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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Desain penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam proses 

penelitian, dengan adanya desain penelitian maka penelitian akan terarah dan 

terencana sehingga dapat memberikan efisiensi dan keakuratan terhadap tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Nazir 

(2005, hlm. 84), bahwa “Desain dari penelitian adalah semua proses yang 

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. 

Penelitian ini dimulai dari melihat fenomena-fenomena yang terjadi di 

lingkungan masyarakat khususnya pendidikan. Pembahasan yang diangkat dalam 

penelitian ini mengenai Mutu Informasi dan Efektivitas Kerja Pegawai yang ada 

di Bidang Dikmenti di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dari fenomena-

fenomena yang ditemukan, maka akan dikerucutkan menjadi rumusan masalah 

yang akan dijadikan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut akan dicari teori-

teori yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti sehingga dapat dibentuk 

sebuah judul penelitian yang sesuai. Fenomena-fenomena dan teori-teori yang 

telah didapatkan akan dituangkan ke dalam  latar belakang penelitian dan 

dibuatlah hipotesis penelitian berdasarkan anggapan dasar yang diperoleh dan dari 

pemikiran kerangka pikir. Hipotesis penelitian ini menjadi titik awal untuk 

memulai prosedur penelitian yang dimulai dari penentuan metode, populasi dan 

sampel penelitian, mengumpulkan data hingga tahap menguji hipotesis yang telah 

dibuat di awal penelitian dengan mengolah data dan analisis data. Langkah 

terakhir adalah hasil dimana pada bagian ini melahirkan rekomendasi yang mana 

akan digunakan untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian yang diangkat. 

 

B. Metode dan Pendekatan Penelitian 

Proses penelitian yang dilakukan adalah suatu bentuk pengembangan dari 

metode ilmiah. Sebagaimana layaknya penelitian ilmiah, pemecahan terhadap 

masalah-masalah penelitian ini akan menggunakan metode yang sudah umum 
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dipergunakan oleh penelitian-penelitian lainnya. Penggunaan metode yang sesuai 

dengan permasalahan yang akan diteliti membuahkan hasil penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Agar dapat melaksanakan suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode 

yang akan digunakan agar dapat mengarahkan dan sebagai pedoman dalam 

kegiatan penelitian. Metode penelitian merupakan cara atau prosedur ilmiah yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam melaksanakan penelitian. 

Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008,hlm.6) yaitu : 

Metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, 

dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah 

dalam bidang pendidikan.  

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan gambaran mengenai 

Kontribusi Mutu Informasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Bidang Dikmenti 

Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.  Berdasarkan permasalahan yang 

diteliti maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. 

 

1. Metode Penelitian Deskriptif  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah metode yang dipergunakan dalam penelitian untuk 

mengkaji dan menelaah serta memecahkan permasalahan-permasalahan yang 

terjadi pada masa sekarang atau saat ini, sehingga memberikan gambaran 

mengenai hal-hal yang diteliti. Seperti yang dinyatakan Sukmadinata (2013, hlm. 

72) bahwa: 

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena ilmiah 

maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk 

aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan kesamaan, dan perbedaan antara 

fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. 

 

Adapun ciri-ciri dari metode deskriptif menurut Winarno Surakhmad (1998, 

hlm.140) adalah : 
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a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekaran, pada masalah-masalah faktual. 

b. Data yang dikumpulkan mula-mula diteliti, dijelaskan dan kemudian 

dianalisis. Oleh karena itu metode ini sering disebut metode analisis.  

 

Diharapkan dengan menggunakan metode deskriptif, maka penelitian ini 

dapat menghasilkan gambaran yang jelas tentang kondisi aktual mengenai 

kontribusi Mutu Informasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Bidang Dikmenti 

Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.  

 

2. Pendekatan Kuantitatif  

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan 

metode bilangan untuk mendefinisikan observasi suatu objek atau variabel dimana 

bilangan menjadi bagian dari pengukuran atau pendekatan penelitian yang 

menggunakan pengolahan dan melalui hasil perhitungan statistika. Hal ini 

sebagaimana Sugiyono (2008, hlm. 14) metode penelitian kuantitatif adalah : 

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  

 

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tiap-tiap indikator-

indikator variabel yang ada dalam penelitian sehingga diketahui gambaran umum, 

tingkat keterhubungan dan kesimpulan mengenai permasalahan yang ditemukan 

melalui teknik perhitungan statistik.  

 

C. Partisipan, Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Partisipan Penelitian  

Partisipan atau sumber data merupakan hal penting dalam sumber 

penelitian agar data yang kita peroleh valid sesuai dengan tujuan penelitian 

yaitu ingin mengetahui Kontribusi Mutu Informasi Terhadap Efektivitas 

Kerja Pegawai Bidang Dikmenti Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 

Berikut ini daftar partisipan dalam penelitian ini :  

 



39 

 

Riska Azizah, 2016 
KONTRIBUSI MUTU INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI BIDANG PENDIDIKAN 
MENENGAH DAN TINGGI DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

Tabel 3.1 

Daftar Partisipan Penelitian 

No Bagian/ Seksi Jumlah Pegawai 

1. Seksi SMA 18 

2. Seksi SMK 18 

3. Seksi SSN, SBI, kerjasama Pendidikan Tinggi 13 

Jumlah 49 

 

2. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian merupakan objek yang dijadikan sumber data yang 

diperlukan dalam penelitian, Sugiyono (2008, hlm. 117) mengatakan bahwa, 

“Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Sesuai dengan masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka yang 

dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bidang dikmenti yang 

terdiri dari tiga seksi yaitu seksi SMA, seksi SMK, dan Seksi SSN,SBI dan 

kerjasama dengan Pendidikan Tinggi yang berjumlah 49 orang. 

 

3. Sampel Penelitian  

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Sugiyono (2008, hlm. 57) 

memberikan pengertian, bahwa “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.  

Penentuan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan rumus dari  Taro Yamane (dalam Riduwan, 2011, hlm. 65) 

sebagai berikut : 

n=     N 

                                                           N.d
2
+1 
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Dimana : 

n : ukuran sampel 

N : ukuran populasi 

d : Presisi yang ditetapkan, presisi yang ditetapkan sebesar 5% (α) 

Berdasarkan rumus diatas, dengan jumlah populasi sebanyak 49 orang, 

maka dapat dihitung ukuran sampel sebagai berikut : 

     =         49 

                 49 (0,05)
 2  

+ 1 

        =   43,65 

        =    44 (dibulatkan) 

Tingkat presisi yang digunakan sebesar 5%,  maka ukuran sampel yang 

diambil dari banyaknya populasi penelitian ini adalah sebanyak 44 orang. 

Melihat jumlah populasi yang relatif sedikit yaitu kurang dari seratus 

orang sampel maka sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan sampel 

keseluruhan jumlah populasi yang telah disebutkan  (total sampling).  

 

D. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai 

variabel yang akan diteliti dan membantu peneliti dalam melihat kondisi yang 

tejadi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti 

dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam pengumpulan 

data. Peneliti harus memakai teknik yang paling tepat, sehingga benar-benar 

didapat data yang valid dan reliabel. Akdon dan Hadi (2005, hlm. 130) 

menjelaskan bahwa “metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”. 

Metode atau teknik merujuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan 

dalam benda, tetapi hanya dapat dilihatkan penggunannya melalui teknik yang 

dipakai oleh peneliti. Beberapa teknik yang dipakai peneliti dalam melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Menentukan alat pengumpul data 
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Teknik pengumpulan data merupakan cara dan alat yang digunakan dalam 

mengumpulkan informasi mengenai subyek penelitian. Dalam satu penelitian 

suatu data diperoleh harus sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, alat 

pengumpul datanya pun harus cocok agar data yang diperoleh tersebut sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Sebagaimana Akdon dan Hadi (2005, hlm. 130) 

mengemukakan bahwa, “alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 

dalam kegiatan  mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis 

dan dipermudah olehnya”. 

Angket (kuisioner) yang dipakai dalam pengumpulan data adalah daftar 

pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan tujuan mencari informasi 

yang lengkap mengenai suatu masalah. Hal ini sejalan dengan Sugiyono (2015, 

hlm. 199) bahwa “kuisinoner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya”. 

Bentuk angket yang disebarkan berupa angket berstruktur yang disebut 

angket tertutup, dimana setiap pernyataan disertai dengan alternatif jawaban yang 

telah tersedia dengan memberi tanda silang (X) atau tanda checklist (√). 

Penggunaan angket/kuisioner ini didasarkan pada beberapa pertimbangan , 

yaitu : 

1. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam waktu singkat 

2. Responden dapat dengan mudah memberi jawaban karena adanya 

alternatif jawaban yang dapat dipilih 

3. Peneliti dapat dengan mudah menentukan skor dari hasil (angket) yang 

telah disebar. 

 

2. Menyusun alat pengumpul data 

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam menyusun alat pengumpul 

data adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan variabel penelitian, yaitu variabel X (Mutu Informasi) dan 

variabel Y (Efektivitas kerja). 
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2. Menentukan sub variabel dan indikator dari masing-masing variabel 

penelitian 

3. Menentukan kisi-kisi instumen 

Kisi-kisi instrumen penelitian sangat dibutuhkan untuk mempermudah 

penyusunan instrumen penelitian, karena akan terlihat dimensi dan indikator dari 

masing-masing variabel yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk pertanyaan 

atau pernyataan sebagai instrumen penelitian. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi intrumen variabel X 

Variabel Dimensi Indikator No Item 

Mutu 

Informasi 

(X) 

 

 

 

 

 

 

 

Time (waktu 

informasi) 

a. Currency / Up to 

date. 

(Tepat waktu) 

1 

b. Timeliness 

(tersedia kapan saja user) 

2 

c. Frequency 

           (Frekuensi) 

3-4 

Content ( konten 

informasi) 

a. Accuracy 

(Keakuratan) 

5-6 

b. Relevance 

(Relevan) 

7-8 

c. Conciseness 

    (ringkas/padat) 

9-10 

Form ( bentuk 

informasi) 

a. Detail 

(Kerincian) 

11-12 

b. Media 13-14 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi intrumen variabel Y 

Variabel Dimensi Indikator No Item 

Efektivitas Ketepatan a. perencanaan 1-5 
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Kerja Pegawai 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

sasaran kerja program kerja 

b. Pelaksanaan 

program kerja 

6-7 

Kecepatan 

penyelesaian 

kerja 

 

a. Waktu 

penyelesaian 

 

8-10 

a. Kualitas kerja 11 

b. Kuantitas kerja 12-18 

Ketepatan 

penggunaan 

biaya 

operasional 

a. Ketepatan 

pengalokasian 

anggaran program 

kerja lembaga 

19-21 

b. Efisiensi 

penggunaan 

anggaran 

22-23 

 

4. Menurut Sugiyono (2014, hlm. 93-94) mengemukakan bahwa “Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.” Dalam skala likert 

terdapat alternatif jawaban yang berkisar dari 4 sampai dengan 1 dengan 

perincian sebagai berikut : 

                    Tabel 3.4 

Kriteria Penskoran Alternatif Jawaban Variabel X Dan Y  

Variabel X Variabel Y Skor 

Selalu Selalu 4 

Sering Sering 3 

Kadang-kadang Kadang-kadang 2 

Tidak pernah Tidak pernah 1 

 

3. Tahap Uji Coba Angket 
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Untuk mengetahui validitas dan realibitas suatu alat pengumpul data, peneliti 

terlebih dahulu melakukan ujicoba terhadap alat pengumpul data tersebut. Tujuan 

dari uji coba ini adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang mungkin 

terjadi, baik itu dalam pernyataan atau pertanyaan maupun dalam alternatif 

jawaban. 

 

 

 

1) Uji Validitas Instrumen 

Menurut Pendapat Arikunto yang dikutif oleh Akdon dan Hadi (2005, hlm. 

143) bahwa yang dimaksud dengan validitas adalah “suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur”. Perhitungan untuk 

menguji validitas instrumen ini dilakukan dengan cara mencari nilai korelasi 

antara skor item instrumen dengan menggunakan rumus Pearson Product 

Moment, yaitu :  

 
    

  





2222 )()(

))((

yyNxxN

yxxyN
rxy    

 Keterangan : 

 xyr
   = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. 

 N     = jumlah responden. 

  x
 = jumlah scor X. 

  y
 = jumlah scor Y. 

  xy
= jumlah hasil kali scor X dengan scor Y. 

  2x
= jumlah kuadrat skor X. 

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus : 

 

 

Dimana :  = nilai  
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r  = Koefisien korelasi hasil  

n  = Jumlah responden 

Distribusi (tabel t) untuk  dan derajat kebebasan (dk = n-2). Jika 

>  berarti valid sebaliknya jika <  berarti tidak valid 

(Akdon dan Hadi, 2005, hlm.144). 

Untuk keperluan uji coba angket, penulis menyebarkan angket sebanyak 

25 buah kepada 25 pegawai bidang kepegawaian di Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Barat. Berdasarkan hasil uji coba terhadap variabel X berhasil uji validitas 

terhadap variabel  Mutu Informasi. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Variabel X 

Mutu Informasi 

No. 

Item 

   Keterangan Tindak Lanjut 

1 0,631 3,901 2,069 Valid Dipakai 

2 0,838 7,362 2,069 Valid Dipakai 

3 0,689 4,565 2,069 Valid Dipakai 

4 0,741 5,289 2,069 Valid Dipakai 

5 0,847 7,656 2,069 Valid Dipakai 

6 0,741 5,289 2,069 Valid Dipakai 

7 0,886 9,147 2,069 Valid Dipakai 

8 0,778 5,929 2,069 Valid Dipakai 

9 0,749 5,422 2,069 Valid Dipakai 

10 0,670 4,329 2,069 Valid Dipakai 

11 0,625 3,840 2,069 Valid Dipakai 

12 0,673 4,359 2,069 Valid Dipakai 

13 0,768 5,746 2,069 Valid Dipakai 

14 0,791 6,199 2,069 Valid Dipakai 
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Berdasarkan hasil uji coba terhadap variabel X, dilakukan juga uji coba 

validitas terhadap variabel Y. Berikut hasil uji validitas terhadap variabel 

Efektivitas Kerja Pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Y 

Efektivitas Kerja Pegawai 

No. 

Item 

   Keterangan Tindak Lanjut 

1 0,761 5,619 2,069 Valid Dipakai 

2 0,930 12,181 2,069 Valid Dipakai 

3 0,667 4,299 2,069 Valid Dipakai 

4 0,771 5,797 2,069 Valid Dipakai 

5 0,704 4,751 2,069 Valid Dipakai 

6 0,792 6,226 2,069 Valid Dipakai 

7 0,663 4,245 2,069 Valid Dipakai 

8 0,659 4,205 2,069 Valid Dipakai 

9 0,713 4,882 2,069 Valid Dipakai 

10 0,730 5,127 2,069 Valid Dipakai 

11 0,944 13,762 2,069 Valid Dipakai 

12 0,730 5,127 2,069 Valid Dipakai 

13 0,716 4,917 2,069 Valid Dipakai 

14 0,707 4,795 2,069 Valid Dipakai 

15 0,683 4,488 2,069 Valid Dipakai 

16 0,844 7,542 2,069 Valid Dipakai 
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17 0,716 4,917 2,069 Valid Dipakai 

18 0,860 8,098 2,069 Valid Dipakai 

19 0,861 8,121 2,069 Valid Dipakai 

20 0,812 6,678 2,069 Valid Dipakai 

21 0,787 6,114 2,069 Valid Dipakai 

22 0,800 6,386 2,069 Valid Dipakai 

23 0,729 5,101 2,069 Valid Dipakai 

 

 

 

 

2) Uji Realibitas Instrumen 

Dalam penelitian ini uji realibitas menggunakan metode alpha.  

a. Realibitas variabel X 

Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung varians tiap skor tiap-tiap item dengan rumus 

 

 

Dimana :  

Si   = Varians skor tiap-tiap item 

  = Jumlah kuadrat item Xi 

= Jumlah item Xi dikuadratkan  

n  = Jumlah responden  

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus diatas maka 

diperoleh data sebagai berikut: 

       

         Tabel 3.7 

Varian skor item pernyataan variabel X 

(Mutu Informasi) 
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Tabel Si  Tabel Si  Tabel Si 

No. Item Si  No. Item Si  No. Item Si 

1 0,470  6 0,218  11 1,190 

2 0,346  7 0,480  12 0,598 

3 0,374  8 0,294  13 0,394 

4 0,218  9 0,374  14 0,410 

5 0,438  10 0,202    

 

1. Menjumlah varians dengan rumus  : 

 

Dimana = jumlah varians tiap item 

 = varians item ke-1,2,3,...n 

Berdasarkan rumus tersebut , jumlah varians semua item adalah 6,006 

2. Menghitung varians total dengan rumus : 

Dimana :  

Si   = Varians skor tiap-tiap item 

  = Jumlah kuadrat X total 

= Jumlah X total dikuadratkan 

n   = Jumlah responden 

Berdasarkan rumus diatas, maka St  43,350 

3. Memasukan nilai alpha dengan rumus : 

            

Dimana  :  

R11  = Nilai reliablilitas  

 = jumlah varians skor tiap-tiap item  

 = Varians total 

k = Jumlah item 

berdasarkan rumus diatas, maka r11  0.928 
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Setelah diketahui nilai reliabilitasnya, langkah selanjutnya adalah 

menentukan r tabel dengan dk = 25 – 2 = 23 dan signifikansi 5% maka 

diperoleh r tabel = 0.413 .Dengan demikian nilai r11 lebih besar dari r tabel 

0.982> 0.413, sehingga item pernyataan variabel X dinyatakan Reliabel. 

 

b. Realibitas variabel Y 

Berdasarkan hasil reliabilitas terhadap variabel X, maka variabel Y juga 

ditentukan nilai reliabilitasnya dengan menggunakan metode dan langkah-langkah 

yang sama dengan variabel X. 

1. Menghitung varians skor tiap-tiap item dengan rumus 

 

 

Dimana  : 

Si   = Varians skor tiap-tiap item 

  =Jumlah kuadrat item Xi 

= Jumlah item Xi dikuadratkan 

n   = Jumlah responden 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus diatas maka 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 3.8  

Varian skor item pernyataan variabel Y 

(Efektivitas Kerja Pegawai) 

Tabel Si  Tabel Si  Tabel Si 

No. Item Si  No. Item Si  No. Item Si 

1 0,710  9 0,314  17 0,320 

2 0,378  10 0,614  18 0,698 

3 0,400  11 1,190  19 0,662 

4 0,320  12 0,614  20 0,426 

5 0,320  13 0,320  21 0,246 
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1. Menjumlah varians semua item dengan rumus : 

 

Dimana = Jumlah varians semua item  

 = varians item ke-1,2,3,...n 

Berdasarkan rumus tersebut, jumlah varians semua item adalah  10,435 

 

2. Menghitung varians total dengan rumus : 

 

 

Dimana :  

St   = Varians skor tiap-tiap item 

 = Jumlah kuadrat X total 

= Jumlah X total dikuadratkan 

n   = Jumlah responden 

Berdasarkan rumus diatas, maka St  135,84 

3. Memasukkan nilai alpha dengan rumus : 

 

Dimana  :  

R11 = Nilai realibitas  

 = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

 = Varians total 

6 0,518  14 0,378  22 0,470 

7 0,134  15 0,454  23 0,240 

8 0,506  16 0,202    
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k = Jumlah item 

Berdasarkan rumus diatas, maka r11  0.965 

Setelah diketahui nilai reliabilitasnya, langkah selanjutnya adalah 

menentukan r table dengan dk = 25 – 2 = 23 dan signifikansi 5% maka 

diperoleh r tabel = 0.413 .Dengan demikian nilai r11 lebih besar dari r tabel 

0.965> 0.413, sehingga item pernyataan variabel X dinyatakan Reliabel. 

 

3) Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 

beberapa tahapan, antara lain : 

a. Tahap persiapan 

Peneliti melakukan studi pendahuluan ke Dinas Pendidikan Provinsi jawa 

Barat, khusunya ke bidang Dikmenti. Lalu menyelesaikan urusan administrasi 

berupa surat izin universitas sampai surat izin melalui Kesbangpol Provinsi 

lalu ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 

b. Tahap pelaksanaan 

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan penyebaran angket ke pegawai 

bidang Dikmenti di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 

E. Prosedur Penelitian 

Bagian ini memaparkan secara kronologis langkah-langkah penelitian yang 

dilakukan terutama bagaimana desain penelitian dioperasionalkan secara nyata 

(Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI, 2015, hlm. 29). Berdasarkan desain 

penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka prosedur 

penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan, kegiatan yang dilakukan ialah: 

a. Melakukan pengecekan kelengkapan data angket yang berisi 14 item 

pernyataan pada variabel X dan 23 item pernyataan pada variabel Y 

serta alteratif jawaban. 

b. Menyebarkan angket ke-49 orang responden. 

c. Mengecek jumlah angket yang kembali dari responden 
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d. Melakukan pengecekan kelengkapan jawaban dari masing-masing 

angket yang kembali 

2. Pengisian, kegiatan yang dilakukan ialah: 

a. Memberi skor pada tiap item jawaban 

b. Menjumlahkan skor yang didapat dari setiap variabel 

3. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Adapun prosedur 

yang ditempuh dalam mengawali data ini adalah sebagai berikut: 

a. Memeriksa jumlah angket yang dikembalikan dan memeriksa 

jawabannya serta kebenaran pengisiannya. 

b. Memberi nomer urut pada masing-masing angket 

c. Memberi skor pada lembar jawaban angket 

d. Mengontrol data dengan uji statistik 

e. Menguji hipotesis berdasarkan hasil pengolahan data 

4. Data mentah yang diperoleh dari penyebaran angket variabel X, yaitu  

5. Mutu Informasi dan data variabel Y mengenai Efektivitas Kerja Pegawai . 

 

F. Analisis Data 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif,  

dan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008, hlm. 169) bahwa : 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah: mengelompokan berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang telah diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.  

 

Maka proses analisis data dilalukan  dengan menggunakan perhitungan 

statistika. Adapun dalam proses pengolahan data dan analisis data ini, 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 23.0 for Windows dan program Microsoft 

Office Excel 2007.  Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Seleksi Data 



53 

 

Riska Azizah, 2016 
KONTRIBUSI MUTU INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI BIDANG PENDIDIKAN 
MENENGAH DAN TINGGI DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Seleksi data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah angket disebar dan 

kembali kepada penliti. Data yang terkumpul harus memenuhi syarat sejauhmana 

dapat diolah lebih lanjut. Adapun syarat data yang terkumpul adalah sebagai 

berikut : 

a. Jumlah angket yang kembali, sama dengan jumlah sampel (jumlah 

angket yang disebar). 

b. Tidak terdapat kekurangan pada setiap lembaran pada masing-masing 

angket. 

c. Angket yang disebar, dijawab sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

 

2. Menghitung Kecenderungan Variabel X dan Y 

Mengukur kecenderungan umum skor responden ( ) dari masing masing 

variabel dengan menggunakan rumus  Weight Means Score (WMS) yaitu : 

 

 

Ket :    : Nilai rata-rata yang dicari 

  x    :jumlah skor gabungan (frekuensi jawaban dikali bobot nilai untuk        

alternatif/jawaban.    

  n     : Jumlah responden/sampel 

 

 

 

3. Menentukan kriteria pengelompokan WMS 

Mencocokan hasil perhitungan setiap variabel dengan kriteria masing-masing 

untuk menentukan kecenderungan tiap variabel. Konsultasi perhitungan WMS 

menurut akdon dan Hadi (2005, hlm. 39) sebagai berikut:  

Tabel 3.9 

Konsultasi Hasil perhitungan WMS 

Rentang Nilai Kriteria 
Penafsiran 

Variabel X Variabel Y 

3,01 – 4,00 Sangat Baik Selalu Selalu 
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2,01 – 3,00 Baik Sering Sering 

1,01 – 2,00 Rendah Kadang-kadang Kadang-kadang 

0,01 – 1,00 Sangat Rendah Tidak Pernah Tidak Pernah 

 

4. Mengubah skor mentah menjadi skor baku 

Untuk mengubah skor mentah menjadi skor baku dapat digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Ti  = Skor baku yang dicari  

X_i = Data skor dari masing-masing responden 

X  ̅ = Skor rata-rata 

SD = Standar defiasi  

Untuk menggunakan skor mentah menjadi skor baku terlebih dahulu 

mengatahui hal-hal sebagai berikut :: 

a. Mencari skor terbesar dan terkecil.  

b. Mencari rentang (R), yaitu skor tertinggi (ST) dikuraing skor terendah  

(SR)  

 

c. Mencari banyak kelas (BK) dengan menggunakan rumus Sturgess.  

 

 

d. Mencari nilai panjang kelas (i) yaitu rentang (R) dibagi banyak kelas 

interval (BK)  

 

 

e. Membuat tabel distribusi frekuensi dengan (BK) dan (i) yang sudah 

diketahui.  

f. Mencari niali rata-rata (mean) dengan rumus :   
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g. Mencari simpangan baku (standar defiasi) dengan rumus :  

 

 

 

h. Mengubah skor mentah menjadi skor baku dengan rumus :  

 

 

 

5. Uji normalitas distribusi data 

Uji normalitas distribusi data digunakan untuk mengetahui normal tidaknya 

penyebaran data. Hasil pengujian normalitas tersebut akan berpengaruh terhadap 

teknik statistik yang harus digunakan untuk pengolahan data selanjutnya. Adapun 

perhitungan uji normalitas data menurut Siegel (1997, hlm. 59) yang dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik One sample Kolmogorov Smirnov Test dengan 

bantuan SPSS  23.0 for windows , langkah langkah sebagai berikut : 

a. Buka program SPSS 

b. Masukkan data mentah variabel X dan Y pada data View 

c. Klik variabel View. Pada kolom variabel View, kolom name pada baris 

pertama diisi dengan variabel X dan pada baris kedua diisi dengan 

variabel Y, kolom decimal diubah menjadi 0 dan kolom label diisi dengan 

nama masing-masing variabel 

d. Klik analyze, pilih Nonparametic Test, kemudian klik I-Sample K-S 

e. Klik variabel X dan pindahkan ke kotak Test Variabel List dengan 

mengklik tanda  

f. Klik options, kemudian pilih descriptive pada kotak statistic dan exclude 

cases test by test , kemudian pilih continue 

g. Pada kotak distribution, klik normal dan pilih OK. (Lakukan dengan 

langkah yang sama untuk menghitung uji normalitas variabel Y). 
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Adapun hipotesis dasar pengambilan keputusan yang digunakan  peneliti 

adalah dengan melihat Asympotic significance 2-tailed pada tabel hasil uji 

normalitas dengan bantuan SPSS versi 23.0 for windows sebagai berikut:  

Ho        :   Tidak terdapat perbedaan antara distribusi data dengan dengan  

  distribusi normal (berdistribusi normal). 

Ha        :       Terdapat perbedaan antara distribusi data dengan dengan  

    distribusi normal (berdistribusi normal). 

Dasar pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Nilai Asymp Sig 2-tailed > 0.05, maka Ho diterima berarti tidak terdapat 

perbedaan antara distribusi data dengan distribusi normal. 

b. Nilai Asymp Sig 2-tailed > 0.05, maka Ha diterima berarti terdapat 

perbedaan antara distribusi data dengan distribusi normal. 

 

6. Menguji hipotesis penelitian 

Adapun yang akan dianalisi berdasarkan hubungan antar variabel yang 

dilakukan dengan cara : 

1) Analisis koefisien korelasi 

Analisis korelasi merupakan teknik untuk mencari derajat hubungan antara 

variabel x dan y. Koefisien korelasi menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara 

varabel serta memperlihatkan arat korelasi antara varabel yang diteliti, apakah 

positif atau negatif. Adapun langkah-langkah untuk menggunakan rumus-rumus 

sebagai berikut: 

a. Menghitung korelasi Pearson Product Moment dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

    

  





2222 )()(

))((

yyNxxN

yxxyN
rxy

   

 Keterangan : 

 xyr
   = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. 

 N     = jumlah responden. 

  x
 = jumlah scor X. 
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  y
 = jumlah scor Y. 

  xy
= jumlah hasil kali scor X dengan scor Y. 

  2x
= jumlah kuadrat skor X. 

b. Menafsirkan koefisien korelasi dengan klarifikasi yang diperoleh dengan 

tabel interpretasi Nilai r yang dikemukana oleh Riduwan (2011, hlm. 138) 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.10 

Kriteria Harga Koefisien Nilai R 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,400 – 0,599 Cukup Kuat 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

  

 Adapun langkah-langkah untuk mencari Koefisien Korelasi dengan 

program  SPSS 23.0 for Windows (Riduwan dan Sunarto , 2011, hlm. 274-77) 

sebagai berikut: 

a. Buka program SPSS, didestinasikan variabel view dan definiskan dengan 

mengisi kolom-kolom berikut: 

1) Kolom Name pada baris pertama diisi dengan X dan baris kedua isi 

dengan Y 

2) Kolom Type isi dengan Numeric 

3) Kolom Width diisi dengan 8 

4) Kolom Decimal = 0 

5) Kolom Label untuk baris pertama diisi ketikan nama variabel  X dan 

baris kedua dengan ketikan nama variabel Y 

6) Kolom Value dan Missing diisi dengan None 

7) Kolom Columns diisi dengan 8 

8) Kolom Align pilih Center 
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9) Kolom Measur pilih Scale 

b. Aktifkan data view kemudian masukkan data baku variabel X dan Y 

c. Klik menu Analyze, kemudian pilih Correlate dan pilih Bivariate 

d. Sorot variabel X dan Y , lalu pindahkan ke kotak variabel dengan cara 

mengklik tanda  

e. Tandai pilihan pada kotak Pearson  two-tailed  flag significant 

correlation 

f. Klik Option dan tandai pada kotak pilihan Mean and Standard Deviation 

lalu klik Continue  

g. Klik OK. 

 

2) Uji signifikan koefisien korelasi 

Uji signifikan dilakukan untuk mengetahui apakah nilai yang dihasilkan 

tersebut berlaku dan dapat diterapkan pada keseluruhan populasi. Adapun 

langkah yang digunakan untuk mencari nilai diginifikan dengan program 

SPSS (Riduwan dan Sunarto, 2011, hm. 294-295), sebagai berikut : 

a. Buka program SPSS, didestinasikan variabel view dan definisikan dengan 

mengisi kolom-kolom berikut: 

1) Kolom Name pada baris pertama diisi dengan X dan baris kedua isi 

dengan Y 

2) Kolom Type isi dengan Numeric 

3) Kolom Width diisi dengan 8 

4) Kolom Decimal = 0 

5) Kolom Label untuk baris pertama diisi ketikan nama variabel  X dan 

baris kedua dengan ketikan nama variabel Y 

6) Kolom Value dan Missing diisi dengan None 

7) Kolom Columns diisi dengan 8 

8) Kolom Align pilih Center 

9) Kolom Measur pilih Scale 

b. Aktifkan data view kemudian masukkan data baku variabel X dan Y 
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c. Klik menu Analyze, kemudian pilih Correlation dulu untuk mendapat sig. 

(2-tailed), lalu Regression dan pilih linear. 

d. Klik variabel X, lalu masukkan pada kotak independen(s) dan variabel Y 

masukkan pada kotak dependent, dengan mengklik tanda  

e. Klik Statistic, pilih Estimates, Model Fit dan Descriptive, lalu klik 

Continue 

f. Klik plots, lalu masukkan SDRESID ke kotak Y dan ZPERD ke kotak X 

lalu klik Next 

g. Masukkan ZPERD ke kotak Y dan DEPENDENT ke kotak X 

h. Pilih histogram dan normal probability plot, klik continue 

i. Klik save, pada predicted value, anda pilih Unstandardized dan Prediction 

Interval klik Mean dan Individu, kemudian klik Continue 

j. Klik Options, (pastikan bahwa taksiran probability dalam kondisi default 

sebesar 0.05), lalu klik Continue 

k. Klik OK . 

Distribusi (tabel t) untuk  dan derajat kebebasan (dk = n-2). Jika 

> , maka Ho ditolak dan Ha diterima, dapat dikatakan bahwa koefisien 

korelasi antara variabel X dan variabel Y adalah signifikan. Tetapi jika 

< , maka Ho diterima dan Ha ditolak, maka koefisien korelasi antara 

variabel X dan variabel Y tidak signifikan.Dalam perhitungannya dengan 

menggunakan SPSS versi 23.0 for windows, hasil uji t berada pada tabel 

Coefficient. 

 

3) Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel X (mutu Informasi) terhadap variabel Y (Efektivitas Kerja) dapat 

ditentukan dengan rumus koefisen determinan yang dikemukakan oleh Akdon dan 

Hadi (2005, hlm. 188) adalah sebagai berikut :  

 

Keterangan : 

KD  = koefisien determinasi yang dicari 
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 = Koefisien Korelasi  

Langkah yang ditempuh dalam uji koefisien determinasi sama dengan 

perhitungan uji tingkat siginifikansi, hanya saja tabel yang digunakan untuk 

menghitung koefisien determinasi adalah tabel model summary.  

 

4) Analisis regresi 

Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi seberapa jauh nilai 

dependen (variabel Y) dipengaruhi oleh nilai (variabel X). Rumus yang akan 

digunaka menurut Sugiyono (2008, hlm. 262) adalah sebagai berikut :  

    = a + bX 

Keterangan : 

 = Harga – harga variabel Y yang diramalkan  

a  = Harga garis regresi yaitu apabila x = d 

b  = Koefisien regresi  

X  = Harga-harga pada variabel X 

Untuk mencari harga a dan b dicari dengan menggunakan rumus menurut 

Sugiyono (2008, hlm.166) adalah sebagai berikut : 

 

 

                  

 Langkah untuk mencari nilai regresi dengan menggunakan SPSS adalah 

sama halnya dengan langkah mencari tingkat uji signifikansi dan tabel yang 

digunakan untuk uji regresi adalah tabel coefficient. Kesimpulan dari uji regresi 

adalah bahwa harga b merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Apabila koefisien 

korelasi tinggi maka harga b juga akan ikut tinggi, dan jika harga koefisien 

korelasi rendah maka harga b juga akan rendah.  


