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Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata provinsi yang mengambil 

judul tentang Efektivitas Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Dinas 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau Dalam Mengembangkan Potensi 

Wisata Di Riau. Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah pegawai yang 

mengikuti diklat yang berjumlah 22 orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai dinas pariwisata 

dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan potensi wisata di riau. 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalahteknik wawancara, queisioner, analisis data, pengumpulan data dan 

observasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan 

dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai 

dengan permasalahan yang ada, dan ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data 

yang di butuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan 

interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian diambil kesimpulan dan saran. 

Dalam penelitian iniEfektivitas Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) 

Pegawai Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau Dalam 

Mengembangkan Potensi Wisata Di Riau di bab 5 dijelaskan indikator efektivitas 

dalam diklat ada 4, yaitu:1) Reaksi; 2) Pembelajaran; 3) Perilaku; 4) Hasil. Dari 

hasil pengukuran terhadap masing-masingindikator penelitian yang dilakukan, 

maka dapat di nyatakan bahwa Efektivitas pendidikan dan pelatihan (diklat) 

pegawai dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi riau dalam 

mengembangkan potensi wisata di riau sudah berjalan Baik, Meskipun hasil 

penelitian berada pada kategori Baik akan tetapi dari observasi penulis amati 

terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya yang harus 

diperhatikan dan perlunya arahan serta lebih bertanggungjawab lagi dengan 

pekerjaan guna meningkatkan keefektivitasan pendidikan dan pelatihan (diklat) 

dalam mengembangkan potensi wisata di riau, selain itu dapat lebih mampu dan 

terampil dalam melayani masyarakat. 
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