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BAB III 

METODE ANALISIS 

 

3.1. Uraian Umum 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. 

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau 

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat 

penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan 

dianalisis untuk diambil kesimpulannya. 

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data 

sekunder.  Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara, 

pengisian kuesioner dan penelitian langsung di lapangan. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi proyek yang berguna 

sebagai penunjang dalam penelitian. Studi ini dimulai dengan 

mengumpulkan literatur dan data sekunder yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan, kemudian menentukan  teknik  observasi  yang 

digunakan dan diperjelas dengan adanya analisis. Peralatan untuk 

menunjang kegiatan survey dilapangan juga perlu dipersiapkan untuk 

menunjang kelancaran penelitian guna memperoleh data primer. 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian produktivitas pekerja ini menempatkan tukang batu yang 

bekerja pada pekerjaan pasangan bata sebagai sumber objek penelitian 

yang akan diteliti sebagai variabel terikat. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja sumber daya manusia di lapangan khususnya 

mengenai umur, pengalaman, kesesuaian upah, kesehatan pekerja, 
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hubungan antar pekerja, manajerial, pengaruh cuaca dan komposisi 

kelompok kerja sebagai variabel bebas. 

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). Pengamatan dilakukan di Lantai Dasar selama 5 

hari jam kerja yang dimulai dari pukul 08.00 – 11.30 dan jam 12.30-16.00 

WIB, tepatnya pada tanggal 7-11 November 2016. 

3.3. Tahap dan Prosedur Penelitian 

Tahap dan prosedur penelitian dilakukan secara sistematis. Adapun 

tahap dan prosedur penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:  
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Gambar 3.1. Bagan alur penelitian 
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1.  Tahap I  

Tahap persiapan  Langkah awal yang dilakukan yaitu: 

 Studi literatur, pada tahap ini peneliti harus terlebih dahulu mencari 

apa masalah yang hendak diteliti dengan dibekali beberapa literatur 

tentang masalah tersebut. 

 Merumuskan masalah penelitian, tahap ini merupakan kelanjutan 

dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan 

masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti. Setelah 

itu buat batasan-batasan masalahnya terutama dalam menentukan 

ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Peneliti menentukan 

faktor dan variabel yang akan diteliti. 

 Instrumen penelitian, peneliti hendaknya sudah mengetahui alat 

apa saja yang akan digunakan selama proses penelitian. Misalnya 

alat tulis, stopwatch, aplikasi pengolahan data atau pembuatan 

kuesioner yang akan ditanyakan dalam penelitian agar dapat 

berjalan lancar.  

2.  Tahap II  

Tahap survei lapangan dan pengumpulan data  Langkah yang 

dilakukan dalam tahap ini adalah:  

1. Survei lapangan untuk melihat apakah proyek yang ada memenuhi 

syarat untuk dijadikan lokasi penelitian serta melakukan proses 

perijinan kepada pelaksana atau pemilik proyek.  

Syaratnya adalah sebagai berikut: 

a. Sedang dikerjakan pekerjaan pasangan bata. 

b. Jumlah tukang minimal 30 orang, hal ini untuk memenuhi 

syarat distribusi normal. Dimana data dianggap berdistribusi 

normal jika jumlah sampelnya 30, sehingga dapat dilakukan uji 

regresi linier pada tahap selanjutnya.  

2. Menentukan zona yang akan diamati, pengumpulan data tentang 

tukang batu yang diperlukan untuk mendukung penelitiandan 

pengisian kuesioner.  
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Penentuan zona penelitian di lapangan diatur dengan cara membagi 

zona pengamatan tiap surveyor terhadap tukang. Dimana 1 surveyor 

akan mengamati 6 tukang pada zona yang berdekatan dan seluruh 

pengamatan hanya dilakukan di Lantai 1, hal ini bertujuan untuk 

memudahkan surveyor dalam mengamati tukang. Pencatatan waktu 

efektif, essential dan ineffective dilakukan dengan bantuan 

stopwatch. 

3. Pengumpulan data primer dan sekunder: 

a. Data Primer 

- Kuesioner (30 sampel untuk tukang pada pemasangan bata) 

- Pada tahap ini dilakukan penelitian atau scoring data 

kuisioner dan rekapitulasi data masukan tingkat efektifitas 

LUR (produktivitas). Perhitungan efektifitas pekerjaan 

tenaga kerja (tukang batu) pada pekerjaan pasangan bata  

yaitu  dengan  mengamati  pekerjaan yang  dilakukan 

didalam satu hari jam kerja.   

- Dokumentasi 

b. Data Sekunder  

- Laporan harian 

- Gambar kerja 

- Informasi proyek 

3.  Tahap III 

Tahap analisis data  Pengolahan data atau analisis ini dilakukan 

setelah data terkumpul semua yang kemudian dianalisis, dan dihipotesis 

yang diajukan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut. Adapun 

langkah yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah merekap 

jawaban kuesioner dari 30 responden, kemudian memberikan scoring 

terhadap jawaban responden  dalam kuisioner dan menghitung kinerja 

sumber daya manusia pekerjaan pasangan bata dengan cara 

membandingkan data  pekerjaan  efektif  dan  ¼  pekerjaan  kontribusi  

yang  dihasilkan  dengan  waktu kerjanya sehingga didapatkan 



28 
 

produktivitas dalam prosentase LUR. Setelah itu dilanjutkan dengan 

menganalisis data penelitian menggunakan analisis deskripsi dengan 

bantuan komputer program SPSS versi 16 dan Ms. Excel. 

4.  Tahap IV  

Tahap pembahasan hasil analisis  Langkah yang dilakukan adalah 

melakukan pembahasan dari  hasil  penelitian  terhadap  hubungan  dan  

faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat produktivitas 

pekerja untuk mendapatkan kesimpulan.   

 

3.4. 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: 

a. Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan 

membaca materi kuliah, buku-buku tugas akhir, buku-buku referensi, 

jurnal, website dan majalah yang berhubungan dengan pembuatan 

laporan penelitian. 

b. Penelitian Lapangan (field research): 

1. Angket atau kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data 

dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan 

harapan mereka akan memberikan respon terhadap pertanyaan 

tersebut.   

2. Observasi (pengamatan), dilakukan dengan pengamatan dilapangan 

untuk mendapatkan data masukan untuk  menghitung  besarnya  

LUR  (Labour  utilization rate) dengan  cara  mengamati  nilai 

effective  work,  essential  work,  dan  ineffective work. Dari 

besaran nilai LUR tersebut dapat digunakan untuk mengetahui 

seberapa efektif atau produktif tenaga kerja pada suatu proyek. 
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3. Dokumentasi, merupakan suatu cara pengumpulan data dengan 

menggunakan dokumentasi yang diambil oleh peneliti saat 

melakukan penelitian lapangan. 

Pemilihan kedua metode ini karena sumber data yang digunakan adalah 

orang yaitu pekerja/tukang yang sedang bekerja dan agar tidak 

mengganggu jalannya pekerjaan. 

 

3.5. Metode Productivity Rating dalam Pengukuran Produktivitas 

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

produktivitas tenaga kerja salah satunya adalah metode Productivity 

Rating yang mengklasifikasikan aktivitas pekerja menjadi 3 bagian, yaitu 

effective work, essential contributory work, dan ineffective work. Untuk 

mendapatkan data tersebut akan dilakukan observasi (pengamatan) 

dilapangan, pengamatan difokuskan pada tukang batu bata. Setelah data 

cukup dilakukan perhitungan besarnya LUR (Labour utilization rate) 

dengan rumus: 

LUR 
            

 

 
                      

                
 x 100% 

Total pengamatan = effective + essential contributory + not effective  

Dari besaran nilai LUR tersebut dapat digunakan untuk mengetahui 

seberapa efektif atau produktif tenaga kerja pada suatu proyek. 

Tabel Pengamatan yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Perhitungan LUR Tukang pada Pemasangan Bata 

 

Suatu studi oleh Oglesby (1989) (dikutip dalam Tom Mandani (2010, 

halaman 19), mengatakan untuk sebuah tim kerja dikatakan mencapai 

Effective (menit) Essential contributory (menit) Ineffective (menit)

1

2

3

…

30

Jumlah

Rata-rata

No Nama

Total waktu bekerja

LUR (%)

Hasil 

(m²)/ 

hari

Produktivitas 

Efektif 

(m²/jam)
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waktu efektif atau memuaskan bila faktor utilitas pekerjanya lebih dari 

50%. 

 

3.6. Alat Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data saat survey di lapangan diperlukan beberapa alat 

untuk mendukung penelitian, yaitu: 

1. Alat tulis 

2. Lembar pengamatan atau pemantauan 

3. Stopwatch atau Handphone 

4. Meteran 

5. Laptop 

 

3.7. Definisi Operasional dan Pengukuran Operasional Variabel 

3.7.1. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel digunakan sebagai petunjuk 

pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel, 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 

pertanyaan-pertanyaan yang memberikan alternatif 5 jawaban dan 

jawaban-jawaban ini diberi skor 1,2,3,4,5. Definisi operasional variabel 

menjelaskan variabel yang akan digunakan dalam penelitian.  

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 mempengaruhi kinerja setiap 

individu. Masa kerja adalah lamanya tukang bekerja sebagai tukang 



31 
 

pada proyek konstruksi.  Lama tukang tersebut bekerja dapat 

mempengaruhi kecekatan dan ketrampilan pekerja dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dan merupakan indikator untuk mengukur 

variabel ini. 

3. Kesesuaian terhadap upah (X3), hal ini sangat erat kaitannya untuk 

memicu semangat kerja tukang. Sebab upah adalah alasan utama 

tukang melakukan pekerjaannya dalam upaya pemenuhan kebutuhan. 

Upah yang sesuai dari perusahaan merupakan faktor yang penting 

untuk menunjang kinerja sumber daya manusia. Apabila peranan 

tukang atau karyawan telah merasa sesuai atau telah merasa tingkat 

penghasilannya memadai, akan dapat menimbulkan konsentrasi kerja 

dan kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat dimanfaatkan  untuk  

meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Upah yang diterima 

sebagai tukang, kesesuaian upah terhadap jam kerja, dan keterampilan 

merupakan indikator untuk mengukur variabel ini. 

4. Kesehatan pekerja (X4), 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. Salah satu tugas pimpinan perusahaan 

adalah menjamin kesehatan karyawan yaitu dengan cara mengatur jam 

kerja, sehingga dapat menciptakan kegiatan kerja para karyawan yang 

sesuai.  

5. Hubungan antar pekerja (X5), merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja sumber daya manusia.  Hubungan yang baik 

antara perkerja akan mempermudah komunikasi dan   kerjasama antar 

pekerja, sehingga suatu pekerjaan akan selesai lebih cepat dan tujuan 

yang diinginkan akan lebih mudah tercapai. 

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

kinerja sumber daya  manusia. Gaya kepemimpinan yang efektif, 

memotivasi, mengarahkan, dan menggerakan bawahannya agar dapat 
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bekerja dengan lebih semangat dan bergairah dalam melaksanakan 

tugas. Karena dengan adanya mutu manajemen sebagai  motor 

pengerak  dalam  berproduksi  diharapkan  akan  mencapai  tingkat  

produktivitas,  laju prestasi maupun kinerja operasi seperti yang 

diinginkan. Peralatan dan material yang digunakan selama proyek 

konstruksi juga mempunyai efek yang sangat penting dalam 

meningkatkan produktivitas kerja. Ketepatan waktu dalam penyediaan 

material, alat dan kesesuaian peraturan perusahaan merupakan 

indikator untuk mengukur variabel ini. 

7. Komposisi Kelompok Kerja (X8), 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 sebagai indikator untuk mengukur variabel ini.   

3.7.2. 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 masing-masing 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: 

1. Untuk pertanyaan mengenai umur (X1) 

Variabel diukur dengan skala interval yang dibedakan  menjadi  5  

interval,  yaitu kurang dari 20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, 31-40,  

dan lebih dari 40 tahun. Pertanyaan: 

1. Berapakah umur Anda sekarang? 

a. Kurang dari 20 tahun  d. Lebih dari 40 tahun  

b. 21 – 25 tahun   e. 31 - 40 tahun 
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c. 26 – 30 tahun   

2. Setujukah Anda bahwa pekerja yang berusia di bawah 30 tahun 

semakin bertambah ketrampilan dan kecekatannya dalam 

melakukan pengerjaan pasangan bata? 

a. Sangat tidak setuju  d. Setuju    

b. Tidak setuju   e. Sangat setuju  

c. Kurang setuju    

3. Setujukah Anda bahwa pekerja yang berusia lebih dari 30 tahun 

ketrampilan dan kecekatan dalam pemasangan bata semakin 

berkurang? 

a. Sangat tidak setuju  d. Setuju    

b. Tidak setuju   e. Sangat setuju  

c. Kurang setuju    

2. Untuk pertanyaan mengenai pengalaman kerja/masa kerja (X2) 

Variabel X2 diukur dengan skala interval yang dibedakan dalam 5 

interval: 

1. Sudah berapa lama Anda bekerja sebagai tukang batu secara terus-

menerus? 

a. 0 – 1.5 tahun   d. 4.5 – 6 tahun 

b. 1.5 – 3 tahun   e. lebih dari 6 tahun 

c. 3 – 4.5 tahun 

2. Sejak usia berapa Anda bekerja menjadi tukang batu? 

a. 0 – 12 tahun   d. 25 – 30 tahun 

b. 13 – 18 tahun   e. Lebih dari 30 tahun 

c. 19 – 24 tahun  

3. Untuk pertanyaan mengenai upah dan kesesuaiannya (X3) 

1. Berapa upah per hari yang Anda terima sebagai tukang? 

a. Rp. 50.000 – Rp. 55.900  d. Rp. 65.000 – Rp. 69.900 

b. Rp. 56.000 – Rp. 59.900  e. Lebih dari Rp. 70.000 

c. Rp. 60.000 – Rp. 64.900 
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2. Menurut anda sudah sesuaikah upah yang Anda terima saat ini 

sebagai tukang? 

a. Tidak sesuai   d. Sesuai 

b. Kurang sesuai   e. Sangat sesuai 

c. Cukup sesuai 

3. Sesuaikah upah yang Anda terima dengan jam kerja saat ini? 

a. Tidak sesuai    d. Sesuai 

b. Kurang sesuai   e. Sangat sesuai 

c. Cukup sesuai 

4. Menurut Anda, sesuaikah upah yang Anda terima dengan 

ketrampilan dan kecekatan yang Anda miliki? 

a. Tidak sesuai    d. Sesuai 

b. Kurang sesuai   e. Sangat sesuai 

c. Cukup sesuai 

4. Untuk pertanyaan mengenai kesehatan pekerja (X4) 

1. Setujukah Anda jika keadaan Anda sedang kurang/tidak sehat akan 

menghambat kinerja pada pekerjaan pasangan bata? 

a. Sangat tidak setuju   d. Setuju    

b. Tidak setuju    e. Sangat setuju  

c. Kurang setuju  

2. Setujukah Anda jika keadaan Anda sedang kurang/tidak sehat 

diharuskan tetap bekerja? 

a. Sangat tidak setuju  d. Setuju    

b. Tidak setuju   e. Sangat setuju  

c. Kurang setuju  

5. Untuk pertanyaan mengenai hubungan antar pekerja (X5) 

1. Setujukah Anda bahwa hubungan yang baik antar pekerja akan 

menambah kecepatan dalam penyelesaian pasangan bata? 

a. Sangat tidak setuju  d. Setuju    

b. Tidak setuju   e. Sangat setuju  

c. Kurang setuju  
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2. Setujukah Anda bahwa hubungan yang kurang baik antar pekerja 

dapat menghambat kinerja dalam pekerjaan pasangan bata? 

a. Sangat tidak setuju  d. Setuju    

b. Tidak setuju   e. Sangat setuju  

c. Kurang setuju  

6. Untuk pertanyaan mengenai manajerial (X6) 

1. Bagaimanakah penyediaan material untuk pekerjaan pasangan bata 

menurut Anda? 

a. Tidak tepat waktu   d. Tepat waktu 

b. Kurang tepat waktu  e. Sangat tepat waktu 

c. Cukup tepat waktu 

2. Menurut Anda sudah lengkapkah penyediaan alat bantu untuk 

pemasangan bata pada proyek ini? 

a. Tidak lengkap   d. Lengkap 

b. Kurang lengkap   e. Sangat lengkap 

c. Cukup lengkap 

3. Menurut Anda, sesuaikah peraturan perusahaan yang diterapkan 

dalam pelaksanaan proyek ini? 

a. Tidak sesuai   d. Sesuai 

b. Kurang sesuai   e. Sangat sesuai 

c. Cukup sesuai   

7. Untuk pertanyaan mengenai komposisi kelompok kerja (X8) 

1. Berapa komposisi kelompok kerja Anda saat melakukan pekerjaan 

pasangan bata? 

a. 1 tukang   

b. 1 tukang 1 pekerja  

c. 1 tukang lebih dari 1 pekerja 

d. 2 tukang 1 pekerja 

e. 2 tukang lebih dari 1 pekerja 

2. Sesuaikah kelompok kerja Anda saat ini untuk menunjang kinerja 

Anda? 
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a. Tidak sesuai   d. Sesuai 

b. Kurang sesuai   e. Sangat sesuai 

c. Cukup sesuai 

Penilaian hasil kuesioner dengan memberikan skoring pertanyaan yang 

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

dan 5. Berikut adalah skor dari masing-masing jawaban: 

 Umur (X1) 

1. Untuk pertanyaan mengenai umur: 

Jawaban a. Kurang dari 20 tahun  : 1 

Jawaban b. 21 – 25 tahun   : 2 

Jawaban c. 25 – 30 tahun   : 3 

Jawaban d. Lebih dari 40 tahun  : 4 

Jawaban e. 31 - 40 tahun   : 5 

2. Untuk pertanyaan mengenai pekerja yang berusia di bawah 30 tahun 

akan bertambah ketrampilan dan kecekatan dalam bekerja: 

Jawaban a. Sangat  tidak setuju  : 1 

Jawaban b. Tidak setuju   : 2 

Jawaban c. Kurang setuju   : 3 

Jawaban d. Setuju    : 4 

Jawaban e. Sangat setuju   : 5 

3. Untuk pertanyaan mengenai pekerja dengan usia lebih dari 30 tahun 

ketrampilan dan kecekatan semakin berkurang atau tidak: 

Jawaban a. Sangat  tidak setuju  : 1 

Jawaban b. Tidak setuju   : 2 

Jawaban c. Kurang setuju   : 3 

Jawaban d. Setuju    : 4 

Jawaban e. Sangat setuju   : 5 

Pemberian skoring untuk variabel umur seperti diatas, diharapkan 

sesuai dengan kinerja sumber daya manusia di lapangan. Tukang yang 
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berumur 31-40 tahun mempunyai tingkat kinerja yang tinggi dibanding 

yang lain. 

Kelompok umur muda (0-12 tahun), kelompok usia kerja (15-64 tahun, 

umur produktif) dan kelompok umur tua (65 tahun ke atas). 

Oleh karena itu, kami mengambil kesimpulan umur 31 – 40 tahun 

merupakan umur produktif sehingga skoringnya bernilai 5. 

 Pengalaman kerja (X2) 

1. Untuk pertanyaan mengenai lamanya bekerja: 

Jawaban a. 0 – 1.5 tahun   : 1 

Jawaban b. 1.5 – 3 tahun   : 2 

Jawaban c. 3 – 4.5 tahun   : 3 

Jawaban d. 4.5 – 6  tahun   : 4 

Jawaban e. lebih dari 6 tahun  : 5 

2. Untuk pertanyaan mengenai mulai usia berapa mulai menjadi tukang 

batu: 

Jawaban a. 0 – 12 tahun   : 1 

Jawaban b. 13 – 18 tahun   : 2 

Jawaban c. 19 – 24 tahun   : 3 

Jawaban d. 25 – 30 tahun   : 4 

Jawaban d. lebih dari 30 tahun  : 5 

Pemberian skoring untuk variabel pengalaman kerja seperti diatas, 

diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja tukang di lapangan, dimana 

kami berasumsi tukang batu akan mempuyai kinerja yang tinggi 

apabila pengalamannya lebih lama. 

 Upah dan kesesuaiannya (X3) 

1. Untuk pertanyaan mengenai upah per hari: 

Jawaban a. Rp. 50.000 – Rp. 55.900 : 1 

Jawaban b. Rp. 56.000 – Rp. 59.900 : 2 

Jawaban c. Rp. 60.000 – Rp. 65.900 : 3 

Jawaban d. Rp. 66.000 – Rp. 69.900 : 4 

Jawaban d. Lebih dari 70.000  : 5 
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2. Untuk pertanyaan mengenai kesesuaian upah per hari: 

Jawaban a. Tidak sesuai   : 1 

Jawaban b. Kurang sesuai   : 2 

Jawaban c. Cukup sesuai   : 3 

Jawaban d. Sesuai    : 4 

Jawaban e. Sangat sesuai   : 5 

3. Untuk pertanyaan mengenai kesesuaian upah per hari dengan jam 

kerja: 

Jawaban a. Tidak sesuai   : 1 

Jawaban b. Kurang sesuai   : 2 

Jawaban c. Cukup sesuai   : 3 

Jawaban d. Sesuai    : 4 

Jawaban e. Sangat sesuai   : 5 

4. Untuk pertanyaan mengenai kesesuaian upah per hari dengan 

ketrampilan dan kecekatan: 

Jawaban a. Tidak sesuai   : 1 

Jawaban b. Kurang sesuai   : 2 

Jawaban c. Cukup sesuai   : 3 

Jawaban d. Sesuai    : 4 

Jawaban e. Sangat sesuai   : 5 

Pemberian skoring untuk variabel kesesuaian terhadap upah ini 

diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja sumber daya manusia, 

dimana tukang akan bekerja lebih giat (kinerja tinggi) apabila upah 

yang diterima sesuai dengan pekerjaan dan jam kerja yang telah 

dilakukan. 

 Kesehatan pekerja (X4) 

1. Untuk pertanyaan mengenai keadaan yang sedang tidak sehat akan 

menghambat kinerja: 

Jawaban a. Sangat tidak setuju  : 1 

Jawaban b. Tidak setuju   : 2 

Jawaban c. Kurang setuju   : 3 
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Jawaban d. Setuju    : 4 

Jawaban e. Sangat setuju   : 5 

2. Untuk pertanyaan mengenai keadaan yang sedang tidak sehat 

diharuskan tetap bekerja: 

Jawaban a. Sangat tidak setuju  : 5 

Jawaban b. Tidak setuju   : 4 

Jawaban c. Kurang setuju   : 3 

Jawaban d. Setuju    : 2 

Jawaban e. Sangat setuju   : 1 

Pemberian skoring untuk variabel ini, dimana tukang yang dalam 

keadaan kurang atau tidak sehat dapat menghambat kinerja tukang 

sehingga produktivitasnya rendah. 

Sedangkan untuk keadaan tukang yang kurang sehat tetap diharuskan 

bekerja, kami memberikan skor 5 untuk sangat tidak setuju, 4 untuk 

tidak setuju, 3 untuk kurang setuju, 2 untuk setuju dan sangat setuju 1. 

Karena termasuk pertanyaan negatif. 

 Hubungan antar pekerja (X5) 

1. Untuk pertanyaan mengenai hubungan yang baik antar pekerja akan 

menambah kecepatan penyelesaian pasangan bata 

Jawaban a. Sangat tidak setuju  : 1 

Jawaban b. Tidak setuju   : 2 

Jawaban c. Kurang setuju   : 3 

Jawaban d. Setuju    : 4 

Jawaban e. Sangat setuju   : 5 

2. Untuk pertanyaan mengenai hubungan antar pekerja yang kurang baik 

akan menghambat dalam pekerjaan pasangan bata: 

Jawaban a. Sangat tidak setuju  : 1 

Jawaban b. Tidak setuju   : 2 

Jawaban c. Kurang setuju   : 3 

Jawaban d. Setuju    : 4 

Jawaban e. Sangat setuju   : 5 
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Pemberian skoring untuk variabel hubungan antar pekerja seperti 

diatas, dimana hubungan yang baik antara tukang (didalam maupun 

diluar kelompok kerja) akan mempermudah kominukasi antara tukang 

dan dapat meningkatkan kinerja tukang, sehingga jawaban sangat 

setuju untuk pertanyaan “Setujukah Anda bahwa hubungan yang baik 

antar pekerja akan menambah kecepatan dalam penyelesaian pasangan 

bata?” mendapat skor tertinggi, yakni 5. 

Untuk pertanyaan “Setujukah Anda bahwa hubungan antar pekerja 

tidak diperlukan dalam pekerjaan pasangan bata?” jawaban sangat 

setuju juga mendapat skor tertinggi, yakni 5. 

 Manajerial (X6) 

1. Untuk pertanyaan mengenai penyediaan material untuk pekerjaan 

pasangan bata: 

Jawaban a. Tidak tepat waktu  : 1 

Jawaban b. Kurang tepat waktu  : 2 

Jawaban c. Cukup tepat waktu  : 3 

Jawaban d. Tepat waktu   : 4 

Jawaban e. Sangat tepat waktu  : 5 

2. Untuk pertanyaan mengenai kelengkapan penyediaan alat bantu untuk 

pemasangan bata: 

Jawaban a. Tidak lengkap   : 1 

Jawaban b. Kurang lengkap  : 2 

Jawaban c. Cukup lengkap  : 3 

Jawaban d. Lengkap   : 4 

Jawaban e. Sangat lengkap  : 5 

3. Untuk pertanyaan “Sesuaikah peraturan perusahaan yang diterapkan 

dalam pelaksanaan proyek ini?”: 

Jawaban a. Tidak sesuai   : 1 

Jawaban b. Kurang sesuai   : 2 

Jawaban c. Cukup sesuai   : 3 

Jawaban d. Sesuai    : 4 
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Jawaban e. Sangat sesuai   : 5 

Pemberian skoring untuk variabel manajerial ini, dimana manajerial 

berpengaruh pada semangat dan kelancaran pekerjaan tukang. Disini 

manajemen manusia, mesin, material dan metode kerja yang baik 

sangat berpengaruh terhadap produktivitas tukang.  

 Komposisi kelompok kerja (X7) 

1. Untuk pertanyaan “Berapa komposisi kelompok kerja Anda saat 

melakukan pekerjaan pasangan bata?” 

Jawaban a. 1 tukang   : 1 

Jawaban b. 1 tukang 1 pekerja  : 2 

Jawaban c. 1 tukang lebih dari 1 pekerja : 3 

Jawaban d. 2 tukang 1 pekerja  : 4 

Jawaban e. 2 tukang lebih dari 1 pekerja : 5 

2. Untuk pertanyaan “Sesuaikah kelompok kerja Anda saat ini untuk 

menunjang kinerja Anda?” 

Jawaban a. Tidak sesuai   : 1 

Jawaban b. Kurang sesuai   : 2 

Jawaban c. Cukup sesuai   : 3 

Jawaban d. Sesuai    : 4 

Jawaban e. Sangat sesuai    : 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 jika memiliki komposisi pekerja 

yang baik. 

 

3.8. Analisa Data Penelitian 

3.8.1. Analisis Deskriptif 

Analisa deskriptif merupakan bentuk analisis data untuk menguji 

generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel. Analisa 

deskriptif ini dilakukan melalui pengujian hipotesis deskriptif. Hasil 
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hipotesisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan 

atau tidak. Analisa deskriptif ini meggunakan 1 variabel atau lebih, tapi 

bersifat mandiri. Oleh karena itu, analisis ini berbentuk perbandingan atau 

hubungan. (Hasan, 2013: P.258) 

3.8.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas  

Validitas adalah dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana data 

ditampung pada suatu kuesioner akan mengukur apa yang ingin 

diukur. Untuk mengetahui tingkat validitas instrumen, dilakukan 

dengan menganalisa butir, yaitu dengan megkorelasikan skor butir 

dengan skor total pada setiap variabel. Instrumen yang valid 

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang 

valid mempunyai kinerja rendah. 

Rumus korelasi yang digunakan adalah rumus Korelasi Product 

Moment, dimana skor butir dipandang sebagai nilai X dan total 

dipandang sebagai nilai Y. 

  
          

√*      (   ) *     (  ) +
………………………………….(3.1) 

Keterangan 

r = koefisien korelasi 

Y = produktivitas pekerja 

Xi = elemen variabel bebas 

N = jumlah data   

(Hasan, 2013: P.66) 

Pelaksanaan uji analisis kesahihan butir dilakukan dengan 

menggunakan kalibrasi dengan alat bantu SPSS 15. Suatu instrumen 

dinyatakan valid apabila harga koefisien rhitung ≥ rtabel. Untuk jumlah 

responden 30 dengan taraf signifikan 5% rtabel  = 0,361. 

b. Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya terhadap butir-butir 

pertanyaan yang dinyatakan valid diuji keandalannya (reliabilitas). 
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Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh 

mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur 

digunakan berulang kali. 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 analisis Alpha 

Cronbach sebagai berikut: 

   (
 

   
)(   

    

   
)…………………………………………(3.2) 

Keterangan :  

rn :  Reliabilitas instrumen  

k          :  Banyaknya butir pertanyaan  

∑αb2 :  Jumlah varian butir  

αt2 :  Varian total        

(Suharsimi Arikunto, 1996). 

Tabel 3.2 Hubungan Jumlah Butir dengan Reliabilitas Instrumen 

Jumlah Butir Reliabilitas 

5 0,20 

10 0,33 

20 0,50 

40 0,67 

80 0,80 

160 0,89 

320 0,94 

 

Uji Reabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16, 

dengan metode Cronbach Alpha. 
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3.8.3. Uji Normalitas 

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. 

3.8.4. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear 

antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Bentuk umum 

persamaan regresi linier adalah sebagai berikut: 

Y= a + b X …………………….………………………………………(3.3) 

Dimana: 

Y = nilai dari variabel dependent 

a  = konstanta , yaitu nilai Y jika X=0 

b = koefisien regresi 

X = nilai dari variabel independent        

(Hasan, 2013: P.68)  
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3.8.5. Analisis Regresi Linier Berganda 

Dengan analisis ini kita bisa memprediksi perilaku dari variable 

dependent dengan menggunakan  data  variabel  bebas.  Analisis regresi 

berganda dirumuskan sebagai berikut: 

 

Y = α + b1X1 + b2X2 + … + bnXn ……..………………………………(3.4) 

(Hasan, 2013: P.88) 

 

Keterangan: 

Y    =  variabel terikat  

X1,X2,Xn =  variabel bebas   

α,b1,b2,bn =  parameter yang harus diduga dari data dan dapat 

diperoleh dengan menyelesaikan persamaan linier simultan dari 

perhitungan. 

 

 

  

 

Gambar 3.2. Variabel bebas dan Variabel terikat 

Tujuh variabel dikatakan berkorelasi, jika terjadi perubahan pada satu 

variabel akan diikuti perubahan pada variabel lain secara teratur. Koefisien 

korelasi yang dinyatakan dengan bilangan bergerak antara 0 sampai +1 

atau 0 sampai -1. 

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

- Bila r mendekati 0 maka sebaliknya terdapat hubungan yang lemah 

atau tidak ada hubungan. 

- Bila r sama dengan +1 atau -1 berarti terdapat hubungan positif 

sempurna atau negatif sempurna. 

 

Variabel Bebas (X) 
X1 : Umur 
X2 : Pengalaman  kerja 
X3 : Kesesuaian  upah 
X4 : Kesehatan  pekerja 
X5 : Hubungan  antar pekerja 
X6 : Manajerial 
X7 : Komposisi kelompok  kerja 
 
 

Variabel terikat (Y) 

Produktivitas tukang 
pada pemasangan 
bata 
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3.8.6. Uji Hipotesis 

Hasan (2013: P.38) dalam bukunya Analisis Data Penelitian 

dengan Statistik mengemukakan bahwa pengujian hipotesis adalah suatu 

prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan dalam 

menerima atau menolak hipotesis ini. Dalam pengujian ini, keputusan 

yang dibuat mengandung ketidakpastiian, artinya keputusan bisa benar 

atau salah. Fungsi regresi sampel dalam menafsir nilai aktual dapat diukur 

dari Godness of fit. Secara statistik Godness of fit setidaknya dapat diukur 

dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t dengan 

tingkat signifikan 5%. 

a. Uji statistik F (secara simultan) 

Menurut Hasan (2013: P.43) Uji statistik F adalah pengujian hipotesis 

yang menggunakan distribusi F sebagai uji statistik. Tabel 

pengujiannya disebut tabel F. Hasil uji statistik ini kemudian 

dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak 

hipotesis nol (H0) yang dikemukakan sehingga dapat diketahui apakah 

semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F. Taraf 

signifikan α = 0,05 yang ditetapkan dengan nilai sig Fhitung. Jika Fhitung 

kurang daripada nilai α yang ditetapkan maka dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi 

variabel terikat. Sebaliknya jika Fhitung lebih daripada nilai α, maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

 b. Uji statistik t (secara parsial) 

Menurut Hasan (2013: P.42) uji statistik t adalah pengujian hipotesis 

yang menggunakan distribusi t sebagai uji statistik. Tabel pengujian 

disebut tabel t student. Hasil uji statistik ini kemudian dibandigkan 

dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis nol 
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(H0). Pengujian t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 

(α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan 

kriteria: 

1.     Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

2.     Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 

3.9. Cara Kerja SPSS 

Program SPSS ini berfungsi untuk mengolah data yang didapatkan 

dari lapangan. Data yang akan diolah dimasukkan sebgai input, kemudian 

diproses dengan pengolahan data SPSS sehingga menghasilkan output 

berupa informasi untuk kegunaan lebih lanjut. Berikut sedikit gambaran 

tentang cara kerja SPSS.  

 

 

 

Gambar 3.3 Cara Kerja SPSS 

Data hasil penelitian 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 16.0 for windows 

grafik, statistik dan lain-lain. 

INPUT DATA 

dengan DATA EDITOR 

PROSES dengan 

DATA EDITOR 

OUTPUT DATA 

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

yaitu VIEWER, output SPSS bisa berupa teks, tilisan, tabel atau grafik. 

Pada VIEWER, informasi atau output statistik dapat ditampilkan secara: 

1. Teks atau tulisan 

2. Tabel 

3. Chart atau grafik 

 


