
BABIV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara melaksanakan penelitian dalam 

rangka mencari jawaban atas suatu permasalahan yang diuraikan menurut 

urutan yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi melalui sumber data 

langsung (sumber primer) dari suatu gejala yang ada pada saat penelitian 

dilakukan. 

4.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah tukang batu bata pada proyek perumahan di 

Yogyakarta. jumlah objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah 30 orang tukang pasang batu bata pada proyek penunahan. Jumlah 

30 orang tersebut guna memenuhi asumsi sampel minimal yang 

dipersyaratkan (Sekaran, 2000) agar data dapat dianalisis secara statistik 

menggunakan regresi berganda. 

4.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Kuesioner atau angket 
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Kuesioner yang telah dipersiapkan diberikan kepada tiap tukang 

batu batao Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner atau 

angket tersebut berisi mengenai profil tukang bata seperti usia, 

pengalaman ke:rja, upah harian, dan pendidikan terakhir. 

b.	 Pengamatan/ observasi langsung 

Pengamatanl observasi secara langsung di lapangan untuk 

mendapatkan data mengenai waktu yang dibutuhkan untuk: menyelesaikan 

peke:rjaan pasangan bata serta penundaan-penundaan yang teIjadi. Dari 

data tersebut akan didapatkan produktivitas ideal serta keseluruhan 

menurut metode MPDM. 

Dalam melakukan pengamatan, digunakan alat bantu berupa alat 

pengukur waktu yaitu minimal 3 buah stop watch untuk mengukur 

lamanya penyelesaian pekeIjaan tiap siklus dan keseluruhan serta 

penundaan-penundaan yang teljadi. Data yang telah diperoleh dicatat pada 

lembar pengumpul data MPDM. Pendekatan untuk 1 unit produksi adalah 

1 m2 atau 72 buah bata 

4.4 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam. penelitian ini terdiri dati: 

a.	 Analisis MPDM. 

Analisis menggunakan MPDM terdiri dati penghitungan 

produktivitas ideal dan produktivitas keseluruhan, prosentase semua tipe 

penundaan, serta variabilitas siklus ideal dan variabilitas siklus 

keseluruhan. 
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b. Analisis Statistik 

1. Analisis Regresi Tunggal 

Analisis regresi tunggal digunakan untuk meninjau pengaruh variabel 

bebas yaitu penundaan akibat kondisi lingkungan, peralatan, material, 

tenaga kerja, dan manajemen secara individu terhadap variabel terikatnya 

yaitu produktivitas tukang pasang batu batao 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis rcgrcsi berganda digunakan untuk meninjau peng,- . 

variabel bebas yaitu penundaan akibat kondisi lingkungan, peralatan, 

material, tenaga kerja, dan manajemen secara bersama-sama terhadap 

variabel terikatnya yaitu produktivitas tukang pasang batu batao 
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Urutan penelitian secara menyeluruh disajikan dalam Bagan Alir 

Penelitian di bawah ini: 

( Mmm ) 
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Perumusan masalah 

1. Judul/ topik 
2. Proposal 

~ 
Persiapan 
1. Material 

2.Manua1l Rujukan dan peralatan

•Pengumpulan Data 
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2. Mencatat waktu I i 

siklus 

• •1.Produktivitas
 
ideal
 Analisis Regresi 
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keseluruhan 

Hasil Analisis 
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