
BABIII
 

METODE PENELITIAN
 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Lexy J Moleong (1993) menyatakan bahwa, dalam melakukan penelitian 

ada dna jenis metode yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif didasarkan pada perhitungan-perhitungan statistik sebagai dasar 

analisis, scdang~1n penelitian kualitatif mengbasilkan data-data desmptif yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan dua pendekatan tersebut diharapkan dapat 

saling menutup kelemahan satu dan lainnya. 

3.2 Tempat dan Waldu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di proyek Perumahan PT Wirotomo Persada 

Sleman Yogyakarta pada bulan April 2006. 

3.3	 Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini variabel-variabel penelitiannya terdiri dari : 

3.3.1 Variabel tergantung : Produktivitas 
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3.3.2 Variabel bebas	 : - Pengalaman kerja
 

- Asal daerah
 

- Tingkat pendidikan
 

3.4 Defmisi Operasional Variabel Penelitian 

Salah satu unsur yang sangat membantu komunikasi antar peneliti adalah 

definisi operasional, yang merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. 

Adal?un definisi operasional masing-masing variabel penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Produktivitas adalah tingkat hasil yang dicapai seseorang dalam 

me1aksanakan pekerjaan melalui proses dan syarat-syarat tertentu yang 

dievaluasi oleh orang-orang tertentu. Adapun indikator-indikatomya adalah: 

1. Kualitas mutu dalam pekerjaan (hasil kerja perhari) 

2. Kecepatan dalam bekerja 

3. Kedisiplinan dalam penggunaan waktu 

4. Kejujuran 

5. Kreativitas dalam membantu menyelesaikan masalah 

6. Kerjasama 

7. Kepribadian 

8. Prakarsa 

9. Kecakapan 

10. Tanggungjawab 
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Dalam penelitian ini pengukuran variabel pengalaman, asal daerah dan 

tingkat pendidikan dilakukan menggunakan dummy variabel (variabel 

pembeda), misal: nilai dummy 1 untuk tenaga kerja yang berasal dari daerah A 

dan nila dwnmy 0 untuk tenaga kerja yang berasal dari daerah B. 

3.S	 Populasi dan Sampel 

3.5.1	 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objeklsubjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti lmtuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Soegiono, 

1999). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tukang SUSUll bata di 

proyek Perumahan PT Wirotomo Persada Sleman Yogyakarta, yang 

beIjumlah 40 orang tenaga keri~ 

3.5.2	 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut Apa yang dipelajari dari sampel ito, kesimpulannya 

akan diberlakukan untuk populasi (Soegiono, 1999). Dalam penelitian ini, 

karena jumlah populasi sedikit atau (40 orang) maka seluruh anggota 

popolasi dijadikan anggota sampel. Teknik sampling ini dinamakan teknik 

sensus. 



45 

3.6	 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Data primer 

a.	 Tehnik kuesioner yaitu dilakukan dengan menggunakan pertanyaan 

yang hams dijawab/diisi oleh responden. 

b.	 Tehnik interview yaitu dengan menanyai responden secara langsung 

guna menambah informasi dari daftar pertanyaan yang teJah diberikan. 

3.6.2 Data sekunder 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan 

data yang diperoleh pihak lain melalui penelitian-penelitian, naskah. 

transkrip, buku, artikel dan sebagainya yang ada hubungannya dengan 

penelitian 

3.7	 Teknik Pengukuran Data 

lJntuk pengukuran produktivitas kerja yang merupakan data kualitatif 

dilakukan dengan skala. Pada dasarnya metode ini berupa skala yang terdiri dati 

pertanyaan dalam 4 tingkatall. Dalam pengukuran skala T.ikert. setiap pcrtanyaan 

telah diberi altematif jawaban yaitu : 

a. Sangat tinggi (ST) 

b. Tinggi (n 

c.Rendah (R) 

d. Sangat Rendah (SR) 
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Pilihan terhadap pertanyaan diams kemudian akan diberi skor. Pemberian 

skor dengan membubuhkan angka 1 sangat rendah, 2 rendall, 3 tinggi dan 4 

sangat tinggi. Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlabkan dari yang terendah 

hingga yang tertinggi, kemudian ditentukan skar pada suatu interval sebagai 

berikut: 

Skor tertinggi - skor terendah ...............(3.1) 

Banyaknya altematifjawaban 

Cara penentuan skor seperti tersebut di atas kemudian dipergunakan untuk 

menentukan kategori jawaban responde~ apakah termasuk dalam sangat tinggi, 

tinggi, cukup, tidak tinggi dan sangat tidak tinggi. 

3.8 Pengujian Validitas dan Reliabilita5 Instrumen Penelitian 

3Jtl	 Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas butir dilakukan untuk mendapatkan kesahihan dari butir 

instrumen. Setiap butir instrumen merupakan representasi dari variabel 

yang diukur, sehingga setiap butir kuesioner hams berkorelasi dengan 

skor total variabel. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik: 

Korelasi Product Moment dengan angka kasar dari Karl Pearson, adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut : 
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r 
nLXY-(LX)(LY) 

=-r===-~-'-----

xy ~{nLX2 _(LX)2}{nLy2 _(Ly)2} 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi X dan Y 

n = jumlah subyek 

l:XY = jumlah perkalian dari X dan Y 

LX = jumlah nilai X 

l:x2 = jumJah kuadrat X 

L:Y = jutnlah nilai Y 

l:y2 = jumJah kuadrat Y. 

Kemudian untuk menentukan valid tidaknya instrumen dapat dilihat dari 

nilai probabilitas siguiCikausi (p value) koeflSien Korclasi Product 

Moment (rxy). Jika nilai p value < 0,05 malca instrumen valid dan dapat 

dignnakan, sebaliknya jika nilai p value> 0,05 maka maka instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid atau gugur. 

3.8.2	 Uji ReliabiHtas Imrtrumen 

Suatu instrumen hams dapat dipercaya atau diandalkan sebagai alat 

pengumpul data. Untuk itu maka dilakukan uji reliabilitas. Uji. reliabilitas 

ini digunakan untuk mengetahui tingkat keterandalan suatu instrumen, 

i __ 
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sehingga dapat diramalkan apabila alat ukm dipergunakan berkali-kali 

akan memberikan hasil yang hampir sarna dalam waktu yang berbeda 

dan pada orang yang berbeda. 

Karena instrumen yang digunakan da1arn pene1itian ini adalah berupa 

angket yang berisi pertanyaan atau pernyataan dengan pemberian 

skomya menggunakan skala bertingkat, maka reliabilitas instrumennya 

diuji dengan menggunakan rumus alpha sebagai berikut : 

f" = [-K-~-J[ 1- ~,a'b] (3.3) 

keterangan : 

= reliabiHtas mstrumen r11 

La2
b = jumlah varians butir 

at 2 = varians total 

k = banyaknya butir pertanyaan 

(Suharsimi Arikunto, 1996) 

Besamya koefisien nilai alpha yang diperoleh dari rumus di atas 

menunjukkan reliabilitas instrumen. Dati hasil perhitungan tersebut akan 

dapat diketahui tinggi rendahnya reliabilitas instrumen. Jika instrumen 

mempunyai reliabilitas yang tinggi maka mstrumen tersebut dapat 

mpercaya dan dapat diandalkan. 
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Kriteria daJam pengujian reliabilitas berdasarkan nilai Cronbach's 

Alpha. menurut Sekaran (2003 : 311). in general, reliabilities less than 0,60 

are considered to be poor, those in the 0,70 range, acceptable, and those 

over 0,80 good. Apabila didapatkan nilai Cronbach 's Alpha kurang dari 

0,60 berarti buruk, sekitar 0,70 diterima dan lebih dari 0,80 adaIah baik. 

3.9 Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian digunakan dua 

cara. yaitu dengan cara analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Pada dasarnya 

kedua analisa tersebut saling melengkapi. artinya kelemahan pada salah satu cara 

dapat ditutup dengan kelebihan yang dipunyai jika digunakan carn lain. 

Langkah yang diambil dalam analisa kualitatif yaitu dengan cara 

mencoba menginterpretasikan hasil-hasil dari questionare dan interview. Untuk 

menganalisis terhadap pcrumusan masalah yang ada digunakan metode analisis 

deskriptif dan metode analisis regresi linier berganda. 

3.9.1 Metode Analisis Deskriptif 

Untuk mengetahui dan menganalisa gambaran kondisi 

produktivitas tukang bata di proyek Perumahan PT Wirotomo Persada 

Sleman Yogyakarta digunakan metode analisis distribusi deskriptif 

kuantiatif yaitu dengan mengetahui nilai dari distribusi frekuensi 

jawaban responden (untuk mengetahui prosentase), nilai mean (rata-rata) 
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dari jawaban responden dan nilai standard deviasi yang ada. Data-data 

yang diperoleh ditabulasikan dan diklasifIkasikan, k~mudian dianalisa. 

Analisa dilakukan dengan dengan mengetahui tinggi rendah prosentase 

tanggapan tiap responden. Distribusi frekuensi dari tiap variabel 

berdasarkan atas kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat 

rendah yang diperoleh dan frekuensi skor rata-rata tiap responden dari 

sejumlah item kuesioner, kemudian dieari frekuensi skor rata-rata 

berdasarkan interval. Rumus jarak interval yaitu : 

Skor tertinggi - skor terendah 

Banyaknya interval (alternatifjawaban) ............ (3.4)
 

Nilai slcor rata-rata adalah menunjukkan rata-rata pendapatan 

responden, sedangkan nilai standard deviasi adalah illltuk melillat 

gambaran variasi jawaban yang ada. Rumus nilai rata-rata dan standard 

deviasi yang digunakan adalah menurut Anto Dajan ( 1986), yaitu : 

X=LfXI Lf (3.5) 
1

SD =..J lin. L (X- X)2 .. , '" ,. '" .. , , (3.6) 

Kererangan :
 

x = mean (nilai rata-rata) observasi
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L f X = jumlah frekuensi observasi 

SD = standar deviasi 

3.9.2 Anafisis Regresi Linier Berganda 

Untuk menganalisis pengaruh faktor pengalaman kerja, asal 

daerah dan tingkat pendidikan terhadap produktivitas tukang susun bata 

di proyek Perumahan PT Wirotomo Persada Sleman Yogyakarta 

digtmakan analisis regresi liner berganda. Analisis permasalahan 

menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu suatu metode yang I, 

menganalisa pengaruh antara dua atau lebih variabel. khususnya variabel 

yang mempunyai hubungan sebab akibat yaitu antara variabel dependen 

dengan variabel independen (Sugiyono,1999) 

Adapun rumus yang dipakai dalam analisa Regresi Linier 

Berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a + blXl + b2Xz + b3X3 +e '" (3.7)
 

Keterangan:
 

Y = Produktivitas Kerja Tukang Susun Bata
 

XI = Pengalaman keIja Tenaga Kerja
 

Xl = Asal daerah Tenaga Kerja
 

X3 = Tingkat Pendidikan Tenaga KeIja
 

a = Bilangan konstanta
 

bl),] = Koefisien regresi
 

~~~----~~-
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Variabel asal daerah dan tingkat pendidikan merupakan variabel 

kualitatif, dimana data penelitian merupakan data yang bersifat verbal, 

sehingga tidak bisa diukur. Apabila dalam sebuah model regresi terdapat 

variabel kualitatif, maka menurut Sumodiningrat (2002 : 345) variabel 

tersebut harns dirubah menjadi sebuah suatu jenis variabel yang hanya 

memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Oleh karena itu, maka variabel ini 

disebut variabel dummy atau variabel binary. 

Aturan umum yang harns dilakukan dalam proses pembentukan 

variabel dummy, yaitu jika variabel kualitatif memiliki n-kategori., hanya 

diperlukan (n - 1) variabel dummy. Apabila aturan ini tidak diikuti maka 

penaksiran tidak mungkin dilakukan, artinya timbul masalah perangkap 

variabel dummy (dummy variable trap) (Sumodiningrat, 2002: 353) 

3.9.3	 Vji Hipotesa Pertama Menggunakan Vji F 

Digunaknn wlluk menguji parameter bl, bz, b3, terhadap Y secara 

bersama-sama.Adapun langkah-langkah uji hipotesa dengan uji F sebagai 

berikut: 

a.	 Penentuan hipotesa nihil dan menentukan altematif.
 

Ho : bl = b2 = b3 = 0
 

Ho : bi -f= b2 -f= b3 -f= 0
 

Menentukan Level o/Significant a = 0,05
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b.	 Menentukan Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila : F hitung < F tabel, berarti tidak: ada pengaruh 

variabel independent terhadap variabel dependent. 

Ho ditolak: apabila : F hitung > F tabel, berarti ada pengaruh variabel 

independent terhadap variabel dependent. 

c.	 Perhitungan nilai F hitung 

K/(k-n)
Fhitung 

(1- K)/(n-k) ' , (3.9) 

Dimana: 

R = Koefisien determinasi 

k. = banyaknya parameter
 

n = banyaknya sample
 

d.	 Kesimpulan 

Nilai F yang diperoleh akan diambil kesimpulan Ho diterima atau 

ditolak. 

3.9.4	 Uji Hipotesa Kedua Menggunakan Vji t 

Digunakan untuk menguji atau menghitung setiap variabel seeara 

individu. Melakukan uji hipotesa dengan uji t seb~gai berikut: 

a.	 Penentuan hipotesa nihil dan menentukan altematif.
 

Ho:b=O
 

Ho:b+O
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b.	 Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan dengan nilai tertentu, 

maka dicari nilai t tabel dengan tingkat kepercayaan a = 0,05 atau 5 % 

dan derajat kebebasan n - k - 1 

c.	 Menentukan kriteria pengujian 

Ho diterirna apabila -t tabel ::; t hitung::; t tabel, ini berarti tidak ada 

pengaruh satu variabel independent terhadap variabel dependent. 

Ho ditolak apabila -t tabel > t hitung > t tabel, ini berarti ada penagruh 

variabel independent terhadap variabel dependent dengan asumsi 

variabel independent tetap. 

d.	 Perhitungan nilai t hitung 

bl
 
t= Sbl
 

....................................... (3.8)
 

Dimana: 

bl, 2, 3 =;: Koefisien regresi variabel XI, X2, X3 

Sbl, 2, 3 = Deviasi standar b 1,2,3 

Nilai Sbl. 2,,3 atau t dihitung dengan bantuan komputer program 

software SPSS. Nilai tersebut disajikan bersama dengan koefisien 

regresl. 

e.	 Kesimpulan 

Nilai t yang diperoleh akan diambil kesimpulan Ho diterima atau 

ditolak. 
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3.9.5 Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menyatakan besarnya pengaruh variabel

variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. Adapw rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

R2 = JKR
 
JKT
 

Dimana:
 

R2
 = Koefisien determinasi
 

JKR = Jumlah kuadrat regresi
 

JKT = Jumlah kuadrattotal (Zaenal Mustafa, 1995: 136)
 

Menurut Sumodiningrat (2002 : 189), R2 adalah sebuah fungsi 

yang tidak pernah menurun (nondecreasing) dari jumlah variabel bebas 

yang terdapat dalam model regresi. Bertambahnyajumlah variabel bebas, 

maka R2 akan meningkut dan tidak peruah menurun. Menurut Algifuri 

(1997 146), untuk menginterpretasikan koefisien detenninasi dengan 

memasukkan pertimbangan banyaknya variabel independen dan sampel 

yang digunakan dalam penelitian, khususnya dalam model regresi linier 

berganda, menggnnakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan 

(Adjusted R2
). Adapun cumus Adjusted R2

, adalah sebagai berikut : 

(Sumodiningrat, 2002 : 190) 

R 2 = 1- (~)(RSS) 
n-k TSS 
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r-

Keterangan : 

R 2 = Koefisien determinasi sesuaian (Adjuster R2
) 

RSS = Residual Sum Square (JumIah Kuadrat Sisa) 

TSS = Total Sum Square (Jumlah Kuadrat Total) 

Berdasarkan teori di alas, maka untuk mengetahui besamya 

pengaruh pengalaman kerja, asal daerah, dan tingkat pendidikan secara 

serentak terhadap produktivitas tenaga bata digunakan koefisien 

detenninasi yang disesuaikan (Adjusted R2
). Adapun untuk mengetahui 

besarnya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja digunakan koefisien 

detenninasi (R2
). 

Selanjutnya untuk mengetahui variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap produktivitas tukang bata ditentukan dengan 

melihat nilai koefisien p. Koefisien P yang paling besar menunjukkan 

variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas tukang 

batao 


