variabel lainnya. Validitas diskriminan 

berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur 

(manifest variabel) konstruk yang berbeda seharusnya tidak 

berkorelasi tinggi (Ghozali, 2013). Cara untuk menguji 

validitas discriminant dengan membandingkan akar kuadrat 
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dari average variance extracted (AVE) untuk setiap konstruk 

dengan korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya 

dalam model. Validatas discriminant yang baik ditunjukkan 

dari akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari 

korelasi antar konstruk dalam model (Ghozali, 2012). 

c) Construct Reliability 

Construct Reliability atau uji reliabilitas dilakukan untuk 

membuktikan akurasi, konsistensi dan ketetapan instrument 

dalam mengukur konstruk (Mahadi, 2016).  Dalam PLS 

dengan menggunakan smartPLS uji reliabilitas diukur 

dengan dua kriteria yaitu composite reliability dan cronbach 

alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk (Ghozali, 

2013). Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai composite 

reliability dan nilai cronbach alpha diatas 0.70 (Ghozali, 

2013). 

2. Model Struktural (Inner Model)  

Model struktural (Inner model) menggambarkan hubungan antar variabel 

laten dalam model. Pada inner model ada dua variabel, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen tidak memiliki 

nilai R 2 karena variabel tersebut tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam 

model. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk 

konstruk dependen, dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur 

struktural (Rio, 2015). 

Analisis Penerapan Technology..., Atikah Septiani, FTI UMN, 2019



28 
 

3.2.3.  Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random 

Sampling . Simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu (Sugiyono, 2013). Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan 

dengan jumlah indikator dikali 5 sampai 10 (Hair, 2010).  

Dalam penilitian ini akan dilakukan penyebaran kuisioner menggunakan 

google form untuk mendapatkan sampel yang dibutuhkan. Target sampel sebanyak 

24 indikator dan jumlah responden sebanyak minimal 24 dikali 5 sama dengan 120 

responden.  

Target responden kuesioner untuk pengambilan sampel yaitu pengguna 

aktif Instagram yang lahir pada rentang tahun 1965 – 1980 atau yang biasa dikenal 

dengan Generasi X. 

3.3.  Model Penilitian 

Model penelitian yang digunakan merupakan model penelitian kuantitatif. 

Model penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap 

bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. 
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Gambar 3. 2 Model Penelitian Junal 1 (Md Gapar & Janatul, 2011) 

Gambar 3.2 merupakan model penelitian yang digunakan pada penelitian 

terdahulu oleh Md Gapar dan Janatul yang berjudul The Role of Technology 

Acceptance Model in Explaining Effect on E-commerce Application System. 

Terdapat 6 hipotesis yaitu, H1 adanya hubungan antara perceived usefulness dan 

consumer intention dalam penggunaan e-commerce. H2 adanya hubungan antara 

perceived ease of use dan consumer intention dalam penggunaan e-commerce. H3 

adanya hubungan antara perceived enjoyment dan consumer intention dalam 

penggunaan e-commerce. Consumer traits yang menarik dalam memahami 

mengapa konsumen berbelanja di Internet termasuk faktor demografi dan 

karakteristik kepribadian. H4 adanya hubungan antara age group dan consumer 

intention dalam penggunaan e-commerce. H5 adanya hubungan antara level of 

education dan consumer intention dalam penggunaan e-commerce. H6 adanya 
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hubungan antara level of income dan consumer intention dalam penggunaan e-

commerce. 

 

Gambar 3. 3 Model Penelitian Jurnal 2 (Paul, Philip, & Lin, 2012) 

Gambar 3.3 merupakan model penelitian yang digunakan pada penelitian 

terdahulu oleh Paul, Philip, & Lin yang berjudul Applying the TAM to Understand 

The Factors Affecting Use of Online Banking in The Pescadores. Terdapat 6 

hipotesis yaitu, H1 adanya hubungan antara perceived ease of use dan perceived 

usefulness dari online banking. H2 adanya hubungan antara perceived ease of use 

dan attitude toward using dari online banking. H3 adanya hubungan antara 

perceived usefulness dan attitude toward using dari online banking. H4 adanya 

hubungan antara perceived usefulness dan behavioral intention to use  dari online 

banking. H5 adanya hubungan antara attitude toward using dan behavioral 

intention to use dari online banking. H6 adanya hubungan antara behavioral 

intention to use dan actual system usage dari online banking.  
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Gambar 3. 4 Model Penelitian yang Digunakan 

Sumber: Diadaptasi dari (Md Gapar & Janatul, 2011); (Paul, Philip, & Lin, 2012) 

Model penelitian pada Gambar 3.4 merupakan model yang akan diadopsi 

oleh peneliti pada penelitian ini. Pada model penilitian ini, variabel perceived 

enjoyment, perceived usefulness, perceived ease of use, attitude towards use, 

behavioral intention to use dan actual usage merupakan variabel yang memiliki 

pengaruh terhadap penggunaan Instagram pada Generasi X. 

Berdasarkan Gambar 3.4 penilitian ini mengadopsi model penilitian yang 

merupakan adaptasi dari penggabungan dua penelitian terdahulu, dan variabel 

perceived enjoyment, perceived usefulness, perceived ease of use, attitude towards 

use, behavioral intention to use dan actual usage untuk mengetahui pengaruh 

diantara variabel-variabel tersebut terhadap variabel yang dipengaruhi yaitu 

penggunaan media sosial Instagram. 

3.3.1. Variabel Penelitian 

 Penelitian ini memiliki 2 jenis variabel yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. 
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1. Variabel Independen (X) adalah variabel yang mempengaruhi, dalam 

penelitian ini yaitu variabel perceived enjoyment, perceived usefulness, 

perceived ease of use, attitude towards use, dan behavioral intention to use. 

2. Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas, dalam penelitian ini yaitu variabel 

actual usage. 

3.3.2.  Hipotesis 

 Berdasarkan Gambar 3.2 hipotesis yang akan digunakan pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. H1: Perceived Enjoyment mempengaruhi Perceived Usefulness pada 

penggunaan Instagram 

2. H2: Perceived Enjoyment mempengaruhi Perceived Ease Of Use pada 

penggunaan Instagram 

3. H3: Perceived Enjoyment mempengaruhi Attitude Toward Using pada 

penggunaan Instagram 

4. H4: Perceived Ease Of Use mempengaruhi Perceived Usefulness pada 

penggunaan Instagram 

5. H5: Perceived Usefulness mempengaruhi Attitude Toward Using pada 

penggunaan Instagram 

6. H6: Perceived Ease Of Use mempengaruhi Attitude Toward Using pada 

penggunaan Instagram 

7. H7: Attitude Toward Using mempengaruhi Behavioral Intention To Use 

pada penggunaan Instagram 
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8. H8: Behavioral Intention To Use mempengaruhi Actual Usage pada 

penggunaan Instagram 

3.3.3.  Indikator Penelitian 

 Setiap indikator dan variabel yang ada pada penelitian ini dibentuk dari dua 

penelitian sebelumnya (Md Gapar, 2011) (Paul Juinn, 2012), karena penelitian ini 

ingin menguji apakah indikator dan variabel dari penelitian sebelumnya reliabel 

atau tidak jika objek penelitiannya media sosial Instagram. Berikut indikator dari 

setiap variabel yang digunakan pada penilitian ini, dapat dilihat pada Tabel 3.2.  

Tabel 3. 2 Indikator Penilitian 

Variabel  Kode Indikator Sumber  

 

 

 

Perceived 

Enjoyment 

(EJ) 

EJ1 

Saya merasa senang menggunakan 

Instagram 

Md Gapar, 

2011 

EJ2 

Saya merasa nyaman menggunakan 

instagram 

Md Gapar, 

2011 

EJ3 Saya yakin dengan instagram 

Md Gapar, 

2011 

EJ4 

Saya merasa asyik (exciting) menggunakan 

instagram 

Md Gapar, 

2011 

 

 

 

 

UF1 

Menggunakan Instagram berguna bagi saya 

dalam mengedit foto dan video 

Paul Juinn, 

2012 

UF2 

Menggunakan Instagram berguna bagi saya 

dalam berbagi foto dan video 

Paul Juinn, 

2012 
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Perceived 

Usefulness 

(UF) UF3 

Menggunakan Instagram berguna bagi saya 

dalam berhubungan dengan teman, kerabat, 

dan keluarga saya dengan efektif 

Paul Juinn, 

2012 

UF4 

Menggunakan Instagram berguna bagi saya 

dalam mengetahui informasi seputar teman, 

kerabat, dan keluarga dengan cepat 

Paul Juinn, 

2012 

 

 

Perceived 

Ease of Use 

(EU) 

EU1 Mempelajari Instagram mudah bagi saya 

Md Gapar, 

2011 

EU2 

Saya merasa mudah dalam menggunakan 

Instagram 

Md Gapar, 

2011 

EU3 

Instagram memiliki tampilan (user 

interface) yang mudah dimengerti 

Md Gapar, 

2011 

EU4 Saya ahli dalam menggunakan Instagram 

Md Gapar, 

2011 

 

 

 

Attitude 

Toward 

Using 

(AT) 

AT1 

Saya menikmati menggunakan layanan 

Instagram 

Paul Juinn, 

2012 

AT2 

Saya lebih suka (prefer) menggunakan 

Instagram untuk berbagi foto dan video 

Paul Juinn, 

2012 

AT3 

Layanan Instagram menarik untuk 

digunakan 

Paul Juinn, 

2012 

AT4 Saya aktif menggunakan Instagram 

Paul Juinn, 

2012 
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Behavioral 

Intention to 

Use 

(BU) 

BU1 

Saya berniat untuk menggunakan kembali 

layanan Instagram 

Paul Juinn, 

2012 

BU2 

Saya berniat memperkenalkan Instagram ke 

teman, kerabat, dan keluarga. 

Paul Juinn, 

2012 

BU3 

Saya berencana untuk menggunakan 

layanan Instagram di masa depan 

Paul Juinn, 

2012 

BU4 

Saya memiliki sikap positif terhadap 

menggunakan layanan Instagram 

Paul Juinn, 

2012 

 

 

 

Actual 

Usage 

(AU) 

AU1 

Saya sering (often) menggunakan 

Instagram 

Paul Juinn, 

2012 

AU2 

Saya biasanya (usually) menggunakan 

Instagram untuk berbagi foto dan video 

Paul Juinn, 

2012 

AU3 

Saya sering (frequently) menggunakan 

instagram untuk mengedit foto dan video 

Paul Juinn, 

2012 

AU4 

Saya selalu menggunakan Instagram untuk 

berbagi foto dan video 

Paul Juinn, 

2012 

 

3.3.4   Kerangka Pikir  

Kerangka berpikir digunakan untuk menjadi pedoman bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian, supaya yang dikerjakan bersifat terstruktur mulai dari 

awal sampai akhir. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3. 5 Kerangka Berpikir Penelitian 

Dapat dilihat pada Gambar 3.5 merupakan gambaran atau kerangka pikir 

yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dimulai dari pengumpulan data 

yang didapat dari hasil kuesioner menggunakan google form. Kemudian, data yang 

telah didapat dari kuesioner dianalisa terlebih dahulu validitas dan reliablitasnya 

menggunakan tahapan PLS.  

Tahapan awal PLS adalah menganalisa measurement model, pada tahap ini 

terdapat 3 kriteria yang digunakan untuk menilai measurement model yaitu: 

validitas konvergen untuk mengukur besar kolerasi antar konstruk dengan variabel 

laten, validitas diskriminan untuk memastikan setiap konsep dari setiap variabel 

berbeda dengan variabel lainnya dan uji reliabilitas untuk membuktikan akurasi, 
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konsistensi dan ketetapan instrument. Tahap selanjutnya adalah analisa inner 

model, inner model menggambarkan hubungan antar variabel dalam model, 

terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.  

Setelah melakukan tahapan analisa inner model, dilakukan analisa hipotesis 

guna untuk mengetahui hasil uji hipotesis dari penelitiam diterima atau tidak. 

Terakhir, melakukan diskusi dan pembahasan dari hasil analisa penelitian yang 

telah dilakukan dan menarik kesimpulannya. 
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