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ABSTRAK

This Contemporary development in addition to providing a positive side also
a negative side.To the most fundamental issues in development of not only growth
but the existence of human recources who implement the develoment.Siagian
(1991;21) argues that ; Humans are the most inportant element in the organization,
as well as a most valuable hers. As well as with goverment organization, public
relations and protocol bureau secretariat riau island province,is necessary
apparatus or qualified personal in accordance with the demands of the current era
of regional autonomy....

With qualified personnel or employees, are expected to process and result (
output ) is done by a public relations firm and protocols will be more effective,
which will ultimately lead to the development of that area would be effective
anyway.

The research conducted on independent variable(x) is the quality of employees and
variable the effectiveness of the research organization that is associative, with a
total sample of 66 people with technical use census, bureau chief expections
existence serve a key informants (key informants),with the result that for the
variable quality of research personnel in public relations and protocol bureau on
average respondents said employees have good quality employees.

Key words : Human relationship
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LATAR BELAKANG

Keberadaan sumber daya manusia juga merupakan focus penting dalam  istilah

manajemen, karena secara singkat dapat dikatakan, bahwa manajemen adalah persoalan

mencapai tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang-orang (manusia). Manusia

sebagai salah satu unsur dasar manajemen memiliki peran yang sangat besar, meskipun

unsur manusia bukan merupakan satu-satunya unsur dalam manajemen. Pentingnya

unsur manusia ini dan perlu menjadi perhatian, karena manusia selalu berperan aktif dan

dominan dalam setiap aktivitas atau kegiatan organisasi dalam kapasitasnya sebagai

manusia perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan oragnisasi. Siagian (1991:21)

mengemukakan, bahwa: “Manusia merupakan unsur terpenting dalam organisasi,

sekaligus merupakan “miliknya” yang paling berharga”. Pada sisi lain, tujuan akan sulit

untuk diwujudkan tanpa peran aktif manusia, meskipun peralatan (materials dan

machines) yang dimiliki sangat modern.

Demikian pula halnya dengan organisasi pemerintahan, dimana manusia (men)

dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu unsur aparatur negara, abdi negara

dan abdi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan. Pentingnya,

karena mereka merupakan lokomotif penggerak dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004. Biro humas dan protokol merupakan suatu unit kerja yang membantu

sepenuhnya kinerja secretariat daerah dibidang humas dan keprotokoeran, tanpa

dukungan unit ini akan mengakibatkan tergangunya berbagai kegiatan pembangunan di

daerah, karena unit ini merupakan corong yang menyampaikan program-program yang
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telah dan akan di kerjakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secra umum,

disamping menjalankan kegiatan keprotokoleran yang merupakan standarisasi resmi di

pemerintahan maupun di ketatanegaraan.

Rendahnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya mencerminkan pula rendahnya kualitas pegawai dan rendahnya kualitas pegawai

berdampak kepada kurang efektifnya organisasi biro humas dan protokol secretariat

daerah Propinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara

lebih optimal.

Bertitik tolak dari gejala-gejala masalah  serta melihat arti pentingnya kualitas

pegawai dalam menunjang organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya secara lebih efektif dan optimal serta berdaya dan berhasilguna, maka

penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang lebih jauh dalam suatu penelitian

yang diberi judul: “HUBUNGAN KUALITAS PEGAWAI DENGAN EFEKTIVITAS ORGANISASI

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SECRETARIAT DAERAH PROPINSI KEPULAUAN RIAU”.

PERUMUSAN MASALAH

Pegawai yang berkualitas sangat memegang peran besar dalam suatu organisasi.

Dengan pegawai yang berkualitas, maka organisasi akan semakin efektif dan optimal dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan Dengan masalah pokok

penelitian ini yaitu masih rendahnya kualitas pegawai yang mengakibatkan kurang

efektifnya organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih optimal, maka penulis

mencoba menuangkannya kedalam rumusan masalah sebagai berikut:
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“BAGAIMANAKAH HUBUNGAN KUALITAS PEGAWAI DENGAN

EFEKTIVITAS ORGANISASI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI KEPULAUAN RIAU?“

TUJUAN PENELITIAN

a. Untuk mengetahui kualitas pegawai Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

Propinsi Kepulauan Riau.

b. Untuk mengetahui efektivitas organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat

Daerah Propinsi Kepulauan Riau.

c. Untuk mengetahui hubungan kualitas pegawai dengan efektivitas organisasi Biro

Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau.

KEGUNAAN PENELITIAN

a. Segi keilmuan: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk

mengaplikasikan dan mengembangkan teori yang berkaitan dengan objek

penelitian, yaitu pengaruh kualitas pegawai terhadap efektivitas organisasi Biro

Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau.

b. Segi praktis: hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah

Daerah Propinsi Kepulauan Riau, khususnya Biro Humas dan Protokol

Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau

c. Sebagai rujukan bagi peneliti lanjutan yang tertarik untuk melakukan kajian

terhadap permasalahan yang sama.
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KERANGKA TEORI

Sumberdaya manusia dimaksudkan dalam konteks ini adalah pegawai. Dengan

demikian kualitas sumberdaya manusia adalah kualitas manusia dalam statusnya

sebagai pegawai.

Lebih lanjut Ndraha (1999:12) berpendapat bahwa:

“Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi adalah: SDM yang
mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-
generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence,
creativity dan imagination; tidak lagi semata–mata menggunakan energi
kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot dan sebagainya”.

Untuk melihat ukuran kualitas aparat yang berkaitan dengan keperluan

penelitian ini sebagaimana dikemukakan Siagian (1992:147), adalah sebagai berikut:

- Pendidikan formal dan informal yang pernah ditempuhnya.

- Masa kerja atau pengalaman yang pernah ditimbanya.

- Kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa

kemampuan pegawai sangat dipengaruhi oleh proses rekruitmen dan seleksi

pegawai oleh Pemerintah berdasarkan kriteria yang objektif serta penempatan

pegawai pada jabatan tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki melalui

pendidikan formal ataupun pendidikan informal yang telah diikuti.

Pengertian efektif dan efisien merupakan sesuatu yang berbeda

Gitosudarmo dan Mulyono (2001:7) menjelaskan bahwa:

“Kata efektif memiliki konotasi atau berkaitan dengan banyaknya hasil
yang dicapai, sehingga efektif atau efektivitas dapat diartikan sebagai
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tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan. Semakin besar hasil
yang dapat diraihnya berarti menjadi semakin efektif. Efektif juga berarti
tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal (tanpa
memperhatikan masalah biaya atau korban maupun jumlah investasi yang
telah dikeluarkannya)”.

Sedangkan menurut Steers (terjemahan, 1984:45-48), menjelaskan bahwa

efektivitas organisasi dapat terwujud, manakala asas–asas organisasi dapat

dilaksanakan secara baik, yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan
Perumusan tujuan yang jelas sebagai titik tolak atau latar belakang
pembentukan organisasi sangat penting, sehingga tujuan tersebut
mampu melahirkan berbagai macam fungsi dan fungsi–fungsi
tersebut dapat memperkuat organisasi dan memberikan fokus bagi
kegiatan–kegiatan organisasi untuk mencapai hasil–hasil yang
dikehendaki secara baik. Penetapan tujuan yang baik, harus
memenuhi syarat–syarat sebagai berikut:
a. Tujuan organisasi harus ditetapkan secara formal, dirumuskan

secara tertulis sehingga dapat diketahui, dipahami dan
dilaksanakan oleh seluruh anggota.

b. Jarak pencapaian tujuan ditetapkan secara jelas, yaitu dapat
berupa tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

c. Tujuan dirumuskan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami
serta mudah dilaksanakan.

d. Tujuan organisasi tidak berbenturan dengan tujuan organisasi
lainnya.

2. Filosofi
Suatu organisasi harus memiliki filosofi dan sistem nilai. Filosofi
berhubungan dengan hal mengapa organisasi itu dibentuk, apa dasar
pemikirannya, dan apa yang ingin dicapai. Sedangkan tata nilai
berkaitan dengan peraturan, ketentuan dan kebijakan yang baku yang
ditetapkan bersama untuk dijadikan pedoman beraktivitas dalam
organisasi. Dalam prakteknya, filosofi organisasi ini seringkali
diwujudkan dalam Anggaran Dasar, sedangkan Tata Nilai
diwujudkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Dalam kaitan dengan
organisasi pemerintah daerah, maka filosofi tersebut diuraikan dalam
Penjelasan Perda, sedangkan Tata Nilai yang mengatur aktivitas
perorangan dalam organisasi dijabarkan ke dalam bentuk peraturan-
peraturan, seperti peraturan disiplin, peraturan jam kerja, dan
sebagainya.
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3. Komposisi dan Struktur
Komposisi menunjukkan adanya latar belakang anggota organisasi
atau kualifikasi yang diperlukan sejalan dengan peranan, tugas dan
fungsi serta aktivitas pencapaian tujuan. Latar belakang tersebut
dapat dibedakan atas dasar tingkat pendidikan, tingkat kemampuan
intelektual, ciri–ciri kepribadian, dan motivasinya. Sedangkan
struktur organisasi mengacu kepada bagaimanakah organisasi itu
mengatur dirinya, dengan membagi tugas dan peranan secara baik,
penetapan uraian tugas secara lengkap dan jelas, dan adanya
pengaturan kewenangan oleh unsur pimpinan secara jelas, sehingga
mampu mengakomodasi kebutuhan untuk pencapaian tujuan
organisasi.

4. Teknologi Organisasi
Setiap organisasi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, yang
berbentuk penggunaan sarana dan cara kerja yang baik dan sistematis
untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Pemanfaatan teknologi modern akan mampu menciptakan daya
dukung bagi percepatan pencapaian tujuan organisasi.

5. Lingkungan Organisasi
Lingkungan organisasi merupakan suatu kondisi  lingkungan/suasana
kerja yang baik dari suatu organisasi sehingga dapat berpengaruh
terhadap produktivitas kerja dan hubungan yang harmonis dan
menyenangkan bagi anggota khususnya yang berkaitan dengan
lingkungan fisik seperti: tingkat kebisingan, tata letak ruang kerja,
penataan warna, dan penataan ruang dalam maupun luar ruangan.

Selanjutnya mengenai efektivitas organisasi ini oleh Steers (terjemahan

Magdalena, 1984:1) dijelaskan bahwa: “Kata kunci efektivitas adalah efektif,

yang diartikan kuantitas atau kualitas keluaran (output) dari suatu proses

penyelenggaraan organisasi”.

HIPOTESA

Hipotesa Nol (Ho) adalah “Tidak ada hubungan antara kualitas pegawai dengan

efektivitas organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau.
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 Hipotesa Alternatif (Ha) adalah “Ada hubungan antara kualitas pegawai dengan

efektivitas organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Propinsi

Kepulauan Riau.

 Hipotesa Nol (Ho) adalah “ Tidak ada hubungan antara kualitas pegawai dengan

efektivitas organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Propinsi

Kepulauan Riau.

Ho diterima / Ha ditolak, jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel dan

Ho ditolak / Ha diterima, jika R hitung lebih besar dari R tabel.

Hipotesa tersebut terdiri dari:

Variabel Bebas (X): Kualitas Pegawai, yang terdiri dari indikator sebagai berikut:

a. Pendidikan formal dan informal.

b. Masa kerja atau pengalaman.

c. Kemampuan.

Variabel Terikat (Y) : Efektivitas Organisasi, yang terdiri dari indikator sebagai berikut :

a. Kejelasan Tujuan

b. Filosofi

c. Komposisi dan Struktur

d. Teknologi Organisasi

e. Lingkungan Organisasi

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Kualitas Sumber daya manusia dimaksud dalam penelitian ini adalah  manusia

dalam statusnya sebagai Pegawai. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia

adalah kualitas pegawai. yaitu keseluruhan potensi yang ada dalam diri seorang
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pegawai/anggota organisasi yang dapat diangkat ke permukaan sehingga dapat

dimanfaatkan sepenuhnya dalam kehidupan organisasional. Potensi tersebut diikuti

dengan pengembangan pribadi sehingga potensi itu berubah sifatnya menjadi

kemampuan nyata. Dengan demikian, kualitas pegawai dapat dilihat dari pendidikan

formal dan informal, masa kerja/pengalaman, dan kemampuannya. Untuk masing-

masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendidikan Formal dan Informal

Yaitu pendidikan atau pelatihan yang diikuti oleh pegawai dalam

rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilannya

melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya, baik pendidikan

formal maupun informal. Dengan demikian, indikator ini memiliki unsur sebagai

berikut:

1) Mengikuti pendidikan formal yaitu pendidikan formal dari SD hingga

Sarjana.

2) Mengikuti pendidikan informal yaitu pendidikan informal di luar formal

yang menunjang pekerrjaan

3) Memiliki keterampilan teknis.yaitu keterampilan khusus yang dimiliki

dalam menghdapi situasi dan kondisi tertentu secara cepat dan tepat serta

tidak melangar aturan.

b. Masa Kerja atau Pengalaman

Yaitu jumlah atau lamanya waktu yang telah ditempuh oleh seorang

pegawai pada bidang pekerjaan yang sama maupun berbeda, sehingga dengan

masa kerja ini dapat menambah pengalaman guna meningkatkan kinerja pegawai
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bersangkutan dalam menjalankan tugas-tugas dengan lebih baik. Dengan

demikian, indikator ini memiliki unsur sebagai berikut:

1) Pengalaman pada bidang kerja yang sama yaitu pengalaman di bidang

humas dan keprotokoloren.

2) Pengalaman pada bidang kerja yang berbeda yaitu pengalaman kerja di

luar humas dan keprotokoleran.

c. Kemampuan

Yaitu sikap atau tindakan pegawai yang senantiasa memiliki rasa

tanggungjawab yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya, mampu

bekerjasama dan memiliki prakarsa yang tinggi terhadap pekerjaannya. Dengan

demikian, indikator ini memiliki unsur sebagai berikut:

1) Memiliki tanggung jawab yaitu tangung jawab yang harus dilakukan oleh

pegawai dalam setiap melakukan pekerjaan

2) Mampu bekerjasama yaitu setiap pegawai dituntut kemampuan mampu

bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan.

3) Memiliki prakarsa yaitu kemampuan yang dimiliki pegawai dalam

mengatasi situasi sesulit apapun

EFEKTIVITAS ORGANISASI

Efektivitas Organisasi terdiri atas konsep Efektivitas dan Organisasi, dimana

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya kuantitas atau kualitas dari

keluaran (output) suatu penyelenggaraan organisasi. Sedangkan organisasi adalah

kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan untuk memenuhi

kebutuhan bersama.
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Efektivitas organisasi ini dapat diamati dari indikator–indikator sebagai

berikut:

a. Kejelasan Tujuan

Adalah kondisi organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

Propinsi Kepulauan Riau yang memiliki rumusan tujuan organisasi yang jelas

yang mencerminkan adanya fungsi dan kegiatan untuk mencapai hasil–hasil yang

dikehendaki. Kejelasan Tujuan memiliki unsur–unsur sebagai berikut:

1) Ditetapkan secara formal/tertulis (adanya SK atau PERDA) yaitu penetapan

pekerjaan yang akan dikerjakan sesuai dengan tugas pokok.

2) Adanya kejelasan dalam pencapaian tujuan yaitu kemampuan

mengimplementasikan tugas pokok yang diberikan.

3) Perumusan tujuan jelas, lengkap dan mudah dipahami/ dilaksanakan, yaitu

kemampuan yang dimemiliki pegawai dalam menterjemahkan perintah

dan tugas secara jelas, lengkap dan mudah dipahami/ dilaksanakan.

4) Tidak berbenturan dengan tujuan organisasi lain.

b. Filosofi

Adalah suatu kerangka dasar mengenai hakekat mengapa organisasi

itu dibentuk, apa dasar pemikirannya, dan apa yang ingin dicapai, serta

ketersediaan landasan aktivitas organisasi. Kerangka dasar tersebut telah

dirumuskan di dalam:

1) Adanya Rencana Strategik

2) Adanya Kebijakan Daerah
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c. Komposisi dan Struktur

Adalah kondisi organisasi yang memiliki penetapan kualifikasi atau

persyaratan dasar bagi anggota organisasi untuk bekerja dalam organisasi

sesuai kebutuhan akan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Kualifikasi

tersebut terdiri dari unsur sebagai berikut:

1) Adanya persyaratan khusus dan umum untuk penempatan anggota.

2) Adanya kejelasan uraian tugas.

3) Struktur menggambarkan tugas pokok dan fungsi.

d. Teknologi Organisasi

Adalah serangkaian penerapan atau pemanfaatan sarana dan cara

kerja yang sistematis dan modern serta ditunjang dengan adanya tenaga

terampil agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Dengan

demikian unsur dari teknologi organisasi adalah:

1) Ketersediaan sarana / fasilitas kerja modern.

2) Adanya penerapan metode kerja yang lebih baik.

3) Ketersediaan tenaga terampil.

e. Lingkungan Organisasi

Adalah suatu kondisi  lingkungan/suasana kerja yang baik dari suatu

organisasi sehingga dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan

hubungan yang harmonis dan menyenangkan bagi anggota khususnya

lingkungan fisik yang mencakup unsur:

1) Tata letak ruang kerja

2) Penataan ruang dalam dan luar.
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Setiap instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari yang

sangat positif sampai dengan sangat negatif. Sedangkan menurut Black (terjemahan E.

Koswara) mengatakan skala Likert …subyek dalam hal ini diberikan sejumlah pertanyaan

yang mungkin mereka setuju atau tidak setuju dengan derajat intensitas yang berbeda-

beda (2001:164). Lebih lanjut Black (2001:166). menjelaskan penilaian terhadap

indikator yang berkaitan dengan permasalahan dan jawaban responden dikategorikan

berdasarkan sangat setuju, setuju, mungkin setuju, mungkin tidak setuju, tidak setuju

dan sangat tidak setuju. Namun dalam penelitian ini penulis mengambil alternatif

jawaban baik, cukup baik dan kurang baik

Skala ukur yang akan digunakan kedalam tiga skala yang memiliki kreteria

penilaian terhadap indikator yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini,

selanjutnya total jawaban responden dikategorikan berdasarkan baik, cukup baik dan

kurang baik atau jawaban lain yang memiliki makna yang sama. Alternatif jawaban dari

pertanyaan dikategorikan a = 3, b = 2 dan c = 1, terhadap indikator maupun sub

indikator yang ada.

JENIS PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini bersifat Asosiatif, yaitu penelitian yang mencari

hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Sugiyono (2000 : 6) menjelaskan

bahwa:

“Pada penelitian Asosiatif minimal terdapat dua variabel yang
dihubungkan. Jadi penelitian asosiatif ini merupakan suatu penelitian yang
mencari hubungan/pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain.
Hubungan/pengaruh antara variabel ada tiga bentuk yaitu: simetris, kausal
dan interaktif “.
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Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa masalah kualitas

pegawai dan efektivitas organisasi merupakan konsep yang abstrak atau fenomena

sosial yang perlu diteliti untuk mengetahui hubungan di antara kedua konsep/variabel

tersebut dengan menggunakan penelitian Asosiatif.

Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang

kualitas pegawai dan efektivitas organisasi Biro Humas dan protokol Sekretariat Daerah

Propinsi Kepulauan dan yang kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan

secara jelas sebagaimana kenyataan di lapangan.

LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Kantor Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

Propinsi Kepulauan Riau, alasan penulis mengambil lokasi di Kantor Biro Humas dan

Protokol Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau adalah:

a. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau dalam

melaksanaan tugas pokok dan fungsinya sangat memerlukan pegawai yang

berkualitas tinggi dalam mendukung kegiatan Humas dan Keprotokolan.

b. Sepanjang pengetahuan penulis, di Kantor Biro Humas dan Protokol

Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau belum pernah ada yang

mengadakan penelitian yang mengangkat masalah kualitas sumberdaya

manusia (pegawai) dan efektivitas organisasi.

c. Penulis memandang bahwa masalah tersebut sangat menarik, mengingat

kualitas pegawai dan efektivitas organisasi merupakan fenomena baru pada

instansi pemerintah khususnya di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
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Propinsi Kepulauan Riau, dan memiliki relevansi dengan disiplin ilmu

administrasi negara.

POPULASI

Sugiyono (2000 : 57) menyatakan, bahwa : Populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan

karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian

ditarik kesimpulannya. Berkenaan dengan itu, yang menjadi populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh karyawan dan karyawati yang berstatus pegawai

pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau yang

seluruhnya berjumlah 66 orang pegawai dan 1 orang kepala biro.

SAMPEL

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan katrateristik yang dimiliki oleh

populasi dan merupakan subjek dari populasi. Arikunto (2002:112)

mengemukakan bahwa: “Sekedar ancer-ancer, apabila populasinya dibawah 100,

maka seluruh populasi dapat dijadikan sampel, sehingga penelitian ini adalah

penelitian populasi”.Dengan berpedoman kepada pendapat diatas dan karena

populasi kurang dari 100, maka seluruh pegawai yang berada pada Biro Humas

dan Protokol Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 66

orng dijadikan sampel yaitu sebanyak 66 orang, dengan tehnik pengambilan

sampel secara sensus. pengecualian Kepala Biro keberadaannya dijadikan

sebagai key informan (pemberi informasi kunci) diharapkan banyak memberikan

masukan-masukan data atau informasi lain dalam penelitian ini.
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DATA PRIMER

Menurut Mayer dan Greenwood, terjemahan (1984:361), yang

dimaksud data primer adalah data yang dikumpulkan tangan pertama oleh ahli

analisis. Dalam hal ini melalui wawancara dengan responden secara langsung,

mengenai:

1) Kualitas Pegawai

2) Efektivitas organisasi

3) Hubungan antara kualitas pegawai dengan efektivitas organisasi.

DATA SEKUNDER

Menurut Mayer dan Greenwood, terjemahan (1984:361), yang dimaksud

data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk suatu maksud yang lain

tetapi digunakan kembali oleh ahli analisis dalam suatu desain riset yang baru,

yang meliputi:

1) Data tentang sejarah singkat terbentuknya Biro Humas dan Protokol Sekretariat

Daerah Propinsi Kepulauan Riau

2) Data tentang jumlah pegawai Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

Propinsi Kepulauan Riau, serta struktur organisasi dan tata kerjanya.

3) Data tentang fasilitas kerja yang dimiliki Biro Humas dan Protokol Sekretariat

Daerah Propinsi Kepulauan Riau.
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1) Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tehnik:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung lisan dengan

responden mengenai masalah-masalah penelitian dengan menggunakan

pedoman wawancara yang telah penulis susun sebelumnya.

2. Kuesioner, yaitu mengumpulkan data dengan memberikan daftar pertanyaan

kepada responden secara tertulis sebagai subjek yang dibutuhkan untuk

memberikan gambaran kegiatan maupun data yang diperlukan dalam

penelitian, dengan mengunakan angket

TEKNIS ANALISIS DATA

Untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variable dengan

menggunakan perhitungan statistik dengan metoda pengujian Koefisien Korelasi

Product Moment. Metode ini digunakan untuk mengetahui besar kecilnya dan ada

atau tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel. Kualitas Pegawai (X) dengan

Efektifitas Organisasi (Y) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Propinsi

Kepulauan Riau

Adapun rumusnya adalah :

rxy = n∑x yi -i (∑x )i( ∑y )i .

√[n(∑x ²i) - (∑x )i²][ n(∑y ²i) - (∑y )i²]

Keterangan :
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rxy = Angka Indeks Korelasi “r” Pearson Product Moment

n = Populasi

∑x yiᵢ = Jumlah perkalian antara skor x dan y

∑xᵢ = Jumlah skor x

∑yᵢ = Jumlah skor y

Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi atau rendah antara kedua

variabel berdasarkan nilai r (koefisien korelasi), digunakan penafsiran

interprestasi angka yang dikemukan oleh Sugiyono (2005 : 149), yaitu sebagai berikut :

Tabel I.1

Pedoman untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi

Interprestasi koefisien Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199

0,20 – 0,399

0,40 – 0,599

0,60 – 0,799

0,80 – 1,000

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat tinggi

Untuk lebih meyakinkan lagi, peneliti juga menggunakan SPSS 16 untuk melihat

koefisien korelasi variabel kualitas pegawai terhadap efektifitas organisasi Biro humas dan

protokol sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pembanding.
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HUBUNGAN KUALITAS PEGAWAI DENGAN EFEKTIVITAS
ORGANISASI BIRO HUMAS DAN  PROTOKOL SECRETARIAT DAERAH
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

Untuk mengetahui hubungan Kualitas Pegawai Dengan Efektivitas Organisasi Biro

Humas Dan Protokol Secretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau maka peneliti

menggunakan uji statistik sebagai berikut:

Uji statistik koefisien korelasi product moment digunakan untuk mengetahui

hubungan antara variabel kualitas pegawai dengan variabel efektifitas organisasi (y).

Sehingga penulis mendapatkan hasilnya pada perhitungan secara manual sebagai berikut:

rxy =

n : 66

Σx : 1106

Σy : 1946

Σx2 : 18732

Σy2 : 57908

Σxy : 32592

rxy = 66 x 32592-(1106)( 1946)

{66 x 18732-(1106)2 }{66 x 57908- (1946)2}

rxy = 2151072-2152276

{66 x 18732-(1106)2 }{66 x 57908- (1946)2}
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rxy =     0,559

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual, maka dapat dilihat bahwa

koefisien korelasi antara variabel kualitas pegawai terhadap efektifitas organisasi

Biro humas dan protokol sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki

hubungan senilai 0,559. Untuk lebih meyakinkan lagi, peneliti juga menggunakan

SPSS 16 untuk melihat koefisien korelasi variabel kualitas pegawai terhadap

efektifitas organisasi Biro humas dan protokol sekretariat daerah Provinsi

Kepulauan Riau. Hasil perhitungan menggunakan SPSS 16 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel IV.38
Analisis Korelasi Product Moment

Correlations

SDM EFORG

SDM Pearson Correlation 1 .056

Sig. (2-tailed) .654

N 66 66

EFORG Pearson Correlation .056 1

Sig. (2-tailed) .654

N 66 66

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel IV.38, hasil perhitungan koefisien korelasi menggunakan

SPSS 16 tersebut dapat diketahui bahwa koefisien korelasi yang ditemukan sebesar
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0,56. Artinya hasil perhitungan menggunakan SPSS tidak jauh beda (sama) dengan

perhitungan secara manual.

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kualitas pegawai terhadap

efektifitas organisasi Biro humas dan protokol sekretariat daerah Provinsi

Kepulauan Riau, maka dapat dilakukan dengan cara membandingkan harga r hitung

dengan harga r tabel. Adapun ketentuannya bila r hitung lebih kecil dari r tabel,

maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak terdapat hubungan). Tetapi sebaliknya bila r

hitung lebih besar dari r tabel (rh > r tabel) maka Ha diterima (terdapat hubungan).

Jika harga r hitung lebih besar dibandingkan dengan harga r tabel yaitu

(0,559 < 0,204). Nilai 0,204 diperoleh dari taraf kesalahan 10% dengan jumlah

responden 66 orang maka r tabel sebesar 0,204 diuji dengan Two test tail, maka

dapat diketahui bahwa hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara kualitas

pegawai terhadap efektifitas organisasi Biro humas dan sebaliknya jika . Selain itu,

untuk mengetahui tingkat hubungan maka nilai r hitung di sesuaikan dengan tabel

interpretasi koefisien korelasi product moment di bawah ini:

Tabel IV.39
Interpretasi Korelasi Product Moment

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat Rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang
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0,60 – 0,799 Tinggi

0,80 – 1,000 Sangat tinggi

Sumber: Sugiyono, 2010:149

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kualitas pegawai

terhadap efektifitas organisasi Biro humas Provinsi Kepulauan Riau dikatakan “

Sedang”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak dan

hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat hubungan

antara kualitas pegawai terhadap efektifitas organisasi Biro humas Provinsi

Kepulauan Riau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV yang telah penulis

uraikan tentang hubungan kualitas pegawai dengan efektivitas organisasi biro humas dan

protokol Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau”., maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualitas pegawai di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Propinsi

Kepulauan Riau jika dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap

indikator dan dimensi yang ada diperoleh jawaban bahwa pegawai tidak memiliki

Kualitas walaupun jawaban antara tidak memiliki dan kurang memiliki tidak

terlalu jauh berbeda.

2. Efektivitas organisasi biro humas dan protokol Sekretariat Daerah Propinsi

Kepulauan Riau jika dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap
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indikator dan dimensi yang ada diperoleh jawaban bahwa, sebagian besar

responden menjawab pegawai memiliki efektifitas kerja, walaupun jawaban

antara memiliki dan kurang memiliki tidak terlalu jauh berbeda.

3. Uuntuk mengetahui hubungan Kualitas Pegawai Dengan Efektivitas Organisasi

Biro Humas Dan  Protokol Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Riau maka

peneliti menggunakan Uji statistik koefisien korelasi product moment digunakan

untuk mengetahui hubungan antara variabel kualitas pegawai dengan variabel

efektifitas organisasi (y). Sehingga penulis mendapatkan hasilnya pada

perhitungan menunjukkan  terdapat hubungan antara kualitas pegawai  terhadap

efektifitas organisasi Biro humas walaupun hubungan tersebut pada kategori

sedang.

SARAN

1. Untuk kualitas pegawai di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Propinsi

Kepulauan Riau yang dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap

indikator dan dimensi yang ada perlu adanya pembinaan terutama terhadap

dimensi pendidikkan formal dan informal.

2. Untuk efektivitas organisasi biro humas dan protokol Sekretariat Daerah Propinsi

Kepulauan Riau jika dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban responden terutama

perlu adanya perhatian yang serius dimensi kejelasan tujuan dan filosofi.
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