
 

21 

Akbar Muhammad Firqal, 2021 

PENGARUH KUALITAS SPORT TOURISM TERHADAP LOYALITAS WISATAWAN NUSANTARA  

(STUDI KASUS: PENYELENGGARAAN EVENT KRUI PRO DI KECAMATAN PESISIR SELATAN, 
PESISIR BARAT, LAMPUNG)  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan peneliti yang berlokasi di Kabupaten Pesisir 

Barat dengan melibatkan responden yang sudah berkunjung ke Kawasan Wisata 

Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Karena 

acara sudah diselenggarakan pada tahun 2019 dan peneliti banyak mengambil data-

data yang sesuai dengan tujuan penelitian di Kabupaten Pesisir Barat. 

 
Gambar 3.1 Peta administrasi Kabupaten Pesisir Barat 2019 

Sumber : petatematikindo.wordpress.com 
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3.2 Desain penelitian 

Desain penelitian ini adalah pedoman yang digunakan selama proses 

penelitian berlangsung, diantaranya dalam menentukan jumlah populasi dan sampel 

serta menentukan instrumen penelitian yang akan digunakan. Menurut Mustafa 

(2000) desain penelitian merupakan rencana atau serangkaian struktur penyelidikan 

yang bertujuan untuk membantu peneliti mendapatkan informasi atau data yang 

lengkap dan akurat. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

motode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dibantu dengan 

mesin analisis SPSS 20 untuk mendapatkan hasil yang ilmiah. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Pada tahap mengumpulkan data dan menganalisis data, cara awal yang 

harus dilakukan ialah memastikan populasi yang ada. Populasi diperlukan 

untuk akar data pada penelitian, karena dari populasi dapat memperoleh 

penyelesaian permasalahan yang mendukung kesuksesan penelitian. 

Sugiyono (2013) “populasi sebagi generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.   

Populasi ditentukan oleh peneliti pada pene1itian ini yakni wisatawan 

nusantara yang sudah pernah berkunjung ke event krui pro. Tujuannya adalah 

untuk menganalisis adanya pengaruh kualitas event terhadap loyalitas 

wisatawan nusantara untuk berkunjung kembali.   

3.3.2 Sampel  

Sugiyono (2013) “sampel adalah sebagian dari jumah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi”. Jika populasi banyak serta peneliti tak mungkin 

meninjau keseluruhan populasi yang ada, seandainya sebab keterikatan 

pendapatan, kapasitas, dan jangka waktu, sehingga pene1iti bisa menetapkan 

sampel sebagai sumber data berdasarkan pada populasi tersebut.   
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3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah purposive 

sampling dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden berdasarkan 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Peneliti melakukan 

penyebaran kuesioner kepada wisatawan yang pernah berkunjung ke event Krui 

Pro, yakni untuk mendapatkan data terkait pengalaman wisatawan terhadap 

kualitas event dan loyalitas wisatawan yang pernah atau sudah lebih dari sekali 

mengunjungi Event Krui Pro. Peneliti menentukan populasi dan sampel yang 

sesuai dengan tujuan penelitian ini. Survei adalah daftar pernyataan terkait 

dengan penelitian yang akan dibagikan kepada responden untuk diisi. Pada 

penelitian ini kuesioner akan dibagikan secara online di berbagai media sosial 

menggunakan google form kepada wisatawan yang sudah pernah mengunjungi 

Event Krui Pro. Penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin 

dengan tingkat kesalahan 10 persen, menurut Slovin (Noor, 2011), rumus yang 

dapat digunakan dalam penentuan ukuran sampel adalah sebagai berikut:  

𝑛 =
N

1 + (N x 𝑒2)
 

Keterangan:  

n  = Ukuran sampel/jumlah responden  

N  = Populasi  

e = error sebesar 10% atau 0,10  

Populasi dalam penelitian ini merupakan wisatawan yang telah 

berkunjung dan melakukan aktivitas pada saat event berlangsung. Jumlah 

sampel untuk wisatawan ditentukan berdasarkan rata-rata jumlah kunjungan 

wisatawan yang datang berkunjung di Event Krui Pro dalam kurun waktu 

pelaksanaan event pada tahun 2019 dengan jumlah populasi 795 sesuai dengan 

data yang diperoleh oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten 

Pesisir Barat.  

𝑛 =
795

1 + (795 x 0,102)
𝑛 =  88,8

 

Sampel yang didapatkan untuk dijadikan sebagai responden sebesar 

88,82 dengan pembulatan menjadi 100 responden. 
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3.4 Operasional Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti yaitu variabel kualitas 

event yang berperan sebagai variabel yang memengaruhi variabel lain atau variabel 

bebas. Sementara variabel loyalitas wisatawan berperan sebagai variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lain atau terikat. Sementara Operasional variabel dalam 

penelitian ini diadaptasi dari penelitian Ho Kim (2013) sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator No. Item 

Kualitas Event 

(Ko et al 2011) 

Game Performance 

(Pelaksanaan game) 

Menurut Ko et al (2011) 

performa permainan mengacu 

pada persepsi penonton tentang 

kualitas performa permainan itu 

sendiri dimana mereka 

mengalami pengalaman estetika, 

kegembiraan/gairah, dan drama 

dari sport event yang 

sebenarnya. 

1. Ketertarikan dengan 

kualitas event krui pro 

2. Menunjukan 

pertandingan yang 

berkualitas 

3. Kemampuan atlet 

yang baik 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

In-Game Entertainment 

(Hiburan dalam acara) 

Menurut Ko et al (2011) hiburan 

dalam game, mengacu pada 

“kualitas produk skunder yang 

ditawarkan yang berhubungan 

dengan acara”. 

1. Penampilan hiburan 

tambahan mendukung 

acara 

2. Memiliki variasi 

hiburan tambahan 

4 

 

 

5 

Staff Quality 

(Kualitas staf) 

Menurut Lee (2010) Dalam 

konteks acara olahraga, staf dan 

relawan yang berkualifikasi 

tinggi dan berorientasi pada 

pelanggan telah terbukti 

memainkan peran penting dalam 

mengembangkan pengalaman 

positif. 

1. Keramahan staf dalam 

memberikan informasi 

2. Kesigapan dan 

profesionalitas 

3. Staf yang 

menyenangkan dalam 

memberikan 

pelayanan 

6 

 

 

7 

 

8 

Physical Surrounding 

(Kondisi fisik) 

Menurut Brady dan Cronin 

(2001) lingkungan fisik 

mengacu pada komponen 

1. Fasilitas umum yang 

disediakan sudah baik 

2. Fasilitas khusus yang 

disediakan sudah baik 

9 

 

 

10 
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Variabel Dimensi Indikator No. Item 

fungsional dan estetika dari 

arsitektur dan tata letak fasilitas 

olahraga. 

3. Aksesibilitas menuju 

acara yang baik 

 

11 

Loyalitas 

Wisatawan 

(Papadimitriou, 

2013) 

Kenginan untuk berkunjung 

kembali 

1. Berniat untuk 

berwisata kembali ke 

Kecamatan Pesisir 

Selatan 

2. Berniat untuk 

mengunjungi event 

krui pro kembali 

3. Berniat mendukung 

atlet yang diidolakan 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

Merekomendasikan mulut ke 

mulut 

1. Merekomendasikan 

kepada yang lain 

secara langsung 

2. Merekomendasikan 

kepada yang lain 

secara tidak langsung 

(media social) 

15 

 

 

16 

Keterlibatan  1. Terlibat dalam acara 

sebagai panitia 

2. Terlibatdalam acara 

sebagai penonton saja 

17 

 

 

18 

Sumber: diolah peneliti (2021) 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dipakai untuk mengukur suatu 

fenomena alam maupun sosial yang akan diamati (Sugiyono, 2016). Penelitian ini 

menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian untuk mendapatkan data. 

Kuesioner yang digunakan ialah kuesioner tertutup yang tiap pertanyaan atau 

pernyataan telah memiliki alternatif jawaban. Pernyataan terdapat pada kuesioner 

ini berdasarkan adaptasi dari indikator-indikator. 

Penelitian ini menggunakan Skala Likert dengan rentang skal Ordinal 1-5 

dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Skala Likert merupakan cara untuk 

mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. 
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3.6 Jenis Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu data 

primer dan data sekunder. Berikut merupakan penejelasan mengenai sumber data 

tersebut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan 

secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat 

dipercaya, yakni subyek peneltian atau informan yang berkenaan dengan 

variabel yang diteliti atau daya yang diperoleh dari responden secara langsung 

(Arikunto, 2010). Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah data tentang kualitas event serta loyalitas wisatawan. Metode 

pengumpulan data primer yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara 

menyebar kuesioner melalui sistem online. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai data 

pendukung data primer (Arikunto, 2010). Data sekunder dalam penelitian ini 

digunakan sebagai referensi dalam pencarian informasi yang dibutuhkan 

sebelum dan setelah melaksanakan penelitian yakni melalui studi seperti, jurnal 

ilmiah, buku dan internet. 

3.7 Teknik Pengambilan Data 

Data yang diuji merupakan hasil olahan data dari kuesioner yang disebar 

melalui media dalam jaringan (online). Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan 

gerak yang dimiliki oleh peneliti dikarnakan sedang diberlakukannya pembatasan 

sosial bersekala besar (PSBB) dari pemerintah terkait pandemi Covid 19 yang 

sedang terjadi. Peneliti melakukan pengambilan data melalui media sosial seperti 

Instagram, Facebook, Twitter, dan Whatsapp. 

Data dikumpulkan peneliti dengan menyebarkan dengan secara langsung 

dan tidak langsung melalui media-media tersebut. Peneliti menyebarkan kuesioner 

dengan mencari tanda pagar yang bersangkutan dengan event lalu melakukan 

kontak pesan langsung (direct message) kepada wisatawan yang terlihat pernah 

mengunjungi melihat dari apa yang mereka sebarkan di media sosial mereka. Lalu 

peneliti juga menyebarkan di media sosial peneliti dengan bantuan penyebaran link 
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untuk mencakup responden yang lebih banyak yang tidak terdetaksi oleh peneliti 

dan dapat mengisi langsung kuesioner yang telah disebar. 

3.8 Uji Validitas  

Uji Validitas merupakan pengujian pada instrument penelitian untuk 

mengetahui sejauh mana instrumen yang digunakan dapat mengukur sesuatu yang 

ingin diukur (Wardiyanta, 2006). Uji validitas ini dilakukan terhadap setiap butir 

pertanyaan dengan bantuan software SPSS 20 dan bantuan program Microsoft 

Excel 2016. Kuesioner dikatakan valid apabila butir pertanyaan mampu digunakan 

untuk mengungkapkan sesutau yang hendak diukur oleh peneliti. Rumus untuk 

menghitung kevalidan dari suatu instrumen adalah rumus korelasi product moment, 

yaitu sebagai berikut: 

r =
𝑁𝛴𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√(𝑁𝛴𝑥2 − (∑𝑥)2(𝑁𝛴𝑦2 − (𝛴𝑦)2)
 

Keterangan: 

r   = Koefisien validitas item yang dicari 

X  = Skor yang diperoleh subjek seluruh item 

Y   = Skor total 

𝛴X  = Jumlah skor dalam distribusi X 

𝛴Y  = Jumlah skor dalam distribusi Y 

𝛴X2 = Jumlah kuadrat dalam distribusi X 

𝛴Y2  = Jumlah kuadrat dalam distribusi Y 

n   = Banyaknya responden 

Dimana: 

r = koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang dikorelasikan. 

Kriteria Uji jika rhitung > rtabel maka data dinyatakan valid. Dimana skor r 

tabel yang dianggap menjadi syarat minimum adalah jika r =0,361. 

Uji coba instrumen dalam penelitian ini dilakukan terhadap 30 responden 

dimana r hitung dibandingkan dengan r tabel dengan keterangan df (degree of 

freedom) = n-2 dan nilai alpha 5 % atau 0,05. Untuk mengetahui hasil uji validitas 

ini, yaitu dengan menggunakan software SPSS.  Pertanyaan dianggap valid jika 
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rhitung > rtabel dan dinyatakan tidak valid jika memiliki keadaan sebaliknya, yaitu 

rhitung < rtabel. Di bawah ini merupakan hasil dari pengajuan validitas masing-

masing pernyataan:  

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Indikator Kualitas Event (X) 

No. Kualitas Event R.Hitung R. Tabel Ket. 

1. Event krui pro memiliki kualitas acara yang 

baik 

0,554 0,361 Valid 

2. Event krui pro menunjukkan pertandingan 

yang berkualitas 

0,512 0,361 Valid 

3. Event krui pro menampilkan atlet dengan 

kemampuan yang baik 

0,585 0,361 Valid 

4. Menampilkan hiburan tambahan yang 

mendukung jalannya acara 

0,616 0,361 Valid 

5. Hiburan tambahan yang ditampilkan memiliki 

variasi 

0,623 0,361 Valid 

6. Memiliki staf yang ramah dalam memberikan 

informasi 

0,617 0,361 Valid 

7. Memiliki staf yang sigap dan profesional 0,364 0,361 Valid 

8. Staf memberikan pelayanan yang memuaskan 0,435 0,361 Valid 

9. Event krui pro menyediakan fasilitas umum 

yang baik (contoh: tempat menonton, kamar 

kecil, dll) 

0,648 0,361 Valid 

10. Event krui pro menyediakan fasilitas khusus 

yang baik (contoh: fasilitas untuk penonton 

disabilitas atau lansia) 

0,697 0,361 Valid 

11. Akses menuju lokasi event yang baik 0,378 0,361 Valid 

Sumber: diolah peneliti (2021) 

Berdasarkan dari Tabel diketahui mengenai uji validitas dari Kualitas Event 

(X) menunjukkan bahwa seluruh pernyataan memiliki nilai r-hitung lebih dari r-

tabel (0,279). Oleh karena itu, seluruh pernyataan tersebut dapat dikatakan telah 

valid. Selanjutnya, berikut uraian dari hasil uji validitas variabel loyalitas 

wisatawan (Y). 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Indikator Loyalitas Wisatawan (Y) 

No. Loyalitas wisatawan R.Hitung R. Tabel Ket. 

12. Saya memiliki niatan untuk kembali 

berwisata ke Kecamatan Pesisir Selatan 

0,535 0,361 Valid 

13. Saya memiliki niatan untuk 

mengunjungi event krui pro kembali 

0,519 0,361 Valid 
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No. Loyalitas wisatawan R.Hitung R. Tabel Ket. 

14. Saya memiliki niatan untuk mendukung 

atlet diidolakan di event krui pro 

selanjutnya 

0,707 0,361 Valid 

15. Saya akan merekomendasikan kepada 

orang lain secara langsung 

0,484 0,361 Valid 

16. Saya akan merekomendasikan kepada 

orang lain secara tidak langsung (media 

sosial) 

0,519 0,361 Valid 

17. Saya ingin terlibat langsung dalam event 

krui pro (panitia/peserta) 

0,807 0,361 Valid 

18. Saya ingin terlibat dalam event krui pro 

sebagai penonton saja 

0,519 0,361 Valid 

Sumber: diolah peneliti (2021) 

Berdasarkan dari Tabel diketahui mengenai uji validitas dari loyalitas 

wisatawan (Y) menunjukkan bahwa sebagian pernyataan memiliki nilai r-hitung 

lebih dari r-tabel (0,279). Oleh karena itu pernyataan dari loyalitas wisatawan (Y) 

dapat dikatakan telah valid.  

3.9 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah istilah untuk menunjukkan seauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan secara berulang (Wardiyanta, 2006). 

Uji reliabilitas dilakukan setelah kuesioner dinyatakan valid. Pada penelitian ini 

reliabilitas dicari dengan menggunakan rumus alpha atau cronbach’s alpha (α). 

Sebanyak 18 butir indikator diuji secara bersama-sama. Jika nilai Alpha ≥ 0,60 

maka dinyatakan reliabel (Pallant, 2005). Pada penelitian ini menggunakan skala 

likert dengan rentang dari 1 sampai 5.  Uji reliabilitas ini dilakukan menggunakan 

software SPSS 20 terhadap seluruh pernyataan yang valid secara terpisah. Terdapat 

total sebanyak 18 poin pernyataan yang terbagi menjadi 11 poin pernyataan kualitas 

event dan 7 poin pernyataan loyalitas wisatawan. Penelitian ini telah dilakukan uji 

reliabilitas Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.858 18 

Sumber: diolah peneliti (2021) 
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Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data dan apabila 

instrument sudah dapat dipercaya maka akan dapat menghasilkan data yang dapat 

dipercaya. 

3.10 Teknik Analisis Data 

Setelah data dianggap data yang valid tahapan selanjutnya yaitu analisis data 

untuk menjawab setiap rumusan masalah dari penelitian ini. Tahapan ini 

diantaranya: 

3.10.1 Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif adalah bentuk analisis yang bertujuan untuk 

mengungkapkan kejadian, fakta, keadaan, fenomena dan variabel kedalam 

bentuk deskripsi yang dapat menginformasikan apa yang sebenarnya hasil 

temuan peneliti (Silalahi, 2009). Analisis ini perlu digunakan untuk 

menguraikan data yang bersangkutan dengan adanya pengaruh kualitas event 

yang dirasakan wisatawan terhadap loyalitas wisatawan.  

Menurut Sugiyono (2016) analisis deskriptif digunakan dengan tujuan 

untuk menggambarkan variabel-variabel penelitian berdasarkan hasil yang telah 

dikumpulkan melalui tanggapan responden atas butir-butir pernyataan yang 

terdapat dalam kuesioner. Pada penelitian ini analisis data deskriptif yang 

digunakan untuk mendeskripsikan variabel Kaulitas Event dan Loyalitas 

Wisatawan. Dalam melakukan analisis deskriptif, nilai dilihat berdasarkan 

rerata (mean) dari tiap butir pernyataan. Selanjutnya data dinterpretasikan 

dengan melihat kategori kelas yang disesuaikan dengan rerata tanggapan 

responden yang dikemukakan oleh Narimawati (2008) sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Pedoman Interpretasi Kategori Skor Tanggapan Responden 

No Kelas Kategori 

1 1.00 – 1.80 Sangat Rendah 

2 1.81 – 2.60 Rendah 

3 2.61 – 3.40 Sedang 

4 3.41 – 4.20 Tinggi 

5 4.21 – 5.00 Sangat Tinggi 

Sumber: Narimawati (2008) 
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3.10.2 Analisis Verifikatif 

a. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

yang digunakan berdistribusi normal (Ghozali, 2013). Untuk 

menguji normalitas residual menggunakan “uji kolmogorov-

smirnov” dilakukan berdasarkan kriteria pada pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

a) Dinyatakan data berdistribusi normal jika nilai signifikansi 

(Sig.) >0,05 

b) Dinyatakan data berdistribusi tidak normal jika nilai 

signifikansi (Sig.) <0,05 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinaritas bertujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar dua atau lebih 

variabel independen (Sekaran & Bougie, 2017). Multikoleniaritas 

dapat diidentifikasi melalui nilai toleransi dan faktor inflasi varians 

yaitu nilai dari kebalikan toleransi atau disebut inverse of the 

tolerance value (VIF). Ukuran tersebut mampu menunjukkan di 

mana tingkat variabel bebas dapat dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. Selain itu, nilai cut-off yang biasanya digunakan dalam 

pengujian ini adalah sebesar 0,10 di mana nilai tersebut sama dengan 

VIF 10 (Sekaran & Bougie, 2017). Jika tolerance value-nya lebih 

besar dari 0,10 dan VIF tidak lebih dari 10, maka model dapat 

dikatakan bebas dari multikoleniaritas. 

b. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Pada pengolahan data yang didapatkan menggunakan regresi 

linear sederhana sebagai metode analisis data. Analisis regresi linear 

sederhana digunakan dalam memprediksi seberapa jauh hubungan 

kausalitas antara satu variabel dengan satu variabel dependen 
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(Sugiyono, 2016) adapun persamaan umum regresi linear sederhana 

adalah sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y: Subyek variabel yang diproyeksikan (loyalitas wisatawan) 

 a: Nilai konstanta harga Y apabila X = 0 

 b: Angka arah sebagai penentu prediksi yang menunjukan nilai 

peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y 

X: Variabel bebas (kualitas event) 

c. Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar 

ataupun salah. Jika salah maka hipotesis ditolak dan jika benar maka 

hipotesis akan diterima (Bagus & Eka, 2012). Adapun dugaan/hipotesis 

sementara yang digunakan antara lain:  

Ho: kualitas event tidak berpengaruh terhadap loyalitas wisatawan 

Ha: kualitas event memiliki pengaruh terhadap loyalitas wisatawan  

Pada penelitian ini untuk mengetahui apakah hipotesis ditolak 

atau diterima penulis menggunakan uji t, dengan taraf signifikansi (α) 

yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%. Adapun dasar dari 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:  

1) Jika t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima  

2) Jika t-hitung < t-tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

d. Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi dalam penelitian bertujuan untuk 

mengetahui atau mengukur besarnya persentase kontribusi dari variabel 

yaitu kualitas event (X) terhadap loyalitas wisatawan (Y), dengan 

rumus koefisien determinasi (KD) yaitu:  

KD = r2 ×100% 
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Keterangan:  

KD  : koefisien determinasi  

r  : koefisien korelasi  

Untuk menafsirkan sejauh mana pengaruh Variabel Independen 

(X) terhadap Variabel Dependen (Y) maka digunakan pedoman 

interpretasi koefisien penentu. Interpretasi dari koefisien penentu dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.6 Koefisien Determinasi 

Interval Koefisien Tingkat Pengaruh 

0% - 19,99% Sangat Rendah 

20% - 39,99% Rendah 

40% - 59,99% Sedang 

60% - 79,99% Tinggi 

80% - 100% Sangat Tinggi 

Sumber: Sugiyono (2014) 

 

 

 


