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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif kuantitatif, dimana cara menganalisis data dengan mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada 

maksud memberikan kesimpulan yang selanjutnya diklarifikasikan dan 

diinterpretasikan ke dalam bentuk uraian. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas 

tenaga kerja industri kecil manik–manik kaca di Desa Plumbon Gambang 

Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian  

Lokasi dari penelitian ini adalah berada di Desa Plumbon Gambang 

Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Dilakukan pada tahun 2019 di Desa 

Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi ialah jumlah dari keseluruhan objek atau individu–

individu yang akan diteliti dimana mempunyai sifat yang sama yaitu 

seluruh tenaga kerja industri kecil manik–manik kaca di Desa Plumbon 

Gambang   Kecamatan   Gudo  Kabupaten   Jombang  yang   kemudian 
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ditetapkan oleh peneliti yang selanjutnya dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

3.3.2 Sampel  

Sampel (sampling) adalah sebagian dari jumlah karakteristik 

yang dimiliki populasi yang nantinya digunakan dalam penentuan 

sampel. Dimana sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian sensus yaitu keseluruhan tenaga kerja industr manik–manik 

kaca yang berjumlah 40 di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo 

Kabupaten Jombang dengan menggunakan teknik Slovin menurut 

(Sugiyono,2011). Penggunaan teknik dengan menggunakan rumus 

Slovin karena dalam penarikan sampel jumlahnya harus representative 

agar hasil dari penelitian dapat di generalisasikan dan hasil 

perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel. Adapun 

rumus Slovin adalah sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁. 𝑒2
 

dimana: 

n: besarnya sampel yang digunakan 

N: ukuran populasi atau jumlah elemen populasi 

e: prosen kelonggaran ketidaktelitian 
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Dalam penelitian umumnya tingkat signifikan ditentukan sebesar 

95% atau 0,05. Dalam penelitian ini menggunakan 1% kelonggaran 

ketidaktelitian dengan perhitungan sebagai berikut: 

n = 
𝑁

1+𝑁.𝑒2 
 

n = 
40

40(0,01)2+1
 

n = 
40

40 (0,001) + 1
 

n = 
40

0,004+1
 

n = 
40

1,004
 

n = 39 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari responden 

ditempat penelitian melalui wawancara secara langsung dengan 

menggunakan kuisioner dan pengamatan (observasi) langsung di lapangan. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait dengan masalah 

yang diteliti. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 
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atau instansi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini dan diperoleh data dari beberapa literatur yang bersangkutan. 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Dalam penelitian ini menggunakan empat macam variabel yaitu 

produktivitas sebagai variabel dependen, pendidikan, lama bekerja dan jenis 

kelamin sebagai variabel independen: 

1. Variabel Dependen  

Adalah variabel terikat dimana yang dipengaruhi oleh variabel–variabel 

bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

 Produktivitas (Y) adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh tenaga 

kerja dalam tiap jam kerja. Perbandingan antara jumlah yang dihasilkan 

dari jumlah sumber daya yang dipergunakan dalam proses produksi 

berlangsung. Dapat dilihat dari banyaknya jumlah butir manik – manik 

kaca yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja industri kecil manik – manik 

kaca yang ada di Desa Plumbon Gambang dalam sehari. 

2. Variabel Independen 

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, antara lain: 

 Pendidikan (X1) 

Pendidikan merupakan lama tahun lulus sekolah atau merupakan 

pendidikan formal yang diikuti oleh responden. Variabel pendidikan 

dinyatakan dalam satuan tahun. 
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 Lama Bekerja (X2) 

Lama bekerja adalah karakteristik pekerja yang telah dipertimbangkan 

dalam menunjang pencapaian kualitas hasil produksi para tenaga kerja. 

Lama bekerja merupakan pengalaman kerja para tenaga kerja yang 

dinyatakan dalam satuan tahun. 

 Jenis Kelamin (X3) 

Jenis kelamin merupakan perbedaan fisiologis yang tampak antara laki laki 

dengan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Jenis 

kelamin dinyatakan dalam variabel Dummy, dimana: 

D = 1 jika laki-laki 

D = 0 jika perempuan 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap 

responden di lapangan dan dilakukan pencatatan secara sistematis 

terhadap kegiatan produksi pada industri manik–manik kaca sehingga 

memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti. 

2. Wawancara 

Pengambilan data melalui wawancara secara langsung dengan responden 

untuk memperoleh data selengkapnya yang dibutuhkan oleh peneliti 

mengenai kegiatan produksi industri kecil manik – manik kaca di Desa 

Plumbon Gambang. 
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3. Kuisioner  

Metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

tertulis yang nantinya akan diajukan kepada responden. Berisi tentang 

masalah yang diteliti oleh peneliti. 

4. Studi Pustaka 

Metode pemilihan literatur dengan menggunakan bahan dokumentasi 

seperti jurnal, buku, dan lain–lain dengan tujuan memperoleh bahan–bahan 

sebagai data peneliti tentang teori–teori yang berkaitan dengan masalah dan 

analisis penelitian. 

3.7 Metode Analisis Data  

3.7.1 Analisis OLS (Ordinary Least Square) 

Analisis OLS atau analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh dan hubungan dua atau lebih variabel 

independen (pendidikan, lama bekerja dan jenis kelamin) terhadap 

variabel dependen (produktivitas). Analisis regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y = 𝛽 +  𝛽1 𝑋1+𝛽2𝑋2+𝛽3𝑋3+e 

dimana: 

Y = produktivitas tenaga kerja 

𝛽= bilangan konstanta 

𝑋1= pendidikan (tahun) 
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𝑋2= lama bekerja (tahun) 

𝑋3= jenis kelamin (Dummy 1= laki – laki; 0= perempuan) 

𝛽1𝛽2 … 𝛽3= koefisien masing – masing variabel 

𝑒= variabel pengganggu 

Analisis yang digunakan adalah untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel independen yaitu pendidikan, lama bekerja dan jenis 

kelamin terhadap variabel dependen yaitu produktivitas tenaga kerja. 

3.8 Pengujian Asumsi Klasik 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dipergunakan untuk menguji dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya yang 

mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian 

ini menggunakan pengujian uji normalitas Jarque-Bera dengan uji 

statistik yaitu: 

JB = n [
𝑆2

6
+ 

(𝐾−3)2

24
] 

dimana: 

n : jumlah pengamatan 

S : koefisien skewness 

K : koefisien kurtois 

Ho ditolak jika p - value statistik uji Jarque Bera tidak signifikan (p – 

value < 0,05) 
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3.8.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikoleniaritas dimaksudkan untuk mengetahui adanya 

hubungan yang sempurna antara variabel bebas dalam model regresi. 

Apabila terjadi multikolinearitas maka variabel bebas yang berkolinier 

dapat dihilangkan. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinier 

menurut perhitungan yang dilakukan (Ghozali 2006:1998). 

Model regresi tidak terjadi multikolinearitas apabila: 

 Mempunyai nilai VIF < 10 

 Mempunyai angka Tolerance > 0,1 

VIF dan Tolerance dihitung berdasarkan nilai koefisien determinasi 

regresi auxiliary (𝑅𝑗
2) yaitu : 

VIF = 
1

1−𝑅𝐽
2   j=1,2,….,P 

Rule of thumb yang biasa digunakan sebagai acuan adalah jika VIF > 10, 

maka terdeteksi adanya multikolinearitas. 

𝑟12
2 =  

(∑ 𝑋1𝑖𝑋2𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

(∑ 𝑋1𝑖
2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑋2𝑖
2𝑛

𝑖=1 )
 

Dapat menunjukkan adanya multikoinearitas serius jika 𝑟12 ≥ 0.9. Cara 

ini efektif apabila terdapat 2 variabel independen dalam model. 

3.8.3 Heteroskedastisitas 

Deteksi heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan 

ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan apabila 
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berbeda maka disebut heterokedastisitas. Homokedastisitas adalah model 

regresi yang baik atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dalam penelitian 

ini menggunakan uji white dengan menggunakan prinsip meregresi 

residual yang dikuadratkan dengan variabel bebas pada model. Kriteria 

pengujian white yaitu apabila Probability Obs* square > 0,05, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

3.8.4 Autokorelasi  

Adanya korelasi antar variabel gangguan sehingga penafsir tidak 

lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Salah satu 

cara untuk menguji autokorelasi adalah dengan percobaan d (Durbin-

Watson) yaitu dengan cara membandingkan angka Durbin Watson dalam 

tabel dengan derajat kebebasan tertentu dengan angka Durbin Watson 

yang diperoleh dari perhitungan analisis regresi. Perumusan hipotesisnya 

adalah sebagai berikut: 

 Ho:  ρ = 0 

 Hi:  ρ ≠ 0 

Dalam uji Durbin Watson terdapat dua titik kritis yang digunakan 

yaitu Upper critical value (du) dan Lower critical value (dl). Nilai Durbin 

Watson kemudian dibandingkan dengan nilai 𝑑 −𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Hasil 

perbandingan akan menghasilkan kesimpulan berikut ini: 

1. Jika 0 < dw < dl, berarti terjadi masalah autokorelasi positif   

2. Jika dL, dw < du, berarti terdapat autokorelasi positif tetapi lemah 

3. Jika du < dw < 4-du, berarti tidak terjadi autokorelasi 
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4. Jika 4 – du < dw <4-dl, berarti terjadi maslaah autokorelasi lemah 

5. Jika 4- dl < dw, berarti terjadi masalah autokorelasi serius 

3.9 Metode Uji Statistik 

3.9.1 Uji F (Uji Overall Test) 

Digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Perumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut:  

 Ho : 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 = 0 ( tidak ada pengaruh ) 

Artinya seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen 

 Hi : 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 ≠ 0 ( ada pengaruh dan signifikan ) 

Seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Rumus yang digunakan dalam uji f ini adalah 

sebagai berikut: 

𝐹 =
𝑅2/(𝑘 − 1)

1 − 𝑅2/(𝑛 − 𝑘) 
 

dimana: 

𝑅2= koefisien determinasi 

N = jumlah observasi 

K = jumlah variabel 

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 Apabila F hitung < F tabel, maka 𝐻1 ditolak dan 𝐻0diterima 

 Apabila F hitung > tabel, maka 𝐻1 diterima dan 𝐻0ditolak 
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3.9.2 Uji t (test) 

Uji-t digunakan untuk mneunjukkan apakah masing-masing 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

 𝐻0 : 𝛽1 = 0 

Artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

 𝐻1 : 𝛽𝐼 ≠ 0 

Artinya bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel dependen. 

 

Dalam pengujian hipotesis dengan uji-t digunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝑡 =
𝛽𝑖

𝑆𝑒𝛽𝑖
 

dimana:  

𝛽𝑖= koefisien regresi 

Se(𝛽𝑖) = standart error koefisien regresi 
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Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 Apabila t hitung > t stasistik, maka 𝐻0 ditolak 𝐻𝑖 diterima 

 Apabila t hitung < t statistik, maka 𝐻0 diterima 𝐻𝑖 ditolak 

3.9.3 Koefisien Determinasi  

Koefisien Determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

keampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 𝑅2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan 

mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap 

variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan 

satu variabel independen maka 𝑅2 pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

independen.  

 

 


