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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada  Dinas Pariwisata Provinsi Riau Jalan

Jenderal Sudirman No 200 Pekanbaru.Waktu penelitian penulis lakukan pada

bulan September 2016 sampai selesainya penelitian ini.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.2.1  Jenis Data

a. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata

,kalimat ,gerak tubuh,ekspresi wajah,bagan ,gambar danfoto.

Sugiyono (2014:6)

b. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka

atau data kualitatif yang diangkakan/scoring.Sugiyono (2014:6)

3.2.2 Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data.Data primer pada penelitian ini
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diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai yang ada pada

Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

lewat dokumen. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari

perusahaan yang dapat dilihat dari dokumentasi perusahaan, buku-buku

referensi, dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengambil data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini

maka penulis menggunakan teknis sebagai berikut:

a.Kuesioner.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawab Sugiyono (2011).

b. Wawancara (Interview)

Wanwancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat pertanyaan peneliti

dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak

mungkin dilakukan,juga bisa melalui alat komunikasi,misalnya pesawat telepon.

(Sanusi, 2011:105)
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3.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2011).Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Yang145  orang.

b. Sampel

Menurut Anwar (2010) Sampel adalah sebagian dari populasi. Karena

merupakan bagian dari populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki

oeh populasinya. Penentuan sampel dalam penelitian adalah merupakan suatu

langkah yang penting karna akan menentukan hasil penelitian nantinya. Menurut

Supranto (2008), sampel adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki

adalah elemen sampel dari semua populasi. Jumlah populasi pegawai pada Dinas

Pariwisata Provinsi Riau yang berjumlah  145orang. Dalam penelitian ini

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai

berikut :

= N1 += ( , )
= 1451 + 1,45
= 1452,45
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= 59,18= 59 orang

Dimana :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Jadi sampel yang di dapat dalam penelitian ini adalah sebesar 59,18 atau 59

orang dengan batas toleransi kesalahan (error tolerance) sebesar 0,1. Pengambilan

sampel dilakukan secara Random samplingartinya setiap anggota dari populasi

memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel tidak

ada intervensi tertentu dari peneliti.

3.5 Analisis Data

Metode analisis pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode analisis yang

digunakan adalah :

1. Analisis Deskriptif

Menurut Istijanto (2006: 90) analisis deskriptif bertujuan untuk mengubah

kumpulan data mentah menjadi bentuk yang mudah dipahami, dalam informasi

yang lebih ringkas.

Adapun analisis deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran

(deskriptif) mengenai suatu data serta menjelaskan berbagai karakteristik data

seperti rata-rata (mean), nilai tengah (median), modus, jumlah (sum), simpangan
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baku (standart deviation), varians (variance), rentang (range), nilai minimum dan

maximum dan sebagainya.

2. Analisis Kuantitatif

Sesuai dengan kata “kuantitatif” yang mengandung makna hitungan atau

angka, sehingga proses pemberian skala pada data mentah diterapkan disini.

Pendekatan kuantitatif punya beberapa manfaat. Pertama, angka mempermudah

penginterpretasikan hasil secara objektif. Kedua, hasil analisis berupa angka

memiliki standar sehingga mempermudah perbandingan. Ketiga, temuan dalam

bentuk angka mempermudah generalisasi atau kesimpulan.

Dalam praktik, analisis kuantitatif yang paling banyak digunakan adalah

analisis statistik. Dengan analisis statistik, hasil pengukuran menjadi lebih

bermanfaat sebab tidak hanya berlandaskan pada nilai absolut, namun juga

melihat makna yang tersirat dari hasil analisis. Salah satu program komputer yang

populer untuk analisi statistik adalah SPSS. (Istijanto, 2006: 90).

3.6 Metode Skala Pengukuran

Pengukuran variabel-variabel yang terdapat dalam model analisis penelitian

ini bersumber dari jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam angket.Karena

semua jawaban tersebut bersifat kualitatif sehingga dalam analisa sifat kualitatif

tersebut diberi nilai agar menjadi data kuantitatif.Penentuan nilai jawaban untuk

setiap pertanyaan digunakan metode 5 Skala Likert.

Untuk keperluan analisis, penulis mengumpulkan dan mengolah data yang

diperoleh dari kuesioner dengan cara memberikan bobot penilaian setiap jawaban

pertanyaan berdasarkan skala Likert menurut Sugiyono (2009), skala Likert
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adalah skala yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau

pertanyaan tertulis kepada responden atau dijawabnya.

Pembobotan setiap pernyataan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kriteria dan Skor Penilaian

No Kriteria Penilaian Skor Penilaian

1 Sangat Setuju (SS) 5

2 Setuju (S) 4

3 Cukup Setuju (CS) 3

4 Tidak Setuju (TS) 2

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1

Sumber : Sugiyono (2009)

3.7 Metode Pengujian Data

3.7.1    Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data

yang dipakai dalam penelitian tersebut.Kualitas dan penelitian ditentukan oleh

instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menghasilkan

datayang berlaku.Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam

penelitianini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang disusun

dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur secara tepat. Validitas

suatu instrumen akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang akan

digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok

pengukuran. Dengan demikian permasalahan validitas instrumen (kuesioner) akan

menunjukkan pada mampu tidaknya instrumen tersebut untuk mengukur apa yang
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diukur. Apabila instrumen tersebut mampu untuk mengukur apa yang diukur,

maka disebut valid dan sebaliknya, apabila tidak mampu untuk mengukur apa

yang diukur, maka dinyatakan tidak valid.

Validitas instrumen (kuesioner) dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe

pokok, antara lain validitas isi, validitas yang berhubungan dengan kriteria, dan

validitas konstrak (susunan), yang ditetapkan menurut analisis rasional terhadap

isi tes atau angket yang penilaiannya didasarkan pada pertimbangan subjektif

individual dengan mempertimbangkan baik teori maupun instrumen pengukur itu

sendiri.

Adapun kriteria pengambilan keputusan Uji Validitas untuk setiap

pertanyaan adalah nilai rhitung harus berada diatas 0.3, hal ini dikarenakan jika nilai

rhitung lebih kecil dari 0.3, berarti item tersebut memiliki hubungan yang lebih

rendah dengan item-item pertanyaan lainnya daripada variabel-variabel yang

diteliti, sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2007:48).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeuatu alat ukur dapat di percaya atau diandalkan

Noor (2011). Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsisten tidaknya

jawaban seseorang terhadap item-item pertanyaan di dalam kuisioner.

Adapun kriteria uji reliabilitas adalah dengan melihat nilai Cronbach Alpha

(α) untuk masing-masing variabel. Dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur

dalam penggunaannya. Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila dalam beberapa
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kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok atau subjek yang sama diperoleh

hasil yang relatif sama, selama aspek dalam diri kelompok atau subyek yang

diukur belum berubah. Dengan demikian, reliabilitas menunjukkan konsistensi

suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Teknik untuk

mengukur reliabilitas instrumen dengan menggunakan skala likert dapat

menggunakan rumus koefisien reliabilitas hitungsebagai berikut:

r11 = [ 1 - = 1 − ∑ ]

Keterangan:

r11 = Reliabilitas Instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

a
2

= Jumlah butir varian

a = Varian total

Setelah dilakukan perhitungan kemudian dibandingkan dengan tabel nilai

kritisnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika rhitung positif dan rhitung≥ rtabel, maka variabel tersebut reliabel.

2. Jika rhitung positif dan rhitung≤ rtabel, maka variabel tersebut tidak reliabel.

Semua pengujian dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer

(software) program SPSS (Statistical Product Dan Service Solution) version 22.0

for windows.
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3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini juga akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap

model regresi yang telah diatur dengan menggunakan program SPSS. Uji asumsi

klasik ini meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak.Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau

mendekati normal.

Pengujian normalitas dalam pengujian ini menggunakan analisis grafik.

Dengan melihat normal probality plot, yang membandingkan distribusi

sesungguhnya dengan distribusi  normal. Distribusi normal akan membentuk satu

garis lurus diagonal. Jika distribusi normal, maka garis yang menggambarkan data

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Multikolineritas

Menurut Ghozali (2006) Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel

bebas(independen).Untuk menguji Multikolinieritas adalah dengan menggunkan

Variance Inflation Factor (VIF) yang merupakan kebalikan dari toleransi

sehingga formulanya adalah sebagai berikut = ( )dimana merupakan

Koefisien Determinasi. Bila korelasi kecil artinya menunjukan nilai VIF akan

besar. Bila VIF< 10 maka dianggap tidak terjadi Multikolinieritas.Bila VIF > 10

terjadi persoalan Muktikolinieritas diantara variabel bebas.
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c. Uji Heteroskedatisitas

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika

varians dan residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut

homokedasitisitas dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model

regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.Deteksi adanya

heterokedastisitas dapat dilakukan denganmelihat grafik Scatterplot. Dasar

pengambilan keputusannya adalah Ghozali (2006) :

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang membentuk suatu

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit)

maka terjadi heterokedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah

angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara

anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (times-

series) atau ruang (cross section) (Suliyanto, 2011: 125). Untuk

mengetahui adanya otokorelasi, biasanya dipakai uji Durbin-Watson.

1. Jika angka D-W < 1,206 maka terdapat otokorelasi positif.

2. Jika angka D-W berada di antara 1,206 – 1,55  maka hasil yang

diperoleh adalah tanpa kesimpulan.

3. Jika angka D-W berada di antara 1,55 – 2,450 maka tidak

terdapat otokorelasi.
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4. Jika angka D-W berada di antara 2,450 – 2,794  maka hasil yang

diperoleh adalah tanpa kesimpulan.

5. Jika angka D-W > 2,794 maka terdapat otokorelasi negatif.

3.7.3. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kuantitatif.Dimana metode ini dimaksudkan untuk melihat apakah Kemampuan

kerja,pendidikan dan pelatihan terhadap Kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata

Provinsi Riaudengan cara menyebarkan kuesioner kepada para responden,

makaperlupengolahan data dengan menggunakan program SPSS 22. Dimana

analisis yang digunakanadalahanalisisstatistic regresi linier berganda.

Dalam melihat Pengaruh Kemampuan kerja,Pendidikan dan Pealtihan

terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Riaudapat digunakan

dengan rumus regresi linier berganda dengan metode “Last Square” (kuadrat

terkecil),yang dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

Keterangan :

a    = Konstanta

b = Nilai koefisien regresi

X1 = Kemampuan kerja (Variabel independen)

X2 = Pendidikan dan Pelatihan (Variabel independen)

Y  = Kinerja (Variabel dependen)

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e
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3.7.4 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis bertujuan untuk memastikan apakah variabel bebas yang

terdapat dalam persamaan regresi secara individual atau secara bersama-sama

berpengaruh terhadap nilai variabel terikat.

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial atau individual pengaruh dari

masing-masing variabel bebas yang dihasilkan dari persamaan regresi secara

individu dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji t

dilakukan dengan ketentuan:

1) Jika thitung ≥ ttabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel

bebas dengan variabel terikat.

2) Jika thitung ≤ ttabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara

variabel bebas dengan  variabel terikat.

2. Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variable  independen

yang dimasukkan kedalam model secara simultan atau bersama-sama mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen.Ghozali (2006)

a. Membuat hipotesis untuk kasus pengujian F_test di atas yaitu:

1. Ho : b1, b2 = 0 Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel

independen yaitu Kemampuan kerja (X1), pendidikan dan Pelatihan (X2),

secara simultan terhadap variable dependen yaitu kinerja (Y).



73

2. Ha : b1, b2 > 0 Artinya, ada pengaruh yang signifikan dari variabel

independen yaitu Kemampuan kerja (X1), pendidikan dan pelatihan (X2),

secara simultan terhadap variable dependen yaitu kinerja (Y).

b. Menentukan dan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf

c. signifikasi sebesar 5% (α = 0,05 ), maka:

1. Jika>,  maka  Ho  ditolak dan  Ha  diterima,  berarti masing-masing

variable independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap variable dependen.

2. Jika<,maka  Ho  diterima dan  Ha  ditolak,  berarti masing-masing

variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap variable dependen.

3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Detrminan merupakan besarnya kontribusi variabel bebas

terhadap variabel bergantungnya.Semakin tinggi Koefisien Determinasi,semakin

tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada

variabel bergantungnya (Suliyanto,2011:39).

Nilai Koefisien Determinasi adalah diantara nol sampai satu.Jika koefisien

determinasi ( )=1,artinya antara variabel bebas (independent variable)dengan

variabel terikat (dependent variable) tidak ada hubungan sama sekali.
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Tabel 3.2:Tabel Nilai Koefisien Determinasi

R Interpretasi

0 Tidak Berkorelasi

0,1-0,2 Sangat Rendah

0,21-0,40 Rendah

0,41-0,60 Agak Rendah

0,61-0,80 Cukup

0,81-0,99 Tinggi

1 Sangat Tinggi

Sumber : Suliyanto (2011:39)


