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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial, yang selalu membutuhkan bantuan orang lain sejak dia 

lahir sampai mati.  Manusia tidak akan pernah bisa untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan 

dari orang lain. Hal ini berarti manusia condong untuk selalu hidup bermasyarakat, dimana 

manusia dapat mengembangkan kerjasama, serta hubungan saling bergantung dengan 

manusia lainnya, agar dapat lebih mudah mencapai tujuan hidupnya.  

Agar manusia dapat hidup dengan baik, manusia yang hakikatnya sebagai makhluk 

sosial tentu membutuhkan bantuan orang lain. Untuk menciptakan bantuan itu dibutuhkan 

hubungan antara satu orang dengan orang lain atau mungkin satu orang dengan kelompok, 

atau antara kelompok satu dengan kelompok lain. Sama halnya dalam suatu organisasi kerja, 

agar dapat mencapai tujuan yang optimal, perlu adanya hubungan baik antara pihak satu 

dengan pihak lain. 

Industrialisasi merupakan identitas bagi suatu peradaban, dimana industri tersebut 

menunjukkan suatu kondisi masyarakat yang telah mengalami proses kemajuan yaitu segala 

aktivitas yang menggunakan teknologi dibandingkan dengan tenaga manusia. Menurut Ilmu 

Sosial, Industri dimulai dari masa revolusi industri yang telah banyak merubah pola pikir dan 

perilaku manusia menjadi lebih kompleks, sehingga adanya industri ini mempercepat 

banyaknya proses produksi yang awalnya berjalan lambat menjadi berjalan lebih cepat dan 

efesien. 

Industrialisasi yang terjadi di Indonesia merupakan suatu perjalanan sejarah 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Industrialisasi juga merupakan sebuah transisi dari 

masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern. Industrialisasi tersebut telah merubah 

pola mata pencaharian masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang menuju industri, hal 
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ini ditandai dengan adanya atau berdirinya banyak pabrik-pabrik baik dalam bidang otomotif, 

pertambangan, manufaktur, dll. 

Dalam perjalanan suatu industri tidak terlepas dari adanya pekerja yang ikut andil di 

dalam proses produksi. Pekerja atau buruh merupakan faktor yang sangat penting bagi 

perusahaan untuk melakukan proses produksi. Sehingga buruh atau pekerja adalah roda 

kehidupan bagi industri, tanpa buruh industri tidak dapat melakukan proses produksi. 

Sekalipun industri tersebut banyak menggunakan alat-alat mesin yang canggih. Mutu nilai 

tenaga kerja tidak hanya dinilai dari kondisi fisik dan intelektual saja, tetapi justru karena 

sikap mental serta moral kerja atau etos kerjanya, karena etos kerja sangat berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja. 

Kohesi sosial antar pekerja sangat penting dalam suatu perusahaan, dimana kohesi 

sosial itu merupakan fondasi yang sangat penting bagi setiap masyarakat. Pengertian 

mengenai konsep kohesi sosial yang asli sendiri berasal dari tesis Emile Durkheim. 

Menurutnya terdapat solidaritas mekanik yang diindikasikan dengan adanya aktor yang kuat 

dalam masyarakat, lalu terdapat solidaritas organik yang diindikasikan dengan saling 

bergantungnya individu maka akan terbentuk kohesi sosial dengan sendirinya.  

Setiap individu menemukan suatu kenyamanan dengan bergabung dan berinteraksi 

dalam suatu kelompok, karena didalam kelompok seseorang akan merasa bahwa dirinya 

disukai dan diterima. Perasaan disukai dan diterima semacam ini sangat penting bagi semua 

usia dalam rentang kehidupan manusia. Kohesi sosial merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam menjaga keutuhan kelompok, terutama pada kelompok pekerja di suatu 

perusahaan. Jika kondisi-kondisi kerja tidak memuaskan baik fisik maupun mental, maka 

efek langsung akan bersifat acuh tak acuh, pesimis dan secara ekstrim mungkin akan terjadi 

tuntutan, pertengkaran ataupun pemogokan. 



 

3 
 

Terkadang suatu perusahan juga mengalami hambatan dalam mengkoordinasi pegawai 

agar selaras dengan kemauan dan tujuan yang akan dicapai karena setiap individu yang 

menjalankan aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan mempunyai hal kepribadian, watak, 

minat, bakat, latar belakang pendidikan, harapan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja pegawai adalah motivasi kerja yang 

setiap individu berbeda-beda. Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2006: 219) “bahwa motivasi 

adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar 

mereka mau bekerja sama, bekerja dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk 

mencapai kepuasan”. Apabila seseorang termotivasi maka ia akan berusaha dengan sekuat 

tenaga untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Namun belum tentu upaya yang keras itu 

akan menghasilkan produktivitas yang diharapkan, apabila tidak disalurkan dalam arahan 

yang dikehendaki organisasi atau perusahaan.
1
 

Sama halnya dengan perusahaan yang akan peneliti amati yaitu PT. Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal Lawang yang merupakan pabrik tekstil dan berdiri sejak tahun 1962. 

Pabrik tekstil merupakan pabrik yang berskala besar pada masanya, namun saat ini pebrik 

tersebut telah mengalami masalah internal yang membuat proses produksi terganggu. Dengan 

adanya proses produksi perusahan tesrsebut mempunyai karyawan atau pekerja yang 

mendukung produktivitas dalam perusahaan tersebut. Terdapat beberapa komunitas atau 

perkumpulan yang dilakukan oleh para pekerja di PT. ISN Unit Patal Lawang sebagai wadah 

untuk membentuk solidaritas antar pekerja, seperti bulu tangkis karyawan, SPSI (Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia), dll. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat oleh peneliti 

adalah: Bagaimanakah kohesi sosial antar pekerja dalam peningkatan produktivitas kerja? 

                                                           
1
Produktivitas Kerja Dari Perspektif Sosial dalam http://www.bunghatta.ac.id/artikel/202/produktivitas-tenaga-kerja-dari-perspektif-

sosial.html Diakses pada 02 febuari 2014 pukul 20.15 

http://www.bunghatta.ac.id/artikel/202/produktivitas-tenaga-kerja-dari-perspektif-sosial.html
http://www.bunghatta.ac.id/artikel/202/produktivitas-tenaga-kerja-dari-perspektif-sosial.html


 

4 
 

1.3 Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah: Untuk 

mengetahui kohesi sosial antar pekerja dalam peningkatan produktivitas kerja. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a.   Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep kohesi 

sosial selanjutnya. 

b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya yang  

berkaitan dengan Sosiologi Industri. 

 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan khususnya 

bagi PT. Industri Sandang Nusantara Unit patal Lawang dan para pekerjanya 

tentang kohesi sosial antar pekerja dalam peningkatan produktivitas kerja. 

b.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti  yang lain untuk 

melakukan penelitian yang sejenis. 

1.5 Definisi Konsep 

1.5.1 Kohesi Sosial 

Kohesi sosial adalah sebuah perekat yang secara fungsional merupakan 

kondensasi atau tepatnya kristalisasi dari adanya kesamaan famili, klan, etnik,kesamaan 

nasib, jenis pekerjaan, orientasi budaya, dan tujuan sosial. Kohesi sosial juga 

merupakan “ causa prima ” bagi pembentukan masyarakat itu sendiri.
2
 

                                                           
2 Pengertian Kohesi Sosial dalam http://www.scribd.com/doc/71399589/Pengertian-Kohesi-Sosial diakses pada 19 Febuari 2014, pukul 

18.00 

http://www.scribd.com/doc/71399589/Pengertian-Kohesi-Sosial
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Secara etimologi kohesi merupakan kemampuan suatu kelompok untuk menyatu, 

dan kohesi sosial merupakan hasil hubungan individu dengan lembaga. Pengertian 

mengenai konsep kohesi sosial yang asli sendiri berasal dari tesis Emile Durkheim. 

Menurutnya terdapat solidaritas mekanik yang diindikasikan dengan adanya aktor yang 

kuat dalam masyarakat, lalu terdapat solidaritas organik yang diindikasikan dengan 

saling bergantungnya individu maka akan terbentuk kohesi sosial dengan sendirinya.
3
 

Dewan Eropa mendefinisikan kohesi sosial sebagai kemampuan suatu masyarakat 

untuk menjamin kesejahteraan anggotanya, menekan perbedaan dan menghindari 

polarisasi. Masyarakat yang kohesif merupakan komunitas yang terdiri dari individu-

individu bebas yang saling mendukung, mencapai tujuan bersama secara demokratis.
4
 

Dalam kehidupan masyarakat, kohesi sosial (social cohesion) dapat didefinisikan 

sebagai perekatan yang dibangun oleh suatu komunitas berdasarkan ikatan kefamilian, 

klan dan genealogi dalam bingkai keetnikan.  

1.5.2 Pekerja 

Secara definitif buruh dapat diartikan orang yang bekerja dibawah perintah orang 

lain, dengan menerima upah karena dia melekukan pekrjaan di perusahaan. Sebagai 

pengganti buruh kini digunakan istilah pekerja. Pengertian pekerja adalah setiap orang 

yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan pekerjaan maupun diluar hubungan 

pekerjaan.
5
 

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan 

pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha 

dengan menerima upah.
6
 

                                                           
3 Memahami Konsep Kohesi Sosial dalam http://m.kompasiana.com/post/read/599348/2/memahami-konsep-kohesi-sosial diakses pada 20 

febuari 2014, pukul 22.27 
4 Sumber : European Committee for Social Cohesion (2004) Revised Strategy for Social Cohesion. 
5John Suprihanto. 1999.  Hubungan Industrial Sebuah Pengantar. Yogyakarta : BPFE 
6 Pengertian Pekerja dalam http://penelitihukum.org/tag/pengertian-pekerja/ diakses pada 19 Febuari 2014, pukul 18.55 

http://m.kompasiana.com/post/read/599348/2/memahami-konsep-kohesi-sosial
http://penelitihukum.org/tag/pengertian-pekerja/
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 1 

angka 3 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian ini agak umum namun 

maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja 

baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu 

karena upah selama ini diberikan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang 

menerima imbalan dalam bentuk barang.
7
 

1.5.3 Produktivitas Kerja 

Produktivitas banyak diartikan sebagai kemampuan seperangkat sumber-sumber 

ekonomi untuk menghasilkan sesuatu atau diartikan juga perbandingan antara 

pengorbanan (input)  dengan penghasilan (output). Produktivitas kerja seorang 

karyawan atau pekerja biasanya terwujud sebagai prestasi karyawan yersebut 

dilingkungan kerjanya. Disisi lain, produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap 

mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupa hari ini harus lebih 

baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Produktivitas kerja 

mengandung pengertian, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keikutsertaan 

tenaga kerja persatuan waktu. 
8
 

Menurut Sondang P. Siagian, produktivitas kerja adalah kemampuan memperoleh 

manfaat sebesar besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan 

output yang optimal, kalau mungki n yang maksimal.
9
 

Produktivitas menurut National Productivity Board Singapore adalah sikap 

mental yang mempunyai semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan.
10

 

                                                           
7  Pengertian buruh atau pekerja dalam http://www.kajianpustaka.com/2013/04/hukum-ketenagakerjaan.html diakses pada 19 Febuari 2014, 

pukul 18.55 

8 John Suprihanto, Op.cit, 17-18.  
9 Sumber: Sondang P Siagian, 1982:15 

http://www.kajianpustaka.com/2013/04/hukum-ketenagakerjaan.html
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Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental yang selalu mempunyai pandangan 

bahwa kehidupan kemarin harus lebih baik dari hari ini,. Cara kerja hari ini harus lebih baik 

dari hari kemarin dan hasil kerja yang dicapai esok harus lebih baik dari hari ini.
11

 

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa di dalam meningkatkan produktivitas kerja 

memerlukan sikap mental yang baik dari pegawai, disamping itu peningkatan produktivitas 

dapat dilihat melalui cara kerja yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dan hasil kerja 

yang diperoleh. 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian  kuantitatif karena 

dalam pelaksanaannya meliputi mengkoding, menghitung data, analisis dan interpretasi 

tentang arti dan data yang diperoleh. 

1.6.1 Rancangan Penelitian 

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa penelitian ini merupaka penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian survey. Penelitian Survei adalah jenis 

penelitian yang mengumpulkan informasi tentang karakteristik, tindakan, pendapat dari 

sekelompok responden yang representative yang dianggap sebagai populasi. Survei 

adalah teknik penelitian di mana informasi dikumpulkan dari sekelompok manusia 

sebagai sampel dan biasanya menggunakan daftar pertanyaan.
12

 

Penelitian survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan 

dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden. Dalam 

penelitian survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar 

variabel tanpa adanya intervensi peneliti. Survei yang dilakukan dalam melakukan 

                                                                                                                                                                                     
10 Produktivitas Kerja dalam http://materi-skripsi.blogspot.com/2012/04/produktivitas-kerja.html diakses pada 21 Maret 2014, pukul 20.17 

11 Sumber: Payman J. Simanjuntak, 1987:34-35 
12

M. Suparmoko. 1998. Metode Penelitian  Praktis. Yogyakarta : BPFE 

http://materi-skripsi.blogspot.com/2012/04/produktivitas-kerja.html
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penelitian biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner survei lebih merupakan 

pertanyaan tertutup.
13

 

Dalam pelaksanaannya survey yang dilakukan peneliti dilapangan dengan cara 

menyebarkan angket yang telah dipersiapkan kepada  responden, meminta arsip dari 

perusahaan tersebut sebagai salah satu dokumentasi bagi peneliti, serta 

mendokumentasikan beberapa foto pekerja yang ada di PT. Industri Sandang Nusantara 

Unit Patal Lawang.  

1.6.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang di 

tempatkan oleh peneliti untuk di pelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu: 

1. Variabel Independent 

Dalam penelitian ini variabel independent (variabel bebas) adalah kohesi sosial 

dengan indikator sebagai berikut: 

a. Saling membantu pekerja lain 

b. Perkumpulan/komunitas di luar jam kerja 

c. Pergi kekantin bersama 

d. Menjenguk saat sakit 

e. Ta’ziah 

f. Penggunaan bahasa antar pekerja 

2. Variabel Devendent 

                                                           
13 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. 1983. Metodologi Penelitian Survei. Jakarta : CV. Rasma Agung 
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Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent (variabel terikat) adalah 

peningkatan produktivitas kerjayaitu tingkat produktivitas dengan indikator 

sebagai berikut : 

a. Waktu produksi 

b. Kreatifitas pekerja 

c. Semangat kerja 

1.6.3 Instrumen Penelitian 

2 Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen 

penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen dalam 

penelitian ini berbentuk kuesioner, untuk pedoman wawancara atau observasi. Setelah 

data terkumpul maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan 

menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Pada penelitian ini untuk 

menguji adanya hubungan kohesi sosial antar pekerja (variabel independent (X)) dengan 

peningkatan produktivitas kerja (variabel dependent (Y)) digunakancross tab dan mono 

tab, serta uji prosentase. 

 

 

2.1.1 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari mausia, 

hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi yang penulis gunakan sebagai 

objek penelitian adalah para pekerja yang bekerja di PT. Industri Sandang Nusantara 

Unit Patal Lawang. 



 

10 
 

b. Teknik Penentuan Sampel Penelitian 

Pengambilan contoh (sampel) disebut sampling merupakan tindakan yang sangat 

penting beagi suatu penelitian sebab kekeliruan dalam mengambil sampel akan 

membawa kesimpulan yang salah terhadap obyek atau hal (populasi) yang kita ingin 

kaji atau ingi pelajari. Oleh karena itu perencanaan yang baik dalam pengambilan 

sampel yang disebut juga sebagai research design sangat kita perlukan.
14

 

Dalam pengambilan sampel yang perlu diperhatikan  adalah bahwa karakteristik 

yang ada dalam populasi harus terwakili oleh sampel.  Populasi dapat diwakili oleh 

sebagian anggotanya yang disebut sampel.  Namun, hasil penelitian tidak akan 

berkurang bobot dan akurasinya karena sampel memiliki karakter yang sama dengan 

populasi sehingga informasi yang digali dari sampel sama dengan karakter yang 

berlaku pada populasi  (demikian harapan peneliti). 

Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis 

metode Proportionate Stratified Random Sampling(Pengambilan sampel acak 

distratifkasi). Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang 

tidak homogen dan berstrata secara proporsional.
15

Suatu organisasi yang mempunyai 

banyak pekerja yang di tempatkan dalam berbagai bidang ataupun jabatan, maka 

populasi pekerja itu berstrata.  Jumlah Pekerja di PT. ISN Unit Patal Lawang adalah 

260 orang. Misanya jumlah pekerja di bidang staff = 66, produksi =113, Maintance 

=38, satpam =21, Cleaning Service=11, lain-lain = 11. Sampel harus diambil secara 

proposional dari seluruh strata jabatan pekerjaan tersebut. 

                                                           
14 M. Suparmoko. Op.cit. 33 
15

Ibid. 41 
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Jumlah populasi pekerja dengan berdasarkan seluruh strata jabatan pekerjaan 

adalah:  260, jumlah sampel ditentukan sebesar 10% dari populasi, berarti: 10% x 260 

= 26. Maka pengambilan sampel dilakukan secara proporsional, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 26 orang. Selanjutnya pengambilan 

sampel bisa dilakukan secara random (acak) dari kerangka sampling daftar pekerja 

berdasarkan masing-masing strata jabatan. 

2.1.2 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Penelitian Lapangan (Field Research), dilakukan dengan cara mengadakan 

peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data 

primer (data yang diambil langsung dari perusahaan).  

Data primer ini didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut: 

a. Metode pengamatan atau Observasi adalah pengumpulan data dengan cara 

pengamatan langsung pada objek yang sedang diteliti. Dalam penulisan 

Staff : 66 X 10% = 6,5 (dibulatkan menjadi 7) 

       

Produksi : 113 X 10% = 11,3 (dibulatkan menjadi 11) 

       

Maintance : 38 X 10% = 3,8 (dibulatkan menjadi 4) 

       

Satpam : 21 X 10% = 2,1 (dibulatkan menjadi 2) 

       

Cleaning 

Service 

: 11 X 10% = 1,1 ( dibulatkan menjadi 1) 

 

 

Lain-lain : 11 X 10% =  1,1 (dibulatkan menjadi 1) 

   Jumlah = 26 
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laporan ini, penulis mengadakan pengamatan langsung pada para pekerja di 

PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Lawang. 

b. Kuesioner 

Teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner semi terbuka yaitu 

kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang sudah di tentuka oleh 

peneliti namun responden juga masih bisa menambahkan beberapa jawaban 

lain. Kuesioner ini merupakan suatu cara pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan yang berjumlah 27 

pertanyaan  kepada responden, dan yang menjadi responden dalam 

penelitian ini yaitu 26 pekerja di PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal 

Lawang yang menjadi objek. 

2.   Studi Pustaka (Library Research), merupakan data sekunder penelitian yang 

dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat-pendapat yang dikemukakan 

oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta literature 

lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan 

pembahasan. 

2.1.3 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, maka penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian verifikatif. 

Dalam pelaksanaan, penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian 

menggunakan tabulasi tunggal (mono tab) dan tabulasi silang(cross tab) lalu akan 

dianalisis menggunakan analisis prosentaseyang dilaksanakan melalui pengumpulan 

data dilapangan. 

1. Tabulasi Tunggal (Mono Tab) 
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Proses pemasukan atau penyusunan data dan frekuensi ke dalam tabel dalam satu 

kolom tunggal disebut tabulasi sederhana Data diperoleh dari frekuensi jawaban 

responden melalui pengumpulan angket. 

2. Tabulasi Silang(Cross Tab) 

Tabulasi silang atau analisis silang adalah analisis dengan menggunakan tabel 

silang. Tabel silang ini dapat berbentuk frekuensi atau prosentase. Dalam analisis 

silang atau tabulasi silang, variabel – variabel di paparkan dalam suatu tabel.
16

 

3. Analisis Prosentase 

Cara yang paling sering dipakai dalam analisis data adalah frekuensi distribusi 

relatif artinya data dibagi dalam beberapa kelompok dan dinyatakan atau diukur 

dalam presentase. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui kelompok mana yang 

paling banyak jumlahnya yaiyu ditunjukkan oleh nilai presentase yang tertinggi, 

dan demikian sebaliknya.
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Dengan rumus sebagai berikut : 

P= 
F

N
x100% 

Keterangan : 

P = Prosentase 

F = Frekuensi 

N + Jumlah per item 
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