
BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah menguraikan tata cara penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif berdasarkan pengambilan

data di lapangan kemudian diolah dan di analisis. Adapun langkah-langkalinya

adalah seperti yang diuraikan berikut ini.

4.1 Obyek Penelitian

Obyek yang akan diteliti sebagai sumber data (responden) pada penelitian

ini adalah tukang-tukang yang bekerja pada pekerjaan cat sebagai responden

untuk pengukuran variabel tak bebas produktivitas (dependent). Dan mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas mereka bekerja di lapangan,

khususnya mengenai faktor pengalaman kerja, umur, dan tingkat pendidikan

sebagai variabel bebas (independent).

4.2 Langkah-Langkah Penelitian

1. Mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan

penelitian.

2. Mengumpulkan data yang diperiukan untuk mendukung penelitian dan

mengamati serta menghitung produktivitas tukang yang bekerja pada

pekerjaan pengecatan. Data bisa berasal dari informasi pihak proyek atau

wawancara dan pengamatan para tukang.
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3. Mengevaluasi dan menganalisis data penelitian dengan menggunakan

analisis disknpsi dan analisis regresi / korelasi secara manual atau dengan

bantuan program komputer ( Microsoft Excell atau SPSS 11 ).

4.3. Pengumpulan Data

4.3.1. Data Tenaga Kerja

Pendidikan, umur dan pengalaman kerja diambil dengan cara wawancara

langsung dengan pengelola proyek dengan memperhatikan data-data yang

disediakan oleh proyek.

4.3.2. Data Produktivitas Tenaga Kerja

Hasil data produktivitas tenaga kerja didapat dari pengamatan langsung di

lapangan yang diolah berdasarkan pengelompokkan tukang pada lokasi proyek.

4.4. Paradigma Penelitian

Variabel faktor tenaga kerja, sebagai variabel X (bebas) mencakup

elemen-elemen :

1. Pendidikan (XO

2. Umur (X2)

3. Pengalaman Kerja (X3)

Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah produktivitas

Va riabel Faktor Tenaga Kerja X

x, = Pendidikan

x2 = Umur

x3 = Pengalaman Kerja

Produktivitas

Y

26

 



26

4.5. Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperoleh dan wawancara maupun pengamatan

di proyek terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dan dilanjutkan

dengan analisis data. Adapun fangkah-langkah pengolahan dan analisis data

adalah sebagai berikut:

4.5.1. Analisis Responden

Data yang didapatkan dilapangan kemudian diolah dan digunakan untuk

membenkan gambaran atau penjelasan. Gambaran atau penjelasan mengenai data-

data tenaga kerja tersebut disajikan dalam bentuk tabel.

4.5.2. Analisa Regresi

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara faktor-faktor tenaga kerja

dan produktivitas tenaga kerja digunakan analisis Regresi berganda, sedangkan

perhitungannya menggunakan bantuan program SPSS 11 for Windows. Sebagai

variabel dependen (produktivitas tenaga kerja) sedangkan sebagai variabel

independen (faktor-faktor tenaga kerja).

Persamaan hubungan antara faktor-faktor tenaga kerja dan produktivitas

tenaga kerja adalah sebagai berikut (Sugiyono, 1999 : 251):

Y=a+ b1X1 +b2X2 +b3X3 (41)

Keterangan :

Y = Vanabel dependen, produktivitas tenaga kerja

X] = Pendidikan

Variabel independen, kritena pendidikan responden

 



27

x2 ^ Umur

Variabel independen, kritena responden mengenai umur

x3 = Pengalaman kerja

Variabel independen, knteria responden mengenai

pengalaman kerja

b' = Koefisien dari x,, yaitu besaniya kenaikan Y bila x, naik

satu satuan, sedangkan x2,x3 tetap

b2 = Koefisien dan x2, yaim besarnya kenaikan Y bila x2 naik

satu satuan, sedangkan xux2 tetap

b3 = Koefisien dan x3, yaitu besaniya kenaikan Y bila x3 naik

satu satuan, sedangkan xi,x2 tetap

a = Nilai dan Y bila xi,x2,x3 sama dengan 0

Pengujian Statistik

Untuk menguji seberapa besar pengaruli antara faktor Pendidikan (XO,

Umur (X2) dan Pengalaman (X3) terhadap Produktivitas kerja (Y) dilakukan

dengan uji parsial (uji t) dan uji global (uji F).

a. Pengujian secara Parsial (Individual Test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah ada penganili antara faktor

Pendidikan (X,), Umur (X2), dan Pengalaman (X3) terhadap Produktivitas

kerja (Y). Pengujian dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.

Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut:
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Menentukan Hipotesa Nol dan Hipotesa Altcrnatif

Ho : Secara sendiri-sendiri tidak ada pengaruli antara faktor pendidikan

(X,), Umur (X2), dan Pengalaman (X3) terhadap Produktivitas kerja

(Y)

Ha : Secara sendiri-sendiri ada pengamh antara faktor pendidikan (X,),

Umur (X2), dan pengalaman (X3) terhadap Produktivitas kerja (Y)

Kriteria penerimaan:

Jika thitimg < t tabel maka Ho diterimaatau Ha ditolak

Jika thitang > t tabel maka Ho ditolak atau Ha diterima

a = tingkat signifikan

df = derajat kebebasan =n-2

n = jumlah sampel

b. Pengujian secara Keseluruhan (Global Test)

Untuk pengujian secara keseluruhan digunakan Uji F. Uji F dilakukan

untuk mengetahui apakah secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan

dan positif dari faktor Pendidikan (X,), Umur (X2), dan Pengalaman (X3)

terhadap Produktivitas kerja (Y). Pengujian dilakukan dengan membandingkan

F hitung dengan F tabel.

Menentukan Hipotesa Nol dan Hipotesa Alternatif

Ho : Secara Bersama-sama tidak terdapat pengamh faktor Pendidikan

(X,), Umur (X2), dan Pengalaman (X3) terhadap Produktivitas

kerja (Y).
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Kriteria Penerimaan :

Jika F himng < F ,abci maka Ho ditenma atau Ha ditolak

Jika F hltim„ > F label maka Ho ditolak atau Ha diterima

a = tingkat signifikan

df =derajat kebebasan = n-k-l

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel independen

4.5.3.Analisis Korelasi

Korelasi atau asoasiasi disini adalah untuk mencari hubungan variabel-

variabel yang diminati . Disini akan ditinjau dua aspek untuk analisis korelasi,

yaitu apakah data sampel yang ada menyediakan bukti cukup bahwa ada kaitan

antara variabel-variabel dalam populasi atau sampel, dan yang kedua adalah untuk

mengetahui seberapa besar hubunganantara variabel tersebut.

Dalampenelitian ini dipakai teknik statistik parametris untuk data interval

dan ratio dengan analisis korelasi Pearson Product Moment dan teknik statistik

nonparametris untuk data ordinal dengan analisis korelasi Spearman Rank.

1. Analisis Korelasi Pearson Product Moment:

Analisis Korelasi Pearson Product Moment untuk Hubungan Produktivitas

(Y) dan Umur (X2);dan Hubungan Produktivitas (Y) dan Pengalaman Kerja (X3).

Koefisien korelasi (ry) dapat dihitung sesuai dengan ramus sebagai berikut

(Sutrisno Hadi,2000):

X xy
r*v= (4.2)

V(ZxV)
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Dimana :

rxy = Korelasi antara variabel X dengan Y

x = (Xi-Xrata-rata)

y = (YrYrata-rata)

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang

ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang

tertera pada tabel 7.3 sebagai berikut( Sugiyono, 1999 : 216 )

Tabel4.1. Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00-0,199 Sangat rendali
0,20 - 0,399 Rendah
0,40 - 0,599 Sedang
0,60 - 0,799 Kuat
0,80-1,000 Sangat Kuat

Dari analisis korelasi Pearson Product Moment, tingkat signifikan

hubungan produktivitas dan masing - masing faktor-faktor tenaga kerja dapat

diketahui dengan uji t.dan t hitung, dapat dicari sesuai ramus (Sugiyono,1999):

rV(n-2)

V(l-r2)

Dimana :

r = koefisien korelasi rw

n = jumlahanggota sampel

•(4.3)
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2. Analisis Korelasi Spearman Rank

Analisis Korelasi Spearman Rank untuk Hubungan Produktivitas (Y) dan

Pendidikan (X,) karena data pendidikan tukang merapakan data ordinal. Koefisien

korelasi dapat dihitung sesuai dengan ramus sebagai berikut ( Sugiyono, 1999 :

231 )

6Sb,

p= ] ;— (4.4)
n(n2-l)

Dimana :

p = Koefisien korelasi Spearman Rank

b = selisih rangking X danrangking Y

n = jumlah responden

Dari analisis korelasi Spearman Rank, tingkat signifikan hubungan

produktivitas dan masing - masing faktor-faktor tenaga kerja dapat diketahui

dengan uji t.dan t hitung, dapat dicari sesuai ramus (Sugiyono,1999 : 234):

r V(n- 2 )
thitung= (4.5)

V( 1- r2 )

Dimana:

r = koefisien korelasi rX7

n = jumlah anggota sampel
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Berikut mi adalah alur penelitian yang akan dilakukan, yang di tampilkan dalam

bentuk diagram alir sebagai berikut :

Data Tukang

Penentuari Topik
Batasan Penelitian

Tujuan Penelitian

Proses Perijinan
Pengumpulan literafur

Pengarnbilan
Data

Gambar 4.1. Flow Chart Penelitian
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Data

Volume
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