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BABIV
 

METODEPENELITIAN
 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis joh 

uno/isys yaitu penelitian yang bukan merupakan peilehtian yang bersifat eksperimen 

dan dimaksudkan untuk. mengumpulkan infonnasi berupa data pri iTIer mengenai 

statiJ~; suntu gcjala yang ada, yaitu kcadaaan gcjala ITIcnurut apa adanya (ex post 

facto) pacta saat pene! itian dilakukan. 

4.1 Obyek Penelitian 

Obyek yang akan diteJiti sebagai sumber data (responden) pada penelitian ini 

adalah tukang-tukang batu yang bekerja pada pekeIjaan pasangan bata sebagai 

variable tak bebas (dependent) yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas ke~ia mereka di lapangan, khususnya mengenai variabel pengalaman 

kerja, umur, upah, tinglea' )endidikan, komposisi jumlah tukang dan laden sebagai 

variable bebas (inde/,Jendenf). Obyek penelitian tersebut ditentukan secara acak 

(random), danjumlahnya disesuaikan dengan keadaan yang ada di lapangan. 

. 4.2 Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

4.2.1 MetodePengumpulan Data 

Metode, pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Cara menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidakdapat 
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diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan 
-" 

penggunaanya. Terdaftar sebagai metode-metode penelitian adalah : angket 

(quetionnaire), wawancara atau interviu (interview), pengamatan (observation), ujian 

atau tes (test), dokumentasi (documentation), dan lain sebagainya. 

Oi bawah 1m disajikan hubungan antara sumber data dengan pihhan 

kemungkinan metode pengumpulan data: 

1. Sumber data orang : wawancara, angket, observasi, tes 

2. Sumber data tempat : observasi 

3. Sumbcr data kertas (dokumen) : dokun1entasi
 

(Suharsimi Arikunto, 1993).
 

Penelitian pada Tugas Akhir ini menggunakan tiga metode yang pertama yaitu
 

angket, wawancara dan pengamatan (observasi) langsung di lapangan. Metode 

tersebut dpilih karena sumber data yang digunakan adalah orang yaitu tukang batu 

yang sedang bekerja dan agar penelitian yang dilakukan tidak mengganggLi jalannya 

pekerjaan. Wawancara dan angket dilakukan untuk mendapatkan data mengenai 

masa kerja, umur, tingkat pendidikan, komposisi tukang dan laden, dan kesesuaian 

terhadap upah, sedangkan pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data mengenai 

volume pekerjaan dalam hal ini pasangan bata sebagai keluaran (output) dalam m3
, 

dan waktu efektif yang dibutukan untLik mengerjakan volume tersebut sebagai 

masukan (input) dalam jam, data ini diperlukan untuk menghitung produktivitas 

sesuai dengan formula yang ada. 
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4.2.2 lusti"umcll pellgum~lUlan data 

Instrumen Deng;umpulan data adalah alat bant'..! yang dipilih dan digunakan oleh 

peileJiti dalarn kegiata~nya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya. 

Instrumen pcnelitian yang dimiikan sebagai alat bantu merupakan sarana yang 

dapat dlwujudakan dalalll benda, misalnya angket (questionnaire), dafttar cocok 

(cl/ccklist), pedoman wawancara (interview guide atau interview schedule), kmbar 

pengamatan atau panduan pengamatan (observataion sheet atau observation 

schedule), soal tes (yang kadang-kadang disebut dengan tes saja), inventori 

(inventory), skala (scala) dan lain scbagainya. 

Sctelah peneliti menentukan metode apa yang tepat untuk digunakan daJam 

p~nelitian sesuai dengan sumber data yang ada maka akan lcbih mudah untuk 

menentukan instrumen pengumpulan datanya, atau dengan kata lain untuk 

menentukan instrumen Demwmpulari data, peneliti harus menentukan terlebih dahulu 

sumbcr data dan metode pengumpulan data yang akan dipakai. 

II [)~ta VaU(l I . Metode ._~ InstfUl;len II diper!~ka~ H S"mber 
~ 1__. Data ...~~cl1gUl~lplllan Data Peng1ll11pUlan Data J 

-~~-

Gamba.. 4.1 Langkah penentuan instrumen pengumpulan data peneJitian 

Selain hal-hal <Ii alas, kendala-kendala yang ada pada diri peneliti juga 

merupakan faktor penting yang harus di pertimbangkan oleh peneliti dalam memilih 

instrumen pengumpuJan datanya, antara lain : kemampuan, yaitu penguasaan ilmu, 

metodoJogi, tenaga, dana dan waktu yang tersedia (Suharsimi Arikunto, 1993). 
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Tabel4.1 

PasallC'1 Metode dan Instrumen Pengllmpulan Data 

! No,l ler.is M~tode I Jenis Instrumen 

I 3, I Pcn!~all\atall (o!Jservolio/1) I Lembar penmllnM:m PlIndu:lO m~np:al1llltlin 'I 

Skala (scaia), inventori (invenzory) 

Angket (questionnaire) 

Oaftar eoeok (checklist) 

I . I . . , . .' ,I 1. ! i\ngket lqueslIonnCllre) 

I 

2 I Wawaneara (inteiTielJ') Pedoman wawaneara (interview guide) 

, I Oaftar coeok (checklist) 

!--if--------t----------------J , I 

, I 
I

1
I 4. 

I 

Ujian atau tes (le.',·/) 

j-anOuan uiJsCrVaSl tlJl)serl'uuon .meet, olJser

I'ation schedule), Daftar coeok (checklist) 

Soa1lliian, Soal tes atau tes (test), Inventori 

(it7l'en IOfJi) 

I 5. Doh!mentasi Dattar eoeok (checklisl) 
, 

I Tabel 

I 

Se~dai deJlgan metode pengumpuJan data yang digunakan pada penelitian ini, 

maka penuJis menggunakan atau memilih angket, pedoman wawancara, lembar 

penU;:dnatan dan panduan pengamatan sebagai instrumcn' untuk melakukan 

pengUlT'pulan data, selain juga mempertimbangkan kemampuan penulis scndiri. 

4.2.3 ProsedurPelal{Sanaan Penelitian 

Prosedur yang akan dilakukan penulis dalam melaksanakan penelitian 1111 

arlal<lh : 

i. iVIerumuskan masalah penelitian dan menentukan tuiuan penelitian. 

7 Menentukan konsep dan hipotcsa serta menggal i kepustakaan. 

.: 
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3.	 Pembuatan kuisioner. 

4.	 Prasurvei untuk melihat apakah proyek yang ada memenuhi syarat untuk 

dijadikan lokasi penelitian serta melakukan proses perijinan kepada 

pelaksana dan pemilik proyek. 

5.	 Mengumpulkan data tukang batu yang diperlukan untuk mendukung 

penelitian dengan wawancara langsung (pengisian kuisioner). 

6.	 Mengamati pekeIjaan pasangan bata tiap titik dari awal pekerjaan sampai 

selesai, dimana waktu awal dan akhir pekeljaan dicatat untuk 

mendapatkan waktu total. Selain itLl waktu tukang berhenti bekerja atau 

melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan 

pasangan bata dihitung dengan menggunakan stopwatch, yang nantinya 

akan dikurangi dengan waktu total untuk mendapatkan waktu kerja 

efektif (jam). Setelah pekeIjaan pasangan bata tersebut selesai maka 

diukur panjang dan tinggi untuk mendapatkan volumenya (m\ 

7.	 Menghitung produktivitas peke~jaan pasangan bata untuk tiap titik 

pengamatan denean jalan membandingkan volume pasangan bata yang 

dihasi1kan dengan waktu efektif kerjanya, sehingga didapatkan 

produktivitas tiap titik pengamatan dalam (m}/jam) 

8.	 Menganalisis data pene1itian dengan menggunakan analisis validitas data, 

analisis diskripsi, anal isis rebrresi sederhanal berganda, analisis korelasi 

sederhanal berganda, Two lail test (Uji t), dan One way ANOVA (~ji F) 

dengan bantuan komputer. 

9.	 Pembahasan, kesimpulan dan saran. 

I' 
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