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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap semua dosen yang masih aktif di

lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, yang beralamat di

jalan H.R Soebrantas Km.15 Panam Pekanbaru.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif

kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan tentang

karakteristik dari suatu keadaan objek yang di teliti. Fungsi analisis deskriptif

adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh.

Analisis kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau

sampel tertentu yang representatif, pengumpulan data lapangan dengan

menggunakan angket, analisis data bersifat kuantitatif menggunakan statistik.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, data

primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari

responden.Dalam penelitian ini data primer yang diambil langsung dari

Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau.Data diperoleh

melalui penyebaran angket.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mencatat

langsung dari dokumen dan laporan-laporan yang ada.
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3.4 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang dijadikan sumber

topik untuk penulisan dalam menyusun suatu laporan.Objek dalam penelitian ini

adalah Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan

dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitiann ini

tenik yang digunakan adalah:

1. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk

memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses

komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan. Pada penelitian ini

angket disebarkan kepada Dosen yang masih aktifdi Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Suska Riau.

2. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari buku-buku, makalah, tesis,

jurnal, data terdahulu, literature dan situs-situs yang relevan yang

berhubungan dengan permasalahan pada penelitian.

3.6 Populasi dan Sampel

3.6.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek dalam penelitian atau peristiwa

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu

penelitian.Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah dosenyang

masih aktif di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau dengan jumlah 77

orang berdasarkan data dosen 2013 yang terdiri dari dosen tetap dan dosen

kontrak.

3.6.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

suatu populasi (Sugiyono, 2012). Metode penarikan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sampel jenuh (metode sensus).
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Dimana metode sensus merupakan metode pengambilan sampel dari semua

anggota populasi yang akan dijadikan sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini

yaitu 77 responden yang terdiri dari dosen tetapdan dosen kontrak.Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 3.1 JumlahDosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau Tahun

2013

No Fakultas
Jumlah Dosen

Jumlah
Tetap Kontrak

1 Teknik Informatika 13 8 21

2 Teknik Industri 8 5 13

3 Sistem Informasi 9 7 15

4 Matematika 7 2 9

5 Tenik Elektro 13 6 19

Jumlah 50 28 77

Sumber:Kepegawaian, 2013

3.7 Angket Penelitian

Didalam pembuatan angket penelitian terlebih dahulu ditentukan variabel

dan sub variabel penelitian yang akan digunakan. Adapun variabel yang akan

diteliti adalah sebagai berikut:

3.7.1 Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas (X) : Pemanfaatan Internet

b. Variabel terikat (Y) : Kinerja Dosen

3.7.2 Defenisi Operasional

a. Pemanfaatan Internet

Pemanfaatan internet berhubungan dengan prilaku menggunakan

teknologiinternet untuk menyelesaikan tugas.Pengukurannya seperti

frekuensi penggunaan atau diversifikasi program aplikasi yang
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digunakan.Variabel pemanfaataninternet menggunakan instrument yang

dikembangkan oleh Thompson.Indikator yang digunakan yaitu:

Tabel 3.2 Instrumen Variabel Pemanfaatan Internet

Variabel Sub Variabel

Pemanfaatan Internet

(PI)

PI1. Intensitas penggunaan internet

PI2. Informasi yang dicari di internet

PI3. Informasi yang diperoleh dari internet

PI4. Frekuensi/ waktu penggunaan internet

PI5. Fasilitas/ aplikasi internet

Sumber: Thompson et.al, 1991dalam Sunyaw, 2012.

b. Kinerja Dosen

Kinerja dosen yang dimaksud adalah pencapaian serangkaian

tugas-tugas sebagai dosen dengan dukungan internet yang ada.

Pengukuran variabel kinerja dosen menggunakan Tri Dharma

Perguruan Tinggi UIN Suska Riau, yaitu:

Tabel 3.3 Instrumen Variabel Kinerja Dosen

Variabel Sub Variabel Indikator

Kinerja Dosen
1. Pendidikan dan

Pengajaran (PP)

PP 1.    Melaksanakan Perkuliahan

PP 2.     Pembaharuan bahan

Perkuliahan

PP 3.    Memberikan pelayanan/

bantuan kepada Mahasiswa

PP 4.    Mengembangkan Bahan

Pengajaran

PP 5. Interaksi dengan mahasiswa

PP 6.    Diskusi dalam kegiatan

belajar mahasiswa

PP 7.    Membangkitkan minat

belajar mahasiswa

PP 8. Membimbing mahasiswa
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Variabel Sub Variabel Indikator

2. Penelitian dan

Pengembangan

ilmu (PPI)

PPI 9.   Merancang dan Mengadakan

Penelitian

PPI 10. Menyajikan Karya Tulis

PPI 11. Membuat Laporan Karya

Ilmiah atau penelitian

PPI 12. Mengkaji bahan-bahan

ilmiah secara mutakhir

3. Pengabdian

Kepada

Masyarakat

(PKM)

PKM13.Melaksanakan Pengemba -

ngan Hasil Pendidikan dan

Penelitian

PKM14.Memberi Latihan/ Penyuluh

an Kepada Mayarakat

PKM15.Memberi Pelayanan Secara

Langsung Kepada

Masyarakat

PKM16.Menulis Karya pengabdian

Kepada Masyarakat

Sumber: Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pedoman Beban Kerja

(BKD) UIN Suska Riau, 2011)

Setelah variabel dan sub variabel penelitian ditentukan selanjutnya

menentukan skala pengukurannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

skala likert. Skala ini digunakan untuk mengukur respon subyek kedalam 5 poin

skala dengan interval yang sama, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Skala Likert

Keterangan intensitas kesetujuan pernyataan didalam angket

Angka 1 2 3 4 5

Keterangan
Sangat Tidak Setuju

(STS)

Tidak Setuju

(TS)

Netral

(N)

Setuju

(S)

Sangat Setuju

(SS)

Sementara, untuk pertanyaan mengenai demografi responden, skala yang

digunakan adalah skala nominal.Skala nominal yaitu skala yang paling sederhana
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disusun menurut jenis (kategorinya) atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol

untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Contoh

skala nominal untuk pertanyaan dalam angket dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Jenis kelamin (silahkan beri tanda )

 Pria  Wanita

Setelah variabel dan sub variabel penelitian ditentukan, serta skala

pengukuran yang digunakan maka angket dapat dibuat. Butir pernyataan angket

berdasarkan sub variabel yang telah ditentukan. Adapun angket yang digunakan

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran D.

3.8 Penyebaran Angket

Setelah angket dinyatakan valid dan reliabel, maka angket tersebut baru

sah untuk disebarkan.Angket disebarkan sesuai dengan jumlah sampel yang telah

ditentukan, yaitu sebanyak 77 orang responden.Penyebaran angket dilakukan

mulai dari tanggal 15 Januari 2014.

3.9 Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penyebaran angket kepada Dosen Fakultas

Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, kemudian data tersebut di olah dan

dianalisis dengan menggunakan analisis statistik yaitu regresi linier sederhana.

3.10 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa perangkat lunak

(software) yang akan digunakan dalam pengolahan data. Adapunsoftware yang

digunakan adalah:

Table 3.5Software sebagai alat penelitian

Software Kegunaan

Windows 7
Sebagai sistem operasi yang akan menjalankan sistem

aplikasi lain.

Microsoft Office Word 2010
Untuk pembuatan, pengolahan, dan dokumentasi data

yang didapat dari penelitian menjadi laporan.
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Software Kegunaan

Microsoft Office Excel 2010
Untuk merancang dan mengolah data yang berbentuk

tabel.

Microsoft Office Visio 2007 Untuk perancangan visualisasi dari penelitian

SPSS 16 for Windows Untuk mengolah data angket penelitian.

3.11 Proses Alur Penelitian

Untuk memudahkan dalam menjelaskan proses demi proses yang

dilakukan dalam penelitian, maka proses alur penelitian disajikan dalam bentuk

bagan seperti berikut ini:

Gambar 3.1 Proses Alur Penelitian
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3.11.1 Tahap Pendahuluan

Pada tahap pendahuluan ini kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Menentukan Topik Tugas Akhir

Tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan topik permasalahan

yang akan dibahas pada tugas akhir ini. Adapun topik dalam penelitian

tugas akhir ini adalah Pengaruh Pemanfaatan Internet terhadap Kinerja

Dosen di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau.

2. Menentukan Objek Penelitian

Setelah topik ditentukan, maka selanjutnya adalah menentukan objek

penelitian untuk tugas akhir.Karena topik yang dipilih adalah pengaruh

pemanfaatan internet terhadap kinerja Dosen, maka objek yang dipilih

adalah Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau.

3. Perencanaan Penelitian

Langkah selanjutnya adalah merencanakan bentuk penelitian yang

akan dibuat. Setelah melakukan studi literature dan studi pendahuluan,

maka dibuatlah rencana penelitian untuk tugas akhir ini, yaitu

Pengaruh Pemanfaatan Internet terhadap Kinerja Dosen.

Hasil yang didapat setelah melakukan tahap pendahuluan adalah

judulproposal tugas akhir.Setelah itu dilanjutkan ketahap selanjutnya, yaitu tahap

perencanaan.

3.11.2 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahap dalam merencanakan penelitian, mulai

dari pembuatan rumusan masalah, kebutuhan data hingga menentukan teknik dan

alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun kegiatan

yang akan dilakukan pada tahap perencanaan adalah:

1. Membuat Perumusan Masalah

Melakukan peninjauan ke tempat penelitian yakni Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Suska Riau untuk mengamati dan menemukan

permasalahan yang ada pada pengaruh pemanfaatan internet terhadap

kinerja dosen.
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2. Merumuskan Hipotesis

Langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis penelitian yang

akan dibuat dalam tugas akhir ini. Topik yang dipilih adalah pengaruh

pemanfaatan internet terhadap kinerja dosen, maka dapat dibuat

hipotesisnya yaitu:

H0: tidak ada pengaruh signifikan antara pemanfaatan internet

terhadapkinerja dosen.

H1: terdapat pengaruh signifikan antara pemanfaatan internet

terhadapkinerja dosen.

3. Menentukan Kebutuhan Data

Sebelum data dikumpulkan, ditentukan dulu data-data apa saja yang

dibutuhkan dalam tugas akhir ini. Data dalam penelitian ini terdapat 2

jenis data, yaitu data primer dan data skunder. Penentuan data ini

dilakukan setelah melakukan studi pendahuluan di lingkungan Fakultas

Sains dan Teknologi UIN Suska Riau dan melakukan studi literature

untuk membantu menentukan data seperti apa yang diperlukan dalam

menganalisis pengaruh pemanfaatan internet terhadap kinerja dosen di

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau ini.

4. Menentukan Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka perlu ditentukan

teknik dan alat-alat pengumpulan data yang akan digunakan. Untuk

menentukan teknik, maka dilakukanstudi literatur dan studi

pendahuluan dilingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska

Riau untuk memastikan apakah alat yang ditentukan bisa diterapkan

pada objek penelitian.Setelah teknik pengumpulan data ditentukan,

maka ditentukanlah alat untuk mengumpulkan datanya yaitu dengan

menggunakan angket, panduan wawancara dan studi literatur.

Hasil dari tahapan perencanaan ini adalah Proposal Tugas Akhir.

3.11.3 Tahap Pengumpulan Data

Tahap selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data, yaitu dengan cara:
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1. Menyebarkan Angket

Angket disebarkan sesuai dengan jumlah sampel yang telah

ditentukan, yaitu sebanyak 77 orang responden.Data yang diperoleh

dari hasil penyebaran angket ini adalah data primer, yaitu data yang

berasal langsung dari objek penelitian yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh pemanfaatan internet terhadap kinerja dosen di

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Angket

Menurut Ghozali (2006) Pengujian validitas angket dilakukan

untuk mengukur valid atau tidaknya suatu pernyataan dalam angket

yang akan digunakan. Suatu angket dikatakan valid apabila pernyataan

dalam angket mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur

oleh angket tersebut. Dengan demikian suatu angket yang digunakan

dapat berfungsi sebagai alat pengumpul data yang akurat dan dapat

dipercaya. Suatu pernyataan angket dinyatakan valid apabila nilai

korelasi lebih besar dari nilai r-tabel, jika terdapat suatu pernyataan

yang tidak valid, maka pernyataan tersebut harus direvisi atau diganti

atau dihilangkan.

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-

butir pertanyaan dalam angket betul-betul reliable dan konsisten untuk

mengukur gejala yang sama pada responden. Pengujian reliabilitas

dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach Alpha. Suatu

pernyataan dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha lebih

besar dari 0,60 (Ghozali, 2006).

Angket yang akan digunakan untuk mengumpulkan data

penelitian terlebih dahulu di uji validitas dan reliabilitasnya.Pengujian

ini dilakukan terhadap77 orang Dosen Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Suska Riau. Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk masing-

masing variabel yaitu pemanfaatan internet terhadap kinerja dosen

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pemanfaatan internet
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Korelasi antara

Nilai

Korela

si (r)

Nilai r

Tabel

(5%)

keterangan Kesimpulan

Item no. 1 dengan total 0,145

0,235

r positif

rhitung > rtabel

Tidak valid

Item no. 2 dengan total 0,425
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 3 dengan total 0,367
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 4 dengan total 0,655
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 5 dengan total 0,548
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 6 dengan total 0,536
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Reliabilitas 0,628 Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2014

Untuk variabel pemanfaatan internet dari 6 (enam) butir

pernyataan diketahui ada 1 (satu) butir pernyataan yang tidak valid

yaitu butir no. 1.Tidak valid karena nilai rhitung(0,145) lebih kecil dari

rtabel (0,235).Dalam pengambilan satu butir pernyataan tersebut tidak

digunakan (dihilangkan) dalam penelitian ini. Sedangkan untuk uji

reliabilitas, instrument pemanfaatan internet dinyatakan reliabel karena

nilai Cronbach Alpha > 0,60.

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kinerja Dosen (Tri

Dharma)
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Korelasi antara

Nilai

Korelasi

(r)

Nilai r

Tabel

(5%)

keterangan Kesimpulan

Item no. 1 dengan total 0,408

0,235

r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 2 dengan total 0,363
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 3 dengan total 0,317
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 4 dengan total 0,275
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 5 dengan total 0,308
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 6 dengan total 0,367
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 7 dengan total 0,404
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 8 dengan total 0,488
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 9 dengan total 0,399
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 10 dengan total 0,641
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 11 dengan total 0,503
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 12 dengan total 0,334
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 13 dengan total 0,492
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 14 dengan total 0,412
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Item no. 15 dengan total 0,315
r positif

rhitung > rtabel

Valid
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Korelasi antara

Nilai

Korelasi

(r)

Nilai r

Tabel

(5%)

keterangan Kesimpulan

Item no. 16 dengan total 0,428
r positif

rhitung > rtabel

Valid

Reliabilitas 0,654 Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2014

Untuk variabel kinerja dosen, 16 butir pernyataan yang diujikan

valid, karena nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,235). Sedangkan untuk

uji reliabilitas, instrument kinerja dosen dinyatakan reliabel karena

nilai Cronbach Alpha > 0,60.

3. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder,

yaitu data yang diperoleh dari data internal objek penelitian, seperti

data yang diperoleh dari buku, jurnal, paper, dan alamat website

rujukan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

3.11.4 Tahap Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tools atau alat berupa

aplikasi, yaitu aplikasi SPSS 16for Windows. Dengan aplikasi ini, dilakukanlah

pengujian validitas dan reabilitas data serta regresi sederhana. Dengan aplikasi ini

pula dilakukan pencarian terhadap jawaban dari angket yang disebar untuk

mengetahui persentase dari masing-masing butir pertanyaan yang berikan. Hasil

dari pengolahan data inilah yang akan dijadikan bahan untuk dianalisis.

3.11.5 Tahap Analisis Data

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis secara

deskriptif kuantitatif data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket.Analisis

deskriptif dilakukan dengan menggunakan metodeLikert.Adapun langkah-langkah

yang dilakukan dalam metode Likertadalah sebagai berikut (Sugiyono, 2012):
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1. Menentukan besarnya skor kriterium sesuai dengan hasil yang didapat

dari pengolahan data sebelumnya. Skor kriterium adalah skor ideal

yang dicapai dalam sebuah penelitian. Cara untuk mendapat skor

kriterium ini adalah dengan menggunakan rumus:

∑SK = Skor tertinggi tiap item pernyataan (5) X Jumlah item

pernyataan X Jumlah responden

2. Kemudian, ditentukan skor total dari hasil pengumpulan data yang

sudah dilakukan (SH)

3. Setelah skor kriterium (SK) dan skor hasil pengumpulan data

didapatkan (SH), maka dicarilah besarnya persentase (P) jawaban

responden dengan menggunakan rumus:P = ∑ SH∑SK 	X	100%
4. Langkah terakhir adalah menentukan rentang hasil berdasarkan skor

kriterium dan persentase yang didapatkan untuk kemudian

dibandingkan dengan skor hasil pengumpulan data. rentang (range)

hasilnya adalah sebagai berikut:

a. 0 – 20% = Sangat Tidak Setuju (STS)

b. 21 – 40% = Tidak Setuju (TS)

c. 41 – 60% = Netral (N)

d. 61 – 80% = Setuju (S)

e. 81 – 100% = Sangat Setuju (SS)

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket kepada responden

disajikan dalam bentuk persentase yang dimuat dalam tabel yang berisi jawaban-

jawaban responden terhadap pernyataan yang diajukan, data dari penyebaran

angket inilah yang diolah dan dianalisis, sehingga peneliti dapat mengetahui

bagaimana pengaruh pemanfaatan internet terhadap kinerja dosen di Fakultas

Sains dan Teknologi UIN Suska Riau.

Sedangkan analisis kuantitatifyaitu untuk uji pengaruh dengan

menggunakan analisis regresi dengan menggunakan tools SPSS (Statistical Packet

for Social Science) 16 for Windows, karena analisis regresi cocok digunakan
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untuk variabel-variabel yang memiliki hubungan linier dan dapat digunakan

sebagai dasar analisis untuk membuktikan hipotesis. Untuk mengetahui prosedur

analisis data dalam penelitian ini yang akan dilakukan dengan menggunakan

asumsi bahwa penggunaan model regresi linier sederhana memenuhi asumsi uji

normalitas, bebas dari autokorelasi, dan bebas dari heteroskidastisitas.

3.11.5.1.Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi sederhana, terlebih dahulu dilakukan

uji asumsi klasik yang meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu (residual) memiliki distribusi normal, seperti diketahui uji t

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada

sumbu diagonal dari grafik.Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka

model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006).

b. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2006), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada priode t

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).Jika terjadi korelasi,

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi

yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul

karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.Model regresi

yang baik adalahregresi yang bebas dari autokorelasi.

Pengujian ini dilakukan Durbin-Watson (dalam Meflinda, 2010)

menggunakan (tabel DW Test), dasar pengambilan keputusannya adalah:d = ∑ ( − )∑
Dimana:

et = kesalahan gangguan dari sampel



43

et-1 = kesalahan gangguan dari sampel satu periode sebelumnya

Ketentuan:

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi

2. Angka DW diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi

3. Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lainnya.Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap,

maka terjadi heteroskedasitisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya

heteroskedasitisitas adalah dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi

variabel terikat ZPRED dan residualnya SRESID. Jika gambar membentuk pola

tertentu maka ada masalah heteroskedastisitas dan jika tidak membentuk berarti

tidak ada masalah heteroskedasitisitas (Ghozali, 2006).

3.11.5.2.Analisis Persamaan Regresi Linier Sederhana

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi linier sederhana.Uji regresi dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel

bebas (X) yaitu pemanfaatan internet terhadap variabel terikat (Y) yaitu kinerja

Dosen. Rumus persamaan regresi linier sederhana adalah (Sulaiman, 2012):

Y = a + b.X + e

Keterangan:

Y :variabel terikat (kinerja dosen)

X :variabel bebas (pemanfaatan internet)

a : Konstanta atau Parameter

b : koefesien Regresi

e  : error

Maka nilai parameternya dapat dihitung dengan rumus-rumus sebagai

berikut (Sulaiman, 2012):
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b = n∑ XiYi − ∑ Xi ∑ Yin∑ Xi − (∑ Xi)
dan a = ∑Yi − b∑Xin = Y − bX
Keterangan:

n = nilai sampel

Xi = rata-rata skor variabel X

Yi = rata-rata skor variabel Y

3.11.5.3.Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Menurut Hasan (2010), koefisien korelasi (KK) merupakan indeks atau

bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan (kuat, lemah, atau tidak ada)

hubungan antar variabel.

Untuk menentukan keeratan hubungan/ korelasi antar variabel tersebut,

berikut ini diberikan nilai-nilai dari koefisien korelasi sebagai patokan.

a. KK = 0, tidak ada korelasi

b. 0 < KK ≤ 0,20, korelasi sangat rendah atau lemah sekali

c. 0,20 < KK ≤ 0,40, korelasi rendah atau lemah tapi pasti

d. 0,40 < KK ≤ 0,70, korelasi yang cukup berarti

e. 0,70 < KK ≤ 0,90, korelasi yang tinggi, kuat

f. 0,90 < KK ≤ 1,00, korelasi sangat tinggi, kuat sekali, dapat

diandalkan

g. KK =1, korelasi sempurna

Koefisien determinasi dalam regresi sederhana digunakan untuk

mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X) terhadap

variabel dependen (Y).koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase

variasi variabel independen digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi

variabel dependen. R2sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun presentase
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sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel

dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak

menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R2sama dengan 1,

maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen

terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen

yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

3.11.5.4.Pembuktian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji

statistik t, dengan tingkat signifikan = 0,05. Menguji koefisien regresi masing-

masing variabel independen secara parsial dengan menggunakan uji-test, dengan

tahapan sebagai berikut:

a. Membuat hipotesis operasional

H0:b1 = 0 :artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara

pemanfaatan internet terhadap kinerja dosen

Ha:b1≠ 0 : artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel

pemanfaatan internet terhadap kinerja dosen

b. Menentukan level of signifikan pada α = 0,05

c. Menggunakan thitung dengan rumus sebagai berikut (Imam Ghozali,

2005 dalam Meflinda, 2010):

thitung= Bi / Se (Bi)

Dimana:

Bi = Unstandardized coefficients B

Se = Standard Error

d. Keputusan:

H0 : diterima bila thitung< ttabel

Ha : diterima bila thitung> ttabel

e. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis dengan cara

menentukan kriteria pengujian yaitu:

H0 diterima jika nilai probabilitas ≥ 0,05 berarti tidak ada pengaruh

signifikan antara pemanfaatan internet terhadap kinerja dosen.
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H0 ditolak jika probabilitas < 0,05 berarti terdapat pengaruh signifikan

antara pemanfaatan internet terhadap kinerja dosen.

3.11.6 Tahap Penulisan Laporan Tugas Akhir

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi

dari hasil tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mulai dari

tahap pendahuluan hingga tahap pengaruh pemanfaatan internet terhadap kinerja

dosen di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau.Hasil dokumentasi

tersebut dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi atau masukan bagi dosen

Fakults Sains dan Teknologi UIN Suska Riau.


