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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1     Lokasi dan Waktu Penelitian 

          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 analisis 

mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah 

sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian 

diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. 

          Penelitian ini menempatkan tukang besi yang bekerja pada pekerjaan 

penulangan kolom, balok dan plat lantai sebagai sumber objek penelitian yang akan 

diteliti sebagai variabel terikat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sumber 

daya manusia di lapangan khususnya mengenai umur, upah, komposisi kelompok 

kerja, dan tingkat Pendidikan/pelatihan kerja sebagai variabel bebas. 

         Penelitian dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Parkir dan 

Perkantoran FISIP Tahap II Universitas Brawijaya Malang, yang berlokasi di Jl. 

Veteran Kota Malang. Pengamatan dilakukan di Lantai 8 selama jam kerja 

operasional kantor yaitu mulai jam 08.00-16.00 WIB, dengan waktu istirahat mulai 

jam 12.00-13.00 WIB. Pengamatan dilakukan terhadap pekerja tukang besi yang 

bersangkutan. 

 

3.2     Teknik Pengumpulan Data 

          Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Data yang diperoleh berupa data primer yang didapat dengan 

melakukan pengamatan langsung dilapangan guna mendapatkan data masukan 
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untuk menghitung time study berupa jam kerja yaitu pekerjaan efektif (effective 

work) dan pekerjaan tidak efektif (ineffective work), yang dimulai dari 

pembengkokan dan pemasangan tulangan pada kolom, balok, dan plat lantai. 

Pengamatan dilakukan terhadap waktu kerja, jumlah tenaga kerja khususnya tukang 

besi yang bersangkutan, volume pekerjaan, dokumentasi proyek serta kuisioner 

pada tenaga kerja yang bersangkutan. Sedangkan, untuk mendapatkan data motion 

study, dilakukan pengamatan langsung berupa metode kerja yang dipakai pada 

masing-masing tenaga kerja maupun kelompok kerja yang ditinjau dengan 

menggunakan alat bantu berupa kamera/handphone maupun alat tulis. Selain data 

primer, data sekunder berupa data proyek yang di peroleh langsung dari pelaksana 

proyek. 

 

3.2.1   Data Primer 

Penelitian Lapangan (field research) : 

 Wawancara yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak kepada 

yang bersangkutan (tenaga kerja dan pihak pelaksana proyek yang 

bersangkutan). 

 Observasi (pengamatan), dilakukan dengan pengamatan dilapangan untuk 

mendapatkan data. 

 Kuisioner, Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. 

 Dokumentasi 

Pengambilan gambar bertujuan untuk dapat merekam 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. 
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3.2.2   Data sekunder 

 Data Proyek 

 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. 

 

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 atau Handphone.  

4. Laptop sebagai alat proses pengolahan data 
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3.4     Tahap dan Prosedur Penelitian 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     Gambar 3.1 Bagan alur penelitian 

 

 

Studi Pendahuluan 

Pegumpulan data di lapangan : 

 Penentuan Jumlah tukang besi yang akan di amati 

 Pengamatan tukang besi pada pekerjaan penulangan kolom, balok dan 

plat dengan Metode Time and Motion Study 

 Pembagian Kuisioner 

 Wawancara dengan pimpinan proyek dan pekerja 

 Keterangan tambahan 

Pengolahan Data dan Analisa Data 

Analisa Dan Pembahasan 

Selesai 

Kesimpulan Dan Saran 

Data Sekunder : 

 Data Proyek 

 Produktivitas 

 Metode Kerja 

 Time and Motion Study 

 Literature/Jurrnal 

 
 

 

Data Primer : 

 Pengamatan langsung di 

lapangan 

 Dokumentasi Proyek 

 Kuisioner 
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3.5      Analisa Data Penelitian 

3.5.1  Analisa Deskriptif 

           Analisa deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Tujuan dari analisis deskripsi adalah membuat deskripsi 

gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti di 

lapangan, kemudian mengolah data yang diperoleh dalam bentuk angka serta 

dideskripsikan berdasarkan distribusi frekuensi, nilai rata-rata dan devisiasi standar 

melalui perhitungan statistik. 

 

3.5.2   Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu 

instrument atau item-item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item 

kuisioner yang tidak valid berarti tidak dapat mengukur apa yang ingin 

diukur sehingga hasil yang didapat tidak dapat dipercaya, sehingga item 

yang tidak valid harus dibuang atau diperbaiki. 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}
……………………....…………….....….(3.1) 

          Keterangan: 

r = Koefisien korelasi Xi = Elemen variabel bebas 

Y = Produktivitas pekerja N = Jumlah data 

         (Hasan, 2013 : 66) 
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b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah 

hasilnya tetap konsisten atau tidak jika pengukuran diulang. Instrument 

kuisioner yang tidak reliabel maka tidak konsisten untuk pengukuran, 

sehingga hasil pengukuran tidak dapat dipercaya. Uji reliabilitas yang 

banyak digunakan pada penelitian yaitu menggunakan metode Cronbach 

Alpha. 

Rumus untuk mengukur reabilitas dengan metode Cronbach Alpha sebagai 

berikut: 

            𝑟𝑛 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −  

Ʃ𝑎𝑏2

𝑎𝑡2 )……………...…………………..…………..…(3.2) 

            Keterangan : 

            rn :  Reliabilitas instrumen  

            k          :  Banyaknya butir pertanyaan   

            ∑αb2 :  Jumlah varian butir  

            αt2 :  Varian total        

            (Suharsimi Arikunto, 1996) 

Metode pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas menggunakan Batasan 

0,6. Menurut Sekaran (1992), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang 

baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. 

 

3.5.3   Uji Normalitas Data 

           Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

dengan normal atau tidak. 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. 
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3.5.4   Analisis Regresi Linier Sederhana 

           Analisis ini digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel 

terikat Y yaitu kinerja sumber daya manusia pada pekerjaan penulangan kolom, 

balok dan plat lantai dengan variabel bebas X. Bentuk umum persamaan regresi 

linier adalah sebagai berikut : 

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

Dimana : 

Y    :  Variabel dependen yang di ramalkan 

a     :  Konstanta 

b     :  Koefisien regresi 

 

3.5.5   Analisis Regresi Linier Berganda 

           Dengan analisis ini kita bisa memprediksi perilaku dari variabel dependen 

dengan menggunakan data variabel terikat. Analisis regresi berganda dirumuskan 

sebagai berikut: 

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

Keterangan : 

Y                   : Variabel dependen 

X1,X2,Xn     :  Variabel independen 

bo,b1,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 

 

Variabel Bebas (X) 

X1   : Umur 

X2   : Upah 

X3   : Komposisi kelompok kerja 

X4   : Tingkat 

Pendidikan/pelatihan kerja  

 

Variabel terikat (Y) 

Produktivitas tukang besi pada 

pekerjaan penulangan kolom, 

balok dan plat lantai 
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3.5.6   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. 

Rumus koefisien determinasi berganda adalah : 

𝑟2      =
n(aΣY + b1Σ𝑋1𝑌 + b2Σ𝑋2Y + b3Σ𝑋3Y + b4Σ𝑋4Y + b5Σ𝑋5Y + b6Σ𝑋6Y + b7Σ𝑋7Y − (ΣY2)

nΣY2 − (Σy)2  

Keterangan: 

𝑟2                  :  Koefisien determinasi berganda 

a, b1,..bn       :  Koefisien persamaan regresi 

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

n                    :  Jumlah data (sampel) 

Y                   :  Variabel terikat (produktivitas pekerjaan penulangan kolom,       

                         balok dan plat lantai) 

 

3.5.7   Uji Hipotesis 

           Uji Hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu 

keputusan yaitu keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis ini. Dalam 

pengujian ini, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian artinya keputusan 

bisa benar bisa salah. 

Adapun uji hipotesis yang akan dilakukan adalah: 

a. Uji statistik F 

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. 
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b. Uji statistik T 

Uji statistik 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 penulangan kolom, balok dan plat lantai. 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. 

 

3.5.8   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.  

 

3.6      Definisi Operasional dan Pengukuran Operasional Variabel 

3.6.1   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 4 jawaban dan 

jawaban-jawaban ini diberi skor 1,2,3,4. 

           Kinerja tukang besi sebagai variabel terikat, yang nilainya dipengaruhi oleh 

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

berikut :  
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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. Upah (X2), 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 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. 

3. Komposisi Kelompok Kerja (X3), pada proyek konstruksi 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 

4. Tingkat Pendidikan/Pelatihan Kerja (X4), akan mempengaruhi tingkat 

pemahaman seseorang. Dengan tingginya kesadaran akan pentingnya 

produktivitas dapat mendorong yang bersangkutan untuk melakukan 

tindakan yang produktif. Pendidikan/pelatihan yang pernah dilalui tukang 

sebagai indikator untuk mengukur variabel ini. 

 

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 kuisioner. Kuisioner terdiri dari beberapa pertanyaan dengan 

masing-masing mempunyai 4 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 : 
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1.  Untuk pertanyaan mengenai umur (X1) 

     1. Berapakah umur Anda sekarang?  

a. Kurang dari 20 tahun                     c. 26 – 30 tahun 

b. 21 – 25 tahun                                 d. 31 - 40 tahun 

     2. Sejak usia berapa Anda bekerja menjadi tukang besi?  

            a.   10 – 15 tahun                                 c. 21 – 25 tahun  

            b.   16 – 20 tahun                                 d. Lebih dari 25 tahun 

2.  Untuk pertanyaan mengenai upah (X2) 

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

            a.   Rp. 71.000 – Rp. 80.000                c. Rp. 91.000 – Rp. 100.000  

            b.   Rp. 81.000 – Rp. 90.00                  d. Lebih dari Rp. 100.000  

     2. Berapa upah lembur per hari yang Anda terima sebagai tukang besi?  

            a.   Kurang dari Rp. 30.000                  c. Rp. 41.000 – Rp. 50.000  

            b.   Rp. 31.000 – Rp. 40.000                d. Lebih dari Rp. 50.000 

3.  Untuk pertanyaan mengenai komposisi kelompok kerja (X3) 

     1.  Komposisi kelompok kerja yang Anda miliki sekarang sebagai tukang besi? 

            a.   1 tukang 

            b.   2 tukang 

            c.   3 tukang  

            d.   Lebih dari 3 tukang 

     2. Menurut Anda, berapakah komposisi kelompok kerja yang ideal saat      

         melakukan pekerjaan penulangan kolom, balok dan plat lantai? 

a. 1 tukang                                   c. 2 tukang 

b. 1 tukang 1 pekerja                          d. Lebih dari 2 tukang 

4.  Untuk pertanyaan mengenai tingkat pendidikan/pelatihan kerja (X4) 

     1. Pendidikan formal terakhir yang anda miliki?  

a. Tidak sekolah                                c. Tamat SMP/Sederajat  

b. Tamat SD                           d. Tamat SMA/Sederajat 

1. Berapa kali Anda pernah mengikuti pelatihan tentang pekerjaan penulangan 

kolom, balok dan plat lantai?  



22 

 

 

 

            a.   Tidak pernah               c. 2 kali    

            b.   1 kali                d. Lebih dari 2 kali 

 

Penilaian hasil kuisioner dengan memberikan skoring pertanyaan yang mempunyai 

4 alternatif jawaban. Jawaban-jawaban ini diberi skor 1,2,3 dan 4. 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. 26 – 30 tahun                : 3 

Jawaban d. 31 – 40 tahun              : 4 

Pemberian skoring untuk variabel umur seperti diatas, diharapkan sesuai 

dengan tingkat kinerja sumber daya manusia di lapangan. 

Tukang yang berumur 31 - 40 tahun mempunyai tingkat kinerja yang paling 

tinggi, dibandingkan yang lain. 

Kelompok umur muda (0-14 tahun), kelompok umur produktif (15 – 64 

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

Oleh karena itu, peneliti mengambil kesimpulan umur 31 - 40 tahun 

merupakan umur sangat produktif sehingga skoringnya bernilai 4. 

2. Untuk pertanyaan mengenai pada usia berapakah memulai bekerja sebagai 

tukang besi : 

Jawaban a. 10 – 15 tahun              : 1 

Jawaban b. 16 – 20 tahun   : 2 

Jawaban c. 21 - 25 tahun              : 3 

Jawaban d. Lebih dari 25 tahun  : 4 

Pemberian skoring untuk variabel umur seperti diatas, diharapkan sesuai 

dengan tingkat kinerja tukang di lapangan, dimana peneliti berasumsi 

tukang besi akan mempunyai kinerja yang tinggi apabila pengalaman 

kerjanya lebih lama. 
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 Upah (X2)  

1. Untuk pertanyaan mengenai upah per hari yang diterima sebagai tukang 

besi: 

Jawaban a. Rp. 71.000 – Rp. 80.000              : 1 

Jawaban b. Rp. 81.000 – Rp. 90.000            : 2 

Jawaban c. Rp. 91.000 – Rp. 100.000            : 3 

Jawaban d. Lebih dari Rp. 100.000            : 4 

2. Untuk pertanyaan mengenai upah lembur per hari yang diterima sebagai 

tukang besi: 

Jawaban a. Kurang dari Rp. 30.000                : 1 

Jawaban b. Rp. 31.000 – Rp. 40.000            : 2 

Jawaban c. Rp. 41.000 – Rp. 50.000            : 3 

Jawaban d. Lebih dari Rp. 50.000            : 4 

Pemberian skoring untuk variabel upah seperti diatas, 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. 

 Komposisi kelompok kerja (X3)  

1. Komposisi kelompok kerja yang Anda miliki sekarang sebagai tukang besi? 

Jawaban a. 1 Tukang                                      : 1 

Jawaban b. 1 Tukang 1 pekerja              : 2 

Jawaban c. 2 Tukang                    : 3 

Jawaban d. Lebih dari 2 tukang  : 4 

2. Menurut Anda, berapakah komposisi kelompok kerja yang ideal saat 

melakukan pekerjaan penulangan kolom, balok dan plat lantai? 

Jawaban a. 1 Tukang                                      : 1 

Jawaban b. 2 Tukang                                     : 2 

Jawaban c. 3 Tukang                    : 3 

Jawaban d. Lebih dari 3 tukang  : 4 

Pemberian skoring untuk variabel komposisi kelompok kerja dan hubungan 

dengan komposisi kelompok kerja seperti diatas, diharapkan sesuai dengan 
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tingkat kinerja sumber daya manusia, dimana tukang akan mempunyai 

kinerja yang tinggi apabila memiliki komposisi kelompok pekerja yang 

baik. 

 Tingkat pendidikan/pelatihan kerja (X4)

1. Pendidikan formal terakhir yang anda miliki?

Jawaban a. Tidak Sekolah : 1 

Jawaban b. Tamat SD  : 2 

Jawaban c. Tamat SMP/Sederajat           : 3 

Jawaban d. Tamat SMA/Sederajat : 4 

2. Untuk pertanyaan mengenai berapa kali pernah mengikuti pelatihan tentang

pekerjaan penulangan kolom, balok dan plat lantai?

Jawaban a. Tidak pernah : 1 

Jawaban b. 1 kali : 2 

Jawaban c. 2 kali : 3 

Jawaban d. Lebih dari 2 kali : 4 

Pemberian skoring untuk variabel tingkat pendidikan formal maupun nonformal 

seperti diatas, diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja sumber daya manusia, 

dimana peneliti berasumsi tukang akan memilki kinerja yang tinggi apabila 

memiliki pengetahuan yang luas, serta mengikuti pelatihan atau kursus. 


