
BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

Suatu penelitian adalah suatu proses, setiap tahapan harus dilalui dengan

cermat dan teliti serta diperlukan urutan-urutan penelitian secara teratur, untuk

mendapatkan hasil penelitian yang baik.

4.1. Obyek Penelitian

Dalam tugas akhir ini akan dibahas mengenai variabel-variabel dan

parameter-parameter yang diperlukan untuk memberikan sertifikasi keahlian dan

ketrampilan kerja bagi pekerja operasional proyek konstruksi.

4.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data bagi kepentingan

penelitian. Pengumpulan data ini sangat penting karena dari data yang terkumpul

tersebut akan akan dibuat analisis dan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

4.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pencatatan secara

langsung selama penelitian.. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara

dan pengisian daftar pertanyaan (kuisioner).
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a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data secara

langsung, yaitu mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Keuntungannya adalah

dimungkinkannnya penggalian secara mendalam atas informasi yang dibutuhkan.

Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data

dari narasumber.

b. Pengisian Daftar Pertanyaan (Kuisioner)

Pengisian daftar pertanyaan (kuisioner) merupakan bentuk wawancara

tidak langsung. Daftar pertanyaan ini berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang

logis dan merupakan pernyataan positif untuk memperoleh informasi yang relevan

terhadap tujuan penelitian. Kepada responden diberikan suatu daftar pertanyaan

dan responden terebut diharapkan untuk menjawab sendiri.

4.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri

dari beberapa literatur. makalah seminar, dan buletin/jurnal yang mendukung
penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder tidak dipakai.

4.3. Kuisioner

Penelitian cara survei dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu

daerah dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data pokok. Untuk

penelitian ini sampel diambil dari persepsi masyarakat konstruksi yang terdapat di

Yogyakarta, dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data. Dalam

hal ini jumlah sampel yang diambil berjumlah 80 responden.
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Dalam penyebaran kuisioner peneliti sebagian mendatangi langsung

responden yang mempunyai alamat jelas. Untuk responden yang tidak dapat

didatangi langsung, kuisioner dikirim lewat pos. Cara lewat pos ini ditempuh

karena keterbatasan waktu dan biaya, sehingga tidak dimungkinkannya

mendatangi langsung responden.

Daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden berbentuk

pilihan ganda (multiple choice). Pilihan jawaban dari pertanyaan yang akan

diajukan terdiri dari empat pilihan, yaitu :

- pilihan TP, jika tidak diperlukan dan diberi skor 1

- pilihan KP, jika kurang diperlukan dan diberi skor 2

- pilihan P, jika diperlukan dan diberi skor 3

- pilihan SP, jika sangat diperlukan dan diberi skor 4

4.4. Metoda Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperoleh melalui kuisioner terkumpul dilakukan

tahapan penelitian selanjutnya, yaitu dilakukan metoda analisis data atau

pengolahan data dari data yang terkumpul. Dari daftar pertanyaan (kuisioner),

data yang harus dianalisis adalah variabel-variabel dan parameter-parameter yang

menentukan terhadap pemberian sertifikasi bagi pekerja operasional konstruksi.

Analisis data atau pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metoda statistik.

Perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini khususnya dalam

pengolahan data dengan metoda statistik dilakukan oleh komputer dengan

menggunakan program SPSS 10.0 Windows, yang merupakan paket program
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aplikasi komputer untuk menganalisa data statistik. Laporan dari hasil

pembahasan atau perhitungan akan ditampilkan dalam format program SPSS.

Alasan dipilihnya program SPSS J0.0 Windows ini karena mempunyai banyak

keunggulan sehingga memudahkan peneliti untuk mengolah data. Disamping itu

program ini menyediakan banyak fasilitas analisis. Dalam penelitian ini analisis

yang digunakan adalah Kendall's Concordance Analysis untuk mencari rangking

dari variabel-variabel dan parameter-parameter yang menentukan terhadap

pemberian sertifikat bagi pekerja operasional konstruksi.

Uji Konkordansi Kendall merupakan uji non parametrik, yang digunakan untuk

menguji hipotesa nol bahwa beberapa sampel berkaitan, berasal dari populasi

yang sama. Koefisiean konkordansi W menyatakan tingkat asosiasi antara k

variabel yang diukur dalam rangking. Semakin tinggi harga W dapat diartikan

bahwa pemberian rangking menerapkan standar yang pada hakikatnya semakin

sama. Untuk menentukan apakah W observasi secara signifikan berbeda dari nol,

tergantung pada banyaknya variabel yang diuji. Range Kendall's Wantara 0 (tdk

ada persesuaian/ kecocokan) dan 1 (telah sesuai/ telah cocok).

\2Y Ri2 -3n2k{k + \)2
W= ^ 7 — — (1)

n2k{k2-\) W

dimana :

k = jumlah variabel

n = jumlah responden

Ri = jumlah tiap kolom

W = angka kendail \s W
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X2 =n(k-\)W (2)

dimana :

X = Chi-square

n = jumlah responden

k = jumlah variabel

W = angka kendall 's W

Dalam penilitan ini digunakan taraf signifikan (a) sebesar 0,05. Dari taraf

signjicance yang dihasilkan dapat disimpulkan kecocokan antara sampel yang

ada. Semakin kecil taraf significance, semakin tinggi kecocokan atau keselarasan

antara para responden dalam menilai obyek tertentu, dari pada kecocokan yang

hanya kebetulan semata.

Untuk mengetahui tingkat signifikan dapat juga diperoleh dari nilai Chi-Square

yang dihasilkan dari perhitungan, yang dibandingkan dengan nilai Chi-Square

dari tabel. Jika nilai hasil perhitungan lebih besar dari nilai tabel berarti dapat

disimpulkan bahwa terjadi kecocokan atau keselarasan antara para responden

dalam menilai obyek tertentu, dari pada kecocokan yang hanya kebetulan semata.



MULAI

Referensi

Jurnal

Studi Pustaka

Masalah

Pembatasan Masalah :

- sertifikasi bagi pekerja operasional
konstruksi, yaitu tukang

- analisa secara umum, tukang tidak dike-
lompokkan

- masyarakat konstruksi, yaitu Asosiasi,
Akademisi, Praktisi, dan Pemerintah

Pengumpulan data dengan
pengisian kuisioner

Analisis data :

- menyusun data dan mengelompokkan
menurut masing-masing kelompok
responden

- pengolahan data menggunakan program
SPSS 10.01

- analisis yang digunakan adalah Kendall's
Concordance Analisis

Gambar 4.1. Bagan alir
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