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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, 

yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel 

tertentu pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, 

dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan menguji 

hipotesis yang sudah ditetapkan (Sugiyono, 2010). Untuk mendapatkan 

data primer melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada 46 

responden yang ada pada pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. Jenis kuesioner yang akan digunakan adalah kuesioner 

terbuka dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan 

memilih jawaban yang telah disediakan dengan Skala Likert. Sedangkan 

untuk menjabarkan data-data deskriptif dijawab secara kualitatif.  

3.2   Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Jalan Ahmad Yani No 17 Procot Kecamatan Slawi 

Kabupaten Tegal. 

3.3 Gambaran Umum Organisasi 

Dinas Pariwisata dan Kebuayaan Kabupaten tegal mempunyai visi 

dan misi dengan harapan ke depan untuk dapat mewujudkan 

kepariwisataan dan kebudayaan daerah yang mampu mendukung 
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pelaksanaan otonomi daerah. Visi yang ada pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal adalah : 

Visi dan Misi di bidang Pariwisata : 

Visi : 

Terwujudnya kepariwisataan yang unggul agar menjadi pilihan utama 

tujuan wisata dengan adanya kondisi kepariwisataan yang dapat memenuhi 

kebutuhan wisatawan seperti tersedianya sdm yang professional, kondisi 

prasarana yang baik, penyediaan kepariwisataan yang unik, dan informasi 

tepat guna. 

Misi : 

1.   Mengembangkan profesionalissme aparatur di bidang pariwisata 

2.   Memberikan pelayanan prima kepada wisatawan 

3.  Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana obyek wisata yang 

representative dan memiliki daya tarik wisata 

4. Memberdayakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam 

mengembangkan dan mendukung kepariwisataan 

5. Meningkatkan informasi dan promosi pariwisata 

Visi dan Misi di bidang Kebudayaan : 

Visi : 

Terwujudnya kebudayaan yang unggul menjadi pilihan utama 

tujuan wisata dengan keanekaragaman budaya yang mengutamakan 

berkembangnya budaya local daerah yang memiliki etika dan bermoral 
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sehingga bisa menjadi salah satu motifator wisata untuk berkunjung ke 

obyek wisata. 

Misi : 

1. Meningkatkan sumber daya manusia pelaksana budaya 

2. Meningkatkan apresiasi masyarakat/pelajar terhadap kebudayaan 

Indonesia yang adiluhung 

3. Meningkatkan pembelajaran masyarakat/pelajar terhadap 

keanekaragaman budaya asli daerah sesuai etika dan moral 

4 Menyediakan wahana sarana dan prasarana alat pelatihan 

5 Memperkenalkan budaya local pada masyarakat wisata. 

Pada dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal juga 

mempunyai tugas dalam melaksanakan kepariwisataan dan kebudayaan 

yang ada di Kabupaten Tegal. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007 maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib bidang 

kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dengan kewenangan dan fungsi 

sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana induk pengembangan kebudayaan skala 

Kabupaten/Kota. 

2. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan 

kebijakan/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 

3. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan 

Kabupaten/Kota mengenai kriteria system pemberian 
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penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang 

kebudayaan. 

4. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan mengenai 

kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala Kabupaten/Kota. 

5. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi serta penetapan kebijakan 

Kabupaten/Kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan 

karakter dan pekerti bangsa. 

6. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan 

Kabupaten/Kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala Kabupaten/Kota. 

7. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan 

operasional perfilman skala Kabupaten/Kota 

8. Pemberian Izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala 

Kabupaten/Kota. 

9. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, 

pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD,DVD), 

pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film 

melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 

10. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan 

kebijakan/Kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi 

perfilman. 

11. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan 

Kabupaten/Kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 
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12. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, 

perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan 

evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala 

Kabupaten/Kota. 

13. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan 

Kabupaten/Kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan 

produksi dan apresiasi film skala Kabupaten/Kota. 

14. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala 

Kabupaten/Kota. 

15. Pemberian izin usaha pariwisata skala Kabupaten/Kota. 

16. Pelaksanaan kerjasama Internasional pengembangan destinasi 

pariwisata skala Kabupaten/Kota. 

17. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala 

Kabupaten/Kota. 

18. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala 

Kabupaten/Kota. 

19. Penyelenggaraan promosi skala Kabupaten/Kota. 

20. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline 

pariwisata skala Kabupaten/Kota. 

21. Rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata dan 

kebudayaan nasional skala Kabupaten/Kota. 



50 

 

 

22. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan 

Kabupaten/Kota dalam pengembangan sumber daya manusia 

pariwisata dan kebudayaan skala Kabupaten/Kota. 

23. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan 

Kabupaten/Kota penelitian pariwisata dan kebudayaan skala 

Kabupaten/Kota. 

24. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi Nasional oleh 

Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi Yogyakarta. 

3.3.1  Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Tegal terdiri dari: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Struktur Organisasi 

Sumber  : Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :  

a. Sub Bagian Perencanaan 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala 

Sekertaris 

Bagian 

Tata Usaha 

Bidang Kelompok Jabatan 

Fungsional 

UPTD 
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2.  Bidang, terdiri dari :  

a.  Bidang Obyek dan Sarana Wisata, terdiri dari 2 seksi, yaitu :  

(1). Seksi Obyek Wisata 

(2). Seksi Sarana 

b.  Bidang Pemasaran dan Pengembangan Produk Wisata, terdiri dari 2 

seksi, yaitu :  

(1). Seksi Pemasaran 

(2). Seksi Pengembangan Produk Wisata 

c.   Bidang Kebudayaan, terdiri dari 2 seksi, yaitu :  

(1). Seksi Nilai Budaya dan Kesenian 

(2). Seksi Sejarah dan Purbakala 

3.   UPTD, terdiri dari :  

a. Pengelolaan Obyek Wisata I 

b.  Pengelolaan Obyek Wisata II 

3.4   Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Sedangkan sampel 

adalah sebagian atau wakil dari populasi yang di teliti (Arikunto, 2002). 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah pegawai Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang berjumlah 46 pegawai.   

Menurut Arikunto (2002) apabila subjek kurang dari 100 lebih baik di 

ambil semua. Sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika subjek besar (lebih dari 100) dapat diambil antara 10-15 
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persen atau 20-25 persen atau lebih, dari populasi sebagai sampel 

penelitian.   

3.5     Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.5.1   Variabel Penelitian 

Sebagai panduan untuk melakukan penelitian empiris dalam 

rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan 

definisi dan konsep berupa variable yang digunakan dalam penelitian. 

Menurut Sekaran (2006:115), variabel merupakan apapun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai. Variabel penelitian adalah 

variabel yang menunjukkan segala sesuatu yang ditetapkan oleh meneliti 

untuk di pelajari. Beberapa variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Variabel Bebas (Independent variable)  

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang 

memengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif 

(Sekaran, 2006:117). Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah 

Budaya Organisasi (X). 

2. Variabel Terikat (Dependent variable)  

Variabel terikat (dependent variable) adalah tipe variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas. (Sekaran, 2006:117). Dalam 

penelitian ini yang digunakan sebagai variabel terikat adalah Kinerja 

(Y). 
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3.5.2   Definisi Operasional 

Menurut Singarimbun (1995:46) Definisi operasional adalah unsur-

unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu 

variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-

indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa ke dalam variabel-

variabel tersebut.  

Dalam penelitian ini variabel yang akan diukur dari budaya 

organisasi (Inisiatif Individual, Toleransi Terhadap Tindakan Beresiko, 

Pengarahan, Integrasi, Dukungan Manajemen, Kontrol, Identitas, Sistem 

Penghargaan, Toleransi Terhadap Konflik, dan Komunikas) sebagai 

variabel independen dan kinerja pegawai sebagai variabel dependen. 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah budaya 

organisasi (X) sebagai variabel independen serta kinerja pegawai (Y) 

sebagai variabel dependen. 

3.5.2.1  Budaya Organisasi (X)   

Robbins (2006:87) menyatakan bahwa budaya organisasi mengacu 

pada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggotanya 

yang membedakan organisasi satu dengan organisasi lain. Sistem tersebut 

adalah melihat secara lebih dekat suatu rangkaian karakteristik yang dianut 

oleh organisasi. Menurut Robbins (dalam Tika, 2006:10) menyatakan ada 

karakteristik yang apabila dicampur dan dicocokkan, akan menjadi budaya 

organisasi meliputi : 
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1. Inisiatif Individual 

Sejauhmana organisasi memberikan kebebasan kepada setiap pegawai 

dalam mengemukakan pendapat didalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya. Inisiatif individual tersebut perlu dihargai oleh kelompok 

atau pimpinan suatu organisasi sepanjang menyangkut ide untuk 

memajukan organisasi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. 

Adapun indikator-indikatornya adalah : 

a. Kebebasan berinisiatif 

b. Kebebasan mengemukakan pendapat 

2. Toleransi Terhadap Tindakan Berisiko 

Suatu budaya organisasi dikatakan baik apabila dapat memberikan 

toleransi kepada anggota atau para pegawai agar dapat bertindak 

agresif, inovatif dan mengambil resiko yang dapat rmemberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Tindakan yang beresiko yang 

dimaksudkan adalah segala akibat yang timbul dari pelaksanan tugas 

dan fungsi yang dilakukan oleh pegawai. 

Adapun indikator-indikatornya adalah : 

a. Berani mengambil resiko 

b. Bertindak agresif dan inovatif 

3. Pengarahan 

Pengarahan dimaksudkan sejauh mana organisasi dapat menciptakan 

dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan, sehingga para 

pegawai dapat memahami dan segala kegiatannya mengarah pada 
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pencapaian tujuan organisasi. Sasaran dan harapan tersebut jelas 

tercantum dalam visi, misi, dan tujuan organisasi. Kondisi ini dapat 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi. 

Adapun indikator-indikatornya adalah : 

a. Penyampaian tujuan organisasi 

b. Visi dan misi  

c. Ukuran keberhasilan pekerjaan 

4. Integrasi 

Integrasi yaitu sejauh mana organisasi dapat mendorong unit-unit 

organisasi untuk bekerja secara terkoordinasi. Kekompakan unit-unit 

organisasi tersebut dapat mendorong kualitas dan kuantitas pekerjaan 

yang dihasilkan.  

Adapun indikator-indikatornya adalah : 

a. Koordinasi unit organisasi 

b. Koordinasi pimpinan dan rekan kerja 

5. Dukungan Manajemen 

Dukungan manajemen dimaksudkan sejauh mana pimpinan organisasi 

dapat memberikan komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan 

yang jelas terhadap pegawai. 

Adapun indikator-indikatornya adalah : 

a. Arahan dan komunikasi 

b. Pelatihan 

c. Solusi/bantuan 
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6. Kontrol 

Kontrol yaitu adanya pengawasan dari para pimpinan terhadap para 

pegawai. Alat kontrol yang dapat dipakai adalah peraturan-peraturan 

atau norma-norma yang berlaku di dalam suatu organisasi. 

Adapun indikator-indikatornya adalah : 

a. Pengawasan 

b. Peraturan/norma 

7. Identitas 

Tingkat sejauhmana para anggota mengidentifikasi dirinya secara 

keseluruhan dengan organisasinya ketimbang dengan kelompok kerja 

tertentu atau dengan bidang keahlian profesional. 

Adapun indikator-indikatornya adalah : 

a. Pertemuan rutin 

b. Nilai-nilai acuan dalam bekerja 

8. Sistem Imbalan  

Tingkat sejauhmana alokasi imbalan (misal, kenaikan gaji, promosi) 

didasarkan atas kriteria prestasi pegawai sebagai kebalikan dari 

senioritas, sikap pilih kasih dan sebagainya. 

Adapun indikator-indikatornya adalah : 

a. Kenaikan penghasilan 

b. Promosi jabatan 
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9. Toleransi terhadap konflik 

Tingkat sejauhmana para pegawai didorong untuk mengemukakan 

konflik dan kritik secara terbuka. 

Adapun indikator-indikatornya adalah : 

a. Mengajukan pertanyaan apabila ada tugas yang belum jelas 

b. Penyelesaian masalah secara bersama 

10. Komunikasi 

Sejauh mana komunikasi dibatasi oleh hierarki kewenangan yang 

formal. Kadang-kadang hierarki kewenangan dapat menghambat 

terjadinya pola komunikasi antara atasan dengan bawahan atau antar 

karyawan itu sendiri. 

Adapun indikator-indikatornya adalah : 

a. Komunikasi dua arah antara atasan dengan bawahan 

b. Dibatasi pembicaraan yang formal 

c. Proses komunikasi dengan rekan kerja 

3.5.2.2   Kinerja (Y) 

Menurut Anwar Prabu (2001) bahwa  kinerja  adalah  hasil  kerja  

secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan. Menurut Sentono (2008:27) menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang dapat dijadikan ukuran kinerja meliputi :  
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1. Efesiensi dan Efektif 

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka kuantitas dan 

kualitas kerja pegawai dapat diukur oleh efesien dan efektifitasnya 

suatu pekerjaan. Dikatakan efektif apabila mencapai tujuan, sedangkan 

efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan. 

Artinya efektifitas dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang 

direncanakan, sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengeluaran 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

Adapun indikator-indikatornya adalah : 

a. Kuantitas kerja 

b. Kualitas kerja 

2. Otoritas dan Tanggung jawab 

Kemampuan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya harus sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya 

serta berani memikul risiko pekerjaan yang dilakukan. 

Adapun indikator-indikatornya adalah : 

a. Tanggung jawab hasil pekerjaan 

b. Tanggung jawab keputusan  

c. Kemampuan melaksanakan pekerjaan 

3. Disiplin 

Kedisiplinan sejauhmana pagawai dapat mematuhi peraturan-peraturan 

yang ada dan melaksanakan instruksi yang diberikan kepadanya. 
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Disiplin terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan atau 

organisasi dan pegawai. 

Adapun indikator-indikatornya adalah :  

a. Taat pada peraturan 

b. Penggunaan waktu luang 

c. Terlambat jam kerja 

4. Inisiatif 

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam 

bentuk ide untuk suatu tujuan organisasi. Setiap inisiatif sebaiknya 

mendapatkan tanggapan yang positif dari atasan. Bila atasan selalu 

menjegal inisiatif pegawai maka organisasi akan kehilangan energi 

atau daya dorong untuk maju. 

Adapun indikator-indikatornya adalah : 

a. Inisiatif menyelesaikan masalah 

b. Kemampuan potensi diri dan ide-ide baru 

3.6      Metode Penelitian dan Teknik Pengambilan Data 

3.6.1   Metode Penelitian 

Menururt Arikunto (2002) menyatakan bahwa, dalam melakukan 

penelitian terdapat dua jenis metode yaitu metode kualitatif dan metode 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif berdasarkan pada perhitungan-

perhitungan statistik untuk analisis, sedangkan penelitian kualitatif 

menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang yang telah diamati.  Metode yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian yang akan 

dilakukan adalah penelitian survey yaitu penelitian terhadap obyek 

penelitian. 

3.6.2   Sumber data 

1.  Data primer 

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti (Fuad 

Mas’ud, 2004). Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang profil 

sosial dan identifikasi responden, berisi data responden yang berhubungan 

dengan identitas responden dan keadaan sosial seperti : usia, jabatan, 

pendidikan terakhir, dan masa kerja dari seluruh Pegawai Dinas Pariwisata 

Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan budaya organisasi dan kinerja 

pegawai. 

2.   Data sekunder  

Data sekunder yaitu data dari hasil penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh peneliti lain atau data yang berasal dari dokumen-dokumen 

perusahaan. Data sekunder terdapat beberapa jenis diantaranya yaitu 

skripsi, jurnal, database, arsip, dokumen – dokumen dan sebagainya. Data 

sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang 

telah ada (Sekaran, 2006:60). 
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3.6.3   Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa cara sebagai berikut : 

1.  Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan mencatat berbagai data yang ada di 

daerah penelitian yang akan digunakan dalam proses analisa lebih lanjut 

(Arikunto, 2002:66). Proses ini memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya 

dan pewawancara untuk memperoleh data yang di perlukan. Tanya jawab 

ini dilakukan oleh peneliti dengan pihak manajemen Pegawai Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.  

2.   Kuesioner 

Suatu metode dimana peneliti menyusun daftar pertanyaan secara 

tertulis kemudian di bagikan kepada responden untuk memperoleh data 

yang berhubungan dengan kegiatan penelitian. Daftar Pertanyaan soal 

tersebut berkaitan dengan data yang selanjutnya dapat diterapkan dalam 

pengukuran alat analisis yang digunakan (Arikunto, 2002:72). Isi 

kuesioner yaitu : 

a.  Identitas responden yaitu mengenai nama, alamat, jenis kelamin, usia, 

jabatan, pendidikan terakhir, dan masa kerja. 

b.  Pertanyaan mengenai tanggapan responden terhadap variabel budaya 

organisasi dan kinerja  pada Pegawai Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 
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3.7      Instrumen atau Alat Pengumpul Data 

Instrumen atau alat pengumpul data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini meliputi : 

3.7.1   Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:99). 

3.7.2 Skala Likert 

Skala likert mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai sangat 

tidak setuju. Menurut Kinnear, Skala Likert ini berhubungan dengan 

pernyataan tentang sikap terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, 

senang-tidak senang, dan baik-tidak baik (Umar, 2004:132). Berikut 

adalah model skoring menurut Likert : 

- Sangat setuju/Sangat baik    diberi skor 4 

- Setuju/Baik     diberi skor 3 

- Tidak setuju/Tidak baik    diberi skor 2 

- Sangat tidak setuju/Sangat tidak baik  diberi skor 1 

Skala likert ini kemudian menskala individu yang bersangkutan 

dengan menambah bobot jawaban yang dipilih. Rentang skala penilaian 

digunakan untuk menentukan posisi tanggapan responden dengan 

mengunakan nilai skor. Setiap skor alternatif jawaban  yang terbentuk dari 

teknik skala peringkatan terdiri dari kisaran antara 1 hingga 4, kemudian 

dihitung rentang skala dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  
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Kelas interval     =  
kelas intervalJumlah 

MinimumSkor  - maksimumSkor 
 

Maka dari skala tersebut diperoleh rentang skala sebesar 0,75. 

Tabel 3.1  Rentang Skala Jawaban Kuesioner 

Rentan Skala Pernyataan Jawaban 

1,00 – 1,75 Sangat tidak baik/Sangat tidak setuju 

1,76 – 2,50 Tidak Baik/Tidak Setuju 

2,51 – 3,25 Baik/Setuju 

3,26 – 4,00 Sangat Baik/Sangat Setuju 

                   Sumber : (Umar, 2004:132) 

3.8      Uji Instrumen Penelitian 

3.8.1   Uji Validitas 

Uji validitas adalah taraf sejauh mana suatu alat pengukur dapat 

mengukur yang seharusnya diukur. Sebelum kuesioner disebarkan kepada 

responden, kuesioner diukur validitasnya. Pengukuran validitas ini 

menggunakan rumus korelasi Pearson (Product Moment Coefficient of 

Corelation) (Sugiyono, 2010:228) : 
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Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi sederhana antara skor butir (x) dengan 

variabel (y) 
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N    =  jumlah responden 

x     =  skor butir (x) atau item pertanyaan 

y     =  skor total variabel (y) atau tiap responden 

Pelaksanaan uji validitas ini menggunakan teknik sekali ukur, 

dimana dengan metode ini kuesioner hanya dibagikan satu kali saja kepada 

responden. Hal ini dikarenakan untuk menghindari responden memberi 

jawaban yang sama dari pertanyaan yang diajukan. Hasil jawaban yang 

diperoleh dari responden sekaligus akan digunakan sebagai masukan 

dalam analisis validitas dan reliabilitas. Kriteria dalam menentukan 

validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2010:59) : 

Jika r-hitung > r-tabel maka pertanyaan tersebut valid. 

Jika r-hitung < r-tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid. 

3.8.2   Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah ukuran konsistensi variabel penelitian. 

Variable dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang 

konsisten, sehingga variabel ini dapat digunakan dengan aman karena 

dapat bekerja dengan baik pada waktu dan kondisi yang berbeda (Cooper 

dan Emory, 1997). Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

menghitung reliabilitas, salah satunya adalah dengan formulasi koefisien 

Alpha Cronbach (Sugiyono, 2010:70).  
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Dimana : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

K  =  Banyaknya butir pertanyaan 

 2

b  = Jumlah varians butir 

 2

t   = Varians total 

 Dengan dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

a. Jika koefisien alpha Cronbach positif ≥ 0,6 maka faktor 

tersebut reliabel. 

b.  Jika koefisien alpha Cronbach negatif ≤ 0,6 maka faktor 

tersebut tidak reliabel. 

3.9     Teknik Analisis Data 

3.9.1   Analisis data Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis statistik  yang berbentuk uraian 

dari hasil penelitian yang didukung dengan teori data yang telah ditabulasi, 

kemudian diikhtisarkan (Sugiyono, 2010:25) Dalam penelitian ini analisis 

diskriptif berupa identitas responden yang meliputi : jenis kelamin, umur, 

pendidikan dan masa kerja dan deskriptif variabel penelitiannya.  

3.9.2   Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah analisis yang bersifat hitungan dengan 

menggunakan rumus-rumus statistic dan teknik perhitungan untuk menguji 

kebenaran data, teori dan hipotesa yang diajukan (Sugiyono, 2010:27). 
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3.9.3   Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang 

digunakan. Pengujian pada penelitian ini terdiri atas uji multikolinearitas 

dan uji heteroskedastisitas. 

1. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linear yang sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam 

regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat 

dilihat dari besarnya nilai tolerance dan VIF (Varians Inflation Factor) 

melalui program SPSS. Kriteria yang dipakai adalah apabila nilai 

tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 5 maka tidak terjadi multikolinearitas 

(Situmorang, 2010:52). 

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini untuk mengetahui keadaan dimana seluruh faktor pengguna 

tidak memiliki varians yang sama untuk seluruh pengamatan atas 

seluruh independen. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan 

melihat grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel dependen yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Apabila pada grafik scatterplot 
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titik menyebar di atas maupun dibawah nilai nol pada sumbu Y, maka 

dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas atau dapat disebut terjadi homokedastisitas. Jika 

terdapat pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar 

kemudian menyempit maka menunjukkan telah terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:105). 

3.9.4    Analisa Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel tergantungnya (Y). Menurut Sugiyono, 

(2010:211) secara umum persamaan Regresi Linier Berganda dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + 

b9X9 + b10X10 + e     

Keterangan : 

Y :  Kinerja Pegawai 

X1 :  Inisiatif Individual 

X2 :  Toleransi Terhadap Tindakan Beresiko 

X3 :  Pengarahan 

X4 :  Integrasi 

X5 :  Dukungan Manajemen 

X6 :  Kontrol 

X7 :  Identitas 

X8 :  Sistem Imbalan 
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X9 :  Tindakan Terhadap Konflik 

X10:  Komunikasi 

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10 :  Koefisien regresi X1, X2, X3, X4, 

X5, X6, X7, X8, X9, dan X10 

e  : Suku kesalahan, berdistribusi normal dengan rata-rata 0,  tujuan   

perhitungan, e diasumsikan 0. 

Uji regresi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teknik 

regresi linier berganda, yaitu dengan variabel bebas Budaya Organisasi 

(X) yang terdiri dari (Inisiatif Individual X1, Toleransi Terhadap Tindakan 

Beresiko X2, Pengarahan X3, Integrasi X4, Dukungan Manajemen X5, 

Kontrol X6, Identitas X7, Sistem Imbalan X8, Toleransi Terhadap Konflik 

X9, Komunikasi X10), dan variable terikat Kinerja Pegawai (Y). Dari 

perhitungan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and 

Service Solution). 

3.10    Pengujian Hipotesis 

3.10.1  Pengujian Parsial (Uji-t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

dari variabel bebas (Independent) terhadap variabel terikat (Dependent) 

secara parsial. Apabila koefisien regresi signifikan pada t-signifikan ≤ 0,05 

atau 5 persen, artinya variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat secara parsial. Sebaliknya, jika lebih besar dari 

0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel 



69 

 

 

terikat secara parsial (Sugiyono, 1999:63). Langkah-langkah dalam uji t 

adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan Hipotesis 

H0 : Budaya Organisasi yang terdiri dari (Inisiatif Individual, 

Toleransi Terhadap Tindakan Beresiko, Pengarahan, Integrasi, 

Dukungan Manajemen, Kontrol, Identitas, Sistem Imbalan, 

Toleransi Terhadap Konflik dan Komunikasi) secara parsial 

tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Pegawai. 

 Ha   : Budaya Organisasi yang terdiri dari (Inisiatif Individual, 

Toleransi Terhadap Tindakan Beresiko, Pengarahan, Integrasi, 

Dukungan Manajemen, Kontrol, Identitas, Sistem Imbalan, 

Toleransi Terhadap Konflik dan Komunikasi) secara parsial 

mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Pegawai. 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 0.05 

3. Menentukan besarnya t hitung : 

thitung=
(se)Error Standar 

(bi) regresiKoefisien 
 

4. Membandingkan probabilitas tingkat kesalahan thitung dengan tingkat  

signifikansi α = 0.05 

5. Kriteria Pengujian 

a. Jika probabilitas tingkat kesalahan thitung  ≤ tingkat kesalahan yang 

dapat ditolerir (α= 0.05) maka Ho ditolak dan Ha dapat diterima 

yang artinya variabel Budaya organisasi yang terdiri dari inisiatif 

individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, pengarahan, 
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integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, 

toleransi terhadap konflik dan komunikasi mempunyai  pengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai secara parsial. 

b. Jika probabilitas tingkat kesalahan Fhitung > tingkat kesalahan  yang 

dapat ditolerir (α= 0.05)  maka Ha ditolak dan Ho dapat diterima 

yang artinya variabel Budaya organisasi yang terdiri dari inisiatif 

individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, pengarahan, 

integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, 

toleransi terhadap konflik dan komunikasi tidak berpengaruh  

signifikan terhadap kinerja pegawai secara parsial. 

3.10.2  Uji F (Pengujian Secara Simultan) 

Uji simultan dengan F-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel  bebas (Independent)  terhadap   variabel  terikat (Dependent) 

secara simultan. Langkah-langkah dalam uji F adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan Hipotesis 

H0 : Budaya Organisasi yang terdiri dari (Inisiatif Individual, 

Toleransi Terhadap Tindakan Beresiko, Pengarahan, Integrasi, 

Dukungan Manajemen, Kontrol, Identitas, Sistem Imbalan, 

Toleransi Terhadap Konflik dan Komunikasi) secara  simultan 

tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Pegawai. 

 Ha   : Budaya Organisasi yang terdiri dari (Inisiatif Individual, 

Toleransi Terhadap Tindakan Beresiko, Pengarahan, Integrasi, 

Dukungan Manajemen, Kontrol, Identitas, Sistem Imbalan, 
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Toleransi Terhadap Konflik dan Komunikasi) secara  simultan 

mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Pegawai. 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 0,05 

3. Menentukan besarnya F hitung : 

Fhitung=  
)/()1(

)1/(
2

2

knR

kR




 

4. Membandingkan probabilitas tingkat kesalahan Fhitung dengan tingkat  

signifikansi α = 0,05 

5. Kriteria Pengujian 

a. Jika probabilitas tingkat kesalahan F hitung  ≤ tingkat kesalahan yang 

dapat ditolerir (α= 0,05) maka Ho ditolak dan Ha dapat diterima 

yang artinya variabel Budaya organisasi yang terdiri dari inisiatif 

individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, pengarahan, 

integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, 

toleransi terhadap konflik dan komunikasi secara simultan 

mempunyai  pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

b. Jika probabilitas tingkat kesalahan Fhitung > tingkat kesalahan  yang 

dapat ditolerir (α= 0,05)  maka Ha ditolak dan Ho dapat diterima 

yang artinya variabel Budaya organisasi yang terdiri dari inisiatif 

individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, pengarahan, 

integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, 

toleransi terhadap konflik dan komunikasi secara simultan tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap kinerja pegawai. 
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3.10.3  Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi mencari seberapa besar variasi variabel 

bebas (Independent) dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variable 

terikat (Dependent). Koefisien determinasi ini mengukur seberapa besar 

sumbangan variabel bebas secara keseluruhan terhadap naik turunya 

variasi nilai variabel terikat. Nilai koefisien determinasi (r) ini akan 

mempunyai range antara 0 sampai dengan 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


