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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian akan dilakukan pada Pembangunan Rumah Susun-SNVT 

Universitas Brawijaya, yang berlokasi di Jl.Dieng No.92 Desa Sumberejo, 

Kelurahan Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang (Kampus II Universitas Brawijaya).  

 Pelaksanaan penelitian dilakukan selama jam kerja yaitu mulai jam 08.00-

16.00 , dengan waktu istirahat mulai jam 12.00-13.00. Pelaksanaan penelitian ini 

dilakukan selama 7 hari pengamatan terhadap masing-masing pekerja. 

 

3.2  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk' 

mengumpulkan data. Data dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  

bersumber  dari  tenaga  kerja sebagai hasil penelitian secara langsung di lapangan.  

Untuk  memperoleh  data  penelitian  jenis  ini  digunakan  2  jenis metode yaitu : 

1. Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu  dilakukan dengan  membaca 

materi  kuliah, buku-buku tugas  akhir,  buku-buku  referensi,  jurnal, dan  

majalah  yang  berhubungan  dengan  pembuatan  laporan penelitian. 

2. Penelitian Lapangan (field research): 

 Wawancara  yaitu  pengumpulan  data  dengan  tanya  jawab  sepihak  

kepada  yang bersangkutan (tenaga kerja pada pekerjaan pasangan 

keramik).  

 Observasi  (pengamatan),  dilakukan  dengan  pengamatan  dilapangan  

untuk mendapatkan  data. 

 Kuisione, Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. 
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 Dokumentasi. 

 Pengukuran produktivitas yang dilakukan dengan menggunakan kamera 

video. Pengambilan gambar bertujuan untuk dapat merekam seluruh 

aktivitas tertentu yang akan diukur. 

 Teknik Sampel 

Digunakan untuk memudahkan proses pengambilan data sehingga hanya 

sebagian kecil saja yang diambil dari sebuah populasi yang dapat mewakili 

keseluruhan populasi 

 

3.3 Peralatan Penelitian 

 Dalam proses pengumpulan data adapun peralatan yang digunakan antara 

lain :  

1. Lembar formulir pencatatan jam kerja.  

2. Alat tulis dan alat bantu lain.  

3. Kamera dan Handphone.  

4. Komputer sebagai alat proses pengolahan data. 
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3.4 Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Data Primer : 

- Gambar Proyek, data 

proyek 

- Pengamatan langsung 

di lapangan 

Data Sekunder: 

Pembacaan literatur dan jurnal 

teknik sipil tentang: 

- Produktivitas 

- Metode Kerja 

- Time and Motion Study 

 

 

Pengumpulan Data di Lapangan: 

- Penentuan jumlah tukang batu yang akan diamati 

- Pengamatan tukang batu pada pekerjaan 

pemasangan keramik dengan Metode Time and 

Motion Study 

- Pembagian kuisioner 

- Wawancara dengan pimpinan proyek dan pekerja 

- Keterangan tambahan 

 

Pengolahan Data dan Analisa Data 

Analisa dan Pembahasan 

 

Kesimpulan dan Saran  

Selesai 
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3.5 Analisa Data Penelitian 

 

3.5.1  Analisa Deskriptif 

 Metode  deskriptif  adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  status  

sekelompok  manusia, suatu  obyek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  

ataupun  suatu  kelas  peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari analisis deskripsi 

adalah membuat deskripsi gambaran yang  sistematis,  faktual  dan  akurat  

mengenai  fakta-fakta  yang  diteliti  di  lapangan. Merupakan analisis  yang 

digunakan untuk mengolah data  yang diperoleh dalam bentuk angka  kemudian  

dideskripsikan  berdasarkan  distribusi  frekuensi,  nilai  rata-rata  dan defisiasi 

standar melalui perhitungan statistik. 

 

3.5.2   Analisa Validitas 

 Validitas adalah dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana data 

ditampung pada suatu kuesioner akan mengukur apa yang ingin diukur. 

 Rumus korelasi yang digunakan adalah rumus Korelasi Product Moment, 

dimana skor butir dipandang sebagai nilai X dan total dipandang sebagai nilai Y. 

𝑟 =
𝑛Ʃ𝑋𝑌− Ʃ𝑋Ʃ𝑌

√{𝑛Ʃ𝑋𝑖2−(Ʃ𝑋𝑖)2{𝑛Ʃ𝑌2−(Ʃ𝑌)2}
……………………….…………………….….(1) 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi  Xi = elemen variabel bebas 

Y = produktivitas pekerja N = jumlah data  

(Masri Singarimbun, 1987: PP.124-137) 

 Pelaksanaan uji analisis kesahihan butir dilakukan dengan menggunakan 

kalibrasi dengan alat bantu SPSS 15. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila 

harga koefisien rhitung ≥ 0,3 (Sudarmanto R Gunawan, 2005: P.79).  
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3.5.3 Uji Reliabilitas 

 Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya terhadap butir-butir pertanyaan 

yang dinyatakan valid diuji keandalannya (reliabilitas). Suatu instrumen dikatakan 

mempunyai reliabilitas apabila instrumen tersebut cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. 

 Rumus untuk mengukur reabilitas dapat digunakan analis Alpha Cronbach 

sebagai berikut: 

𝑟𝑛 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −  

Ʃ𝑎𝑏2

𝑎𝑡2 )…….………………………………………………(2) 

 Keterangan: 

rn :  Reliabilitas instrumen  ∑αb2 :  Jumlah varian butir  

k          :  Banyaknya butir pertanyaan  αt2 :  Varian total        

(Suharsimi Arikunto, 1996). 

Cara pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 15, yang dilakukan dengan metode Cronbach Alpha, dimana suatu 

kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dibandingkan 

dengan nilai reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1. Hubungan Jumlah Butir dengan Reliabilitas Instrumen. 

Jumlah Butir Reliabilitas 

5 0,20 

10 0,33 

20 0,55 

40 0,67 

80 0,80 

160 0,89 

320 0,94 

Sumber: Ebel, et. Al dalam Bafadal (1999) dikutip dari Robert Eddy 

S(2007) 
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3.5.4 Uji Normalitas Data 

Uji  normalitas  adalah pengujian  tentang  kenormalan  distribusi  data.  

Sebagai  salah  satu uji statistik parametrik, maka analisis regresi berganda dapat 

dilakukan jika sampel yang dipakai  untuk  analisis  berdistribusi  normal.  

Penggunaan  statistik  parametrik  dihindari jika  data  yang  diteliti  tidak  

berdistribusi  normal.  Uji  normalitas  data  yang  digunakan dalam uji  penelitian  

ini  adalah  uji Smirnov  Kolmogorov.  Asumsi  normalitas  terpenuhi jika nilai 

Asymp.sig (2-tailed) lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05. 

 

3.5.5  Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Analisis  ini  digunakan  untuk  memprediksi  hubungan  antara  variabel  

terikat  Y  yaitu kinerja  sumber  daya  manusia  pada  pekerjaan pasangan  keramik,  

dengan  variabel  bebas  X. Bentuk  umum  persamaan regresi linier adalah sebagai 

berikut  

Y = a + b X …………………………………………………………………(3) 

Dimana: 

Y : nilai dari variabel dependent b : koefisien regresi 

a  : konstanta , yaitu nilai Y jika X=0 X : nilai dari variabel independent        

  

(Purbayu Budi Santosa dan Ashari dalam penelitian Nur Khasanah, 2008 : 21). 

3.5.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

Dengan  analisis  ini  kita  bisa  memprediksi  perilaku  dari  variabel  

dependent  dengan menggunakan  data  variabel  terikat.  Analisis  regresi  berganda  

dirumuskan  sebagai berikut : 

Y = bo + b1X1 + b2X2 + … + bnXn …………………………………………(4) 
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Keterangan: 

Y    :  variabel terikat   

X1,X2,Xn :  variabel bebas   

bo,b1,bn  :  parameter yang harus diduga dari data dan dapat diperoleh 

dengan  menyelesaikan persamaan linier simultan dari 

perhitungan. 

   

 

 

 

  

 

Ukuran besar kecilnya, kuat tidaknya hubungan antar variabel-variabel 

apabila bentuk hubungan linier disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang 

dinyatakan dengan bilangan, bergerak antara 0 sampai +1 atau 0 sampai -1. apabila 

nilai r mendekati +1 atau -1 berarti terdapat hubungan yang kuat. Apabila 

mendekati 0 berarti sebaliknya terdapat hubungan yang lemah atau tidak ada 

hubungan dan apabila r sama dengan +1 atau -1 berarti terdapat hubungan positif 

sempurna atau negatif sempurna. Bila r bernilai positif maka terdapat korelasi 

positf, bila r bernilai negatif maka terdapat korelasi negatif, dan bila r bernilai nol 

maka tidak terdapat korelaasi (-1 ≤ r ≤ 1) (Ronald E W . 1995 : 371) 

 

 

 

 

Variabel Bebas (X) 

X1 : Umur 

X2 : Pengalaman Kerja 

X3 : Manajerial 

X4 : Faktor Cuaca 

X5 : Komposis Kelompok Kerja 

X6 : Kesehatan Pekerja 

Variabel terikat (Y) 

Produktivitas Pasangan 

Keramik 
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3.5.7 Uji Koefisien Determinasi Berganda 

 Uji ini digunakan untuk menentukan proporsi atau prosentase total variasi 

dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel tidak terikat, secara bersama-

sama. r2 menggambarkan ukuran kesesuaian yaitu sejauh mana regresi sampel 

mencocokan data. Rumus koefisien determinasi berganda adalah : 

 

Keterangan: 

 r 2    : koefisien determinasi berganda  

a, b1,..bn   : koefisien persamaan regresi  

Y    : variabel terikat (produktivitas pekerjaan pasangan bata)  

X1,.....X7   : variabel bebas (faktor yang mempengaruhi)  

N    : jumlah data (sampel)  

Ukuran r2 disebut dengan coeffisient of determination (koefisien 

determinasi), koefisien ini juga dipakai untuk mengukur kuatnya korelasi linier. 

Jelas bahwa 0 ≤ r 2 ≤ 1 karena -1≤ r 2 ≤ 1 (Ronald EW dalam penelitian Nur 

Khasanah, 2008 : 23). Keterangan r 2 : koefisien determinasi berganda a, b1,..bn : 

koefisien persamaan regresi Y : variabel terikat (produktivitas pekerjaan pasangan 

bata) X1,.....X7 : variabel bebas (faktor yang mempengaruhi) n : jumlah data 

(sampel) Ukuran r2 disebut dengan coeffisient of determination (koefisien 

determinasi), koefisien ini juga dipakai untuk mengukur kuatnya korelasi linier. 

Jelas bahwa 0 ≤ r 2 ≤ 1 karena -1≤ r 2 ≤ 1 (Ronald EW dalam penelitian Nur 

Khasanah, 2008 : 23). 
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3.5.8 Uji Hipotesis 

 Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam 

penelitian. Pada umumnya hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Hipotesis 

menurut tata bahasa berarti suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat 

seperti proporsi atau dalil. 

 Menurut pola umum metode ilmiah, setiap penelitian terhadap suatu obyek 

hendaknya dibawah suatu tuntunan suatu hipotesis yang berfungsi sebagai 

pegangan sementara atau jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya di dalam kenyataan percobaan atau praktek. Setiap hipotesis 

mempunyai paling tidak salah satu beberapa fungsi berikut : 

1. Sebagai jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. 

2. Petunjuk ke arah penyelidikkan lebih lanjut.  

3. Sebagai suatu hipotesis kerja.  

4. Suatu ramalan atau dugaan tentang sesutau yang akan datang atau bakal 

ditemukan.  

5. Sebaga konsep yang dikembangkan. 

6. Sebagai bahan suatu bangunan suatu teori (Husein Umar, 2002: 80-82) 

 Adapun uji hipotesis yang akan dilakukan adalah: 

1. Uji F (F test) Uji F ini digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel yang 

ada secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

sumber daya manusia dalam pekerjaan pasangan bata, yaitu membandingkan 

antara nilai tingkat signifikan (α) = 5% (0,05) yang ditetapkan dengan nilai sig 

F hitung. Jika F hitung kurang daripada nilai α yang ditetapkan maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi 

variabel terikat. Sebaliknya jika F hitung lebih daripada nilai α, maka dapat 
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disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat (Y). 

2.  2 Uji t (t test) Uji t ini digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel yang 

ada secara parsial (sendiri-sendiri) benar-benar mempunyai pengaruh 

signifikan atau tidak signifikan, terhadap kinerja sumber daya manusia dalam 

pekerjaan pasangan bata, yaitu membandingkan antara t hitung masing-masing 

variabel dan sig t dengan nilai tingkat signifikan t = 5% (0,05) yang telah 

ditetapkan. 

 Jika sig t hitung variabel bebas kurang daripada nilai sig t yang telah 

ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa berada didalam daerah penolakkan Ho 

maka hipotesis Hi dapat diterima atau variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Sebaliknya jika sig t variabel bebas lebih daripada sig t yang telah 

ditetapkan berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

 

3.5.9 Cara Kerja SPSS 

Pada dasarnya komputer berfungsi mengolah data menjadi informasi yang 

berarti. Data yang diolah dimasukkan sebagai input, kemudian dengan proses 

pengolahan data oleh komputer dihasilkan output berupa informasi untuk kegunaan 

lebih lanjut. Berikut sedikit gambaran tentang cara kerja komputer dengan program 

SPSS dalam mengolah data.  

 

 

 

 

Gambar 3.1. Cara kerja SPSS 

INPUT DATA 

Dengan 

DATA EDITOR 

PROSES 

Dengan 

DATA EDITOR 

OUTPUT DATA 

Dengan 

VIEWER 



42 
 

Data hasil penelitian atau data yang akan diproses dimasukkan lewat menu DATA 

EDITOR yang secara otomatis muncul di layar komputer.  

1. Data yang telah diinput kemudian diproses, juga lewat menu DATA 

EDITOR  

2. Memilih menu yang akan digunakan pada SPSS 15.0 for windows grafik, 

statistik dan lain-lain. 

3. Hasil pengolahan data muncul di layar windows yang lain dari SPSS yaitu 

VIEWER, output SPSS bisa berupa teks, tulisan, tabel atau grafik.  

 Pada VIEWER, informasi atau output statistik dapat ditampilkan secara:  

a. Teks atau tulisan Pengerjaan (perubahan bentuk huruf, penambahan, 

pengurangan dan lainnya) yang berhubungan dengan output berbentuk tabel 

bisa dilakukan lewat menu text output editor.  

b. Tabel Pengerjaan (pivoting tabel, penambahan, pengurangan, dan lainnya) 

yang berhubungan dengan output data yang berbentuk tabel dilakukan lewat 

menu pivot table editor. 

c. Chart atau grafik Pengerjaan (perubahan tipe grafik dan lainnya) yang 

berhubungan dengan output data yang berbentuk grafis dapat dilakukan 

lewat menu chart editor. 

 

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Operasional Variabel 

3.6.1  Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel digunakan sebagai petunjuk tentang 

bagaimana suatu variabel diukur, dengan menggunakan indikator-indikator yang 

digunakan secara terperinci. Formulasi definisi operasional ini menggunakan 

teknik skoring. Teknik skoring yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

likert yaitu pertanyaanpertanyaan yang memberikan alternatif 4 jawaban dan 

jawaban-jawaban ini diberi skor 1,2,3,4. Definisi operasional variabel menjelaskan 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. 
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Kinerja tukang sebagai variabel terikat, yang nilainya dipengaruhi oleh 

satu atau lebih variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Umur (X1), faktor umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

kinerja sumber daya manusia, perbedaan umur pada seseorang akan

mempengaruhi kemampuannya dalam bekerja.

2. Pengalaman kerja / masa kerja (X2), karakteristik individu salah satunya

adalah masa kerja yang akan memrpengaruhi kinerja setiap individu. Masa

kerja adalah lamanya tukang bekerja sebagai tukang pada proyek konstruksi.

Lama tukang tersebut bekerja, merupakan indikator untuk mengukur variabel

ini

3. Manajerial  (X3), merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja

sumber daya manusia. Faktor manajerial berpengaruh pada semangat dan

gairah pekerja melalui gaya kepemimpinan, kebijaksanaan, dan peraturan

perusahaan (kontraktor). Karena dengan adanya mutu manajemen sebagai

motor pengerak dalam berproduksi diharapkan akan mencapai tingkat

produktivitas, laju prestasi maupun kinerja operasi seperti yang diinginkan.

4. Faktor Cuaca (X4), merupakan satu faktor yang mempengaruhi kinerja

sumber daya manusia. Cuaca yang cenderung sering hujan berpengaruh pada

terhadap pekerjaan merupakan indikator untuk mengukur variabel ini.

5. Komposisi Kelompok Kerja (X5), pada proyek konstrusi seorang kepala

lapangan memimpin satu kelompok kerja yang terdiri dari bermacam-macam

pekerja dilapangan. Komposisi kelompok kerja berpengaruh terhadap

produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Kelompok kerja dan hubungan

pekerja dengan bas borong sebagai indikator untuk mengukur variabel ini.

6. Kesehatan pekerja (X6), merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

kinerja sumber daya manusia. Pekerja yang sehat cenderung akan mempunyai

produktivitas yang tinggi, sedang pekerja yang sakit-sakitan atau kurang sehat

cenderung mempunyai produktivitas yang rendah.
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3.6.2  Pengukuran Variabel 

 Teknik pengukuran adalah penerapan atau pemberian skor terhadap obyek 

atau fenomena menurut aturan tertentu. Dalam penelitian ini digunakan skala likert 

yang berdasarkan kuesioner. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan dengan 

masingmasing mempunyai 5 pilihan jawaban dan tiap pilihan jawaban tersebut 

mempunyai nilai tersendiri sesuai dengan dukungan-dukungan terhadap masalah 

penelitian. Untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor berpengaruh terhadap 

kinerja dan untuk memudahkan penilaian maka didefinisikan dengan pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut : 

Untuk pertanyaan mengenai umur 

1. Berapa umur anda sekarang? 

a. Kurang dari 15 tahun c. 21 – 30 tahun e. Lebih dari 40 tahun  

b. 16 - 20 tahun  d. 31 – 40 tahun 

Untuk pertanyaan mengenai pengalaman kerja/masa kerja. 

2. Apakah anda setuju, semakin lama anda bekerja sebagai tukang batu 

mempengaruhi kerja/masa kerja anda? 

a. Sangat Tidak Setuju c. Biasa e. Sangat Setuju   

b. Tidak Setuju  d. Setuju 

3. Apakah anda setuju, usia 20 – 30 tahun anda sudah menjadi tukang batu? 

a. Sangat Tidak Setuju c. Biasa e. Sangat Setuju   

b. Tidak Setuju  d. Setuju 

Untuk pertanyaan mengenai Manajerial. 

4. Bagaimanakah penyediaaan material untuk pekerjaan pemasangan keramik 

menurut anda? 

a. Sangat Tidak Tepat Waktu  c. Cukup Tepat Waktu   e. Sangat Tepat 

b. Tidak Tepat Waktu    d. Tepat Waktu 
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5. Menurut Anda sudah lengkapkah penyediaan alat bantu untuk pemasangan 

keramik pada proyek ini? 

a. Sangat Tidak Lengkap c. Cukup Lengkap e. Sangat Lengkap  

b. Tidak Lengkap  d. Lengkap 

Untuk pertanyaan mengenai Faktor Cuaca 

6. Apakah cuaca mempengaruhi kinerja Anda pada pekerjaan pasangan 

keramik? 

a. Sangat Tidak Berpengaruh c. Cukup Berpengaruh   e. Sangat 

Berpengaruh 

b. Tidak Berpengaruh  d. Berpengaruh 

7. Setuju kah anda bahwa hujan menghambat pekerjaan pasangan keramik 

yang anda lakukan? 

a. Sangat Tidak Setuju c. Biasa e. Sangat Setuju   

b. Tidak Setuju  d. Setuju 

Untuk pertanyaan mengenai komposisi kelompok kerja  

8. Apakah anda setuju, komposisi kerja 1 tukang 1 pekerja membantu 

pekerjaan anda? 

a. Sangat Tidak Setuju c. Biasa e. Sangat Setuju   

b. Tidak Setuju  d. Setuju 

 

9. Sesuaikah komposisi yang ada sekarang dalam menunjang kinerja anda? 

a. Sangat Tidak Sesuai c. Cukup Sesuai e. Sangat Sesuai  

b. Tidak Sesuai  d. Sesuai 

 

Untuk pertanyaan mengenai kesehatan pekerja  

10. Setujukah Anda bila keadaan Anda kurang/tidak sehat dapat menghambat 

kinerja Anda pada pekerjaan pasangan keramik? 

a. Sangat Tidak Setuju c. Biasa e. Sangat Setuju  
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b. Tidak Setuju  d. Setuju 

11. Setujukah Anda bila keadaan Anda kurang/tidak sehat diharuskan tetap 

melaksanakan pekerjaan pasangan keramik? 

a. Sangat Tidak Setuju c. Biasa e. Sangat Setuju   

b. Tidak Setuju  d. Setuju  

 Penilaian hasil kuesioner dilakukan skoring pertanyaan-pertanyaan yang 

mempunyai 5 alternatif jawaban dan jawaban-jawaban ini diberi skor 1,2,3,4,5. 

adapun nilai / skor dari masing-masing jawaban adalah sebagai berikut : 

 Umur 

1. Untuk pertanyaan mengenai umur : 

Jawaban Sangat Tidak Setuju : 1  

Jawaban Tidak Setuju : 2  

Jawaban Biasa : 3  

Jawaban Setuju : 4 

Jawaban Sangat Setuju : 5 

 Pengalaman kerja/masa kerja: 

2. Untuk pertanyaan mengenai lamanya bekerja menjadi tukang batu  

Jawaban Sangat Tidak Setuju : 1  

Jawaban Tidak Setuju : 2  

Jawaban Biasa : 3  

Jawaban Setuju : 4 

Jawaban Sangat Setuju : 5 

3. Sejak usia berapa Anda menjadi tukang batu?  

Jawaban Sangat Tidak Setuju : 1  

Jawaban Tidak Setuju : 2  

Jawaban Biasa : 3  

Jawaban Setuju : 4 

Jawaban Sangat Setuju : 5 

 

 Manajerial 
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4. Bagaimanakah penyediaaan material untuk pekerjaan pemasangan keramik 

menurut anda?  

Jawaban Sangat Tidak Setuju : 1  

Jawaban Tidak Setuju : 2  

Jawaban Biasa : 3  

Jawaban Setuju : 4 

Jawaban Sangat Setuju : 5 

5. Menurut Anda sudah lengkapkah penyediaan alat bantu untuk pemasangan 

keramit pada proyek ini?  

Jawaban Sangat Tidak Setuju : 1  

Jawaban Tidak Setuju : 2  

Jawaban Biasa : 3  

Jawaban Setuju : 4 

Jawaban Sangat Setuju : 5 

 Faktor Cuaca 

6. Apakah cuaca mempengaruhi kinerja Anda pada pekerjaan pasangan 

keramik?  

Jawaban Sangat Tidak Setuju : 1  

Jawaban Tidak Setuju : 2  

Jawaban Biasa : 3  

Jawaban Setuju : 4 

Jawaban Sangat Setuju : 5 

7. Setuju kah anda bahwa hujan menghambat pekerjaan pasangan keramik 

yang anda lakukan?  

Jawaban Sangat Tidak Setuju : 1  

Jawaban Tidak Setuju : 2  

Jawaban Biasa : 3  

Jawaban Setuju : 4 

Jawaban Sangat Setuju : 5 

 Komposisi Kelompok Kerja 

8. Komposisi kelompok kerja yang Anda miliki sekarang adalah :  
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Jawaban Sangat Tidak Setuju : 1  

Jawaban Tidak Setuju : 2  

Jawaban Biasa : 3  

Jawaban Setuju : 4 

Jawaban Sangat Setuju : 5 

9. Sesuaikah komposisi yang ada sekarang dalam menunjang kinerja anda?  

Jawaban Sangat Tidak Setuju : 1  

Jawaban Tidak Setuju : 2  

Jawaban Biasa : 3  

Jawaban Setuju : 4 

Jawaban Sangat Setuju : 5 

 Kesehatan Pekerja 

10. Setujukah Anda bila keadaan Anda kurang/tidak sehat dapat menghambat 

kinerja Anda pada pekerjaan pasangan keramik?  

Jawaban Sangat Tidak Setuju : 1  

Jawaban Tidak Setuju : 2  

Jawaban Biasa : 3  

Jawaban Setuju : 4 

Jawaban Sangat Setuju : 5 

11. Setujukah Anda bila keadaan Anda kurang/tidak sehat diharuskan tetap 

melaksanakan pekerjaan pasangan keramik?  

Jawaban Sangat Tidak Setuju : 1  

Jawaban Tidak Setuju : 2  

Jawaban Biasa : 3  

Jawaban Setuju : 4 

Jawaban Sangat Setuju : 5 

 Pemberian skoring untuk variabel komposisi kelompok kerja dan 

hubungan dengan komposisi kelompok kerja seperti diatas, diharapkan sesuai 

dengan tingkat kinerja sumber daya manusia, dimana tukang akan mempunyai 

kinerja yang tinggi apabila memiliki komposisi kelompok pekerja yang baik. 


