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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
  Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses 
penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Tempat dan waktu penelitian. 
2. Rancangan penelitian. 
3. Observasi pendahuluan. 
4. Menentukan populasi dan sampel. 
5. Menentukan variabel penelitian. 
6. Menyusun instrumen penelitian. 
7. Mengumpulkan data penelitian. 
8. Analisa data penelitian. 
9. Menarik Kesimpulan. 

Langkah-langkah dalam penelitian diatas dapat digambarkan 
dalam Bagan Alir yang dapat dilihat pada gambar 3.1. 
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 
  Penulisan tesis ini mengambil obyek studi pada proyek 
pembangunan Gedung ULP Kabupaten Bangkalan, yang sedang 
dikerjakan pada tahun anggaran 2020. Proyek pembangunan 
Gedung ULP Kabupaten Bangkalan ini memiliki anggaran sebesar 
Rp.5.350.000.000,00 dan dikerjakan oleh CV. Sahara General 
Contractor, adapun waktu penelitian dan pengambilan sampel 
dilakukan selama 7 (tujuh) hari dengan menganalisa proyek 
pembangunan Gedung ULP Kabupaten Bangkalan tersebut 
tentang hubungan pengaruh sistem upah tenaga kerja terhadap 
produktivitas pekerja harian dan pekerja borongan. 
3.2. Rancangan Penelitian 
  Agar diperoleh data yang valid yang sesuai dengan 
karakteristik variabel dan tujuan penelitian maka didalam penelitian 
ini dilakukan study literatur terlebih dahulu sebagai bahan 
pertimbangan untuk menggunakan suatu teori atau model untuk 
mengetahui kondisi dilapangan. 
Data untuk penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu : 



 
 

39 
 

 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, 
dengan cara melakukan wawancara langsung dan pengamatan 
langsung.  

 Data sekunder yaitu data teori yang diperoleh melalui bahan 
bacaan (literatur). 

3.3. Observasi Pendahuluan 
  Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan 
observasi pendahuluan. Tujuan observasi pendahuluan di lapangan 
adalah untuk mengetahui berapa jumlah populasi, responden yang 
akan diteliti. Dari hasil observasi, ditetapkan proyek pembangunan 
Gedung ULP Kabupaten Bangkalan, dengan menganalisa proyek 

pembangunan Gedung ULP Kabupaten Bangkalan tersebut 
tentang hubungan pengaruh sistem upah tenaga kerja terhadap 
produktivitas pekerja harian dan pekerja borongan. 
3.4. Populasi Dan Sampel 

3.4.1 Populasi 
 Populasi pada proyek pembangunan Gedung ULP 
Kabupaten Bangkalan dengan jumlah pekerja tukang sebanyak 57 
orang. Untuk populasi pekerja tukang harian adalah sebesar 30 
orang dan untuk populasi pekerja tukang borongan adalah sebesar 
31 orang (OKTAVIAN, 2018). 

3.4.2 Sampel    
  Berdasarkan metode Krejcjie bila jumlah populasi untuk 
pekerja borongan  adalah  sebesar 30 dengan tingkat kesalahan 5% 
maka jumlah sampelnya sebesar 28. Sedangkan untuk pekerja harian 
kita memakai  metode sampling jenuh dimana pengambilan jumlah 
sampelnya adalah dengan mengambil seluruh jumlah populasi untuk 
dijadikan  sampel  yaitu sebesar  27 orang (OKTAVIAN, 2018). 
3.5 Menyusun dan Menentukan Instrumen Penelitian 
  Setelah mengetahui populasi dan sampel, perlu disusun dan 
ditentukan instrumen penelitian yang merupakan suatu alat bantu 
yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan. Metode 
pengumpulan data yaitu dengan cara angket atau kuesioner dan 
wawancara langsung terhadap tenaga kerja. Dalam menentukan 
metode pengumpulan data, hal yang perlu diperhatikan yaitu 
variabel, sampel, lokasi, pelaksanaan, biaya dan waktu. 
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3.6 Menentukan Variabel Penelitian 
  Dalam penelitian ini variabel-variabel lain selain variabel 
upah dianalisa, hal ini dilakukan untuk meneliti apakah variabel-
variabel lain selain variabel upah juga menentukan terhadap 
produktivitas tenaga kerja. Variabel-variabel yang akan diteliti 
dalam penelitian ini adalah : 

1. Pendidikan formal dan non formal tenaga kerja, dengan 
kategori : SD, SLTP, SLTA, STM, Diploma. 

2. Pengalaman kerja  
Dalam hal ini pengalaman kerja dapat dikategorikan sebagai 
berikut : kurang dari 1-4 tahun, 5–8 tahun, 9-12 tahun, 13-16 
tahun, 17-20 tahun. 

3. Umur / usia tenaga kerja, dengan kategori : 21-27 tahun, 28 
– 34 tahun, 35-41 tahun, 42-47 tahun, 48-54 tahun. 

4. Disiplin kerja, dengan kategori : berpengaruh, agak 
berpengaruh, tidak berpengaruh, sangat tidak berpengaruh, 
sangat berpengaruh. 

5. Motivasi Kerja, dengan kategori : berpengaruh, agak 
berpengaruh, tidak berpengaruh, sangat tidak berpengaruh, 
sangat berpengaruh. 
Sebelum menentukan variabel yang digunakan dalam 

penelitian langkah pertama yang harus diketahui adalah definisi dari 
variabel-variabel tersebut. Adapun definisi dari variabel-variabel 
tersebut dapat dijelaskan dalam tabel 3.1. 
Untuk keperluan analisis secara kuantitatif data kualitatif seperti 
variabel motivasi, dengan indikator : baik, sedang, dan kurang, 
dinyatakan berupa skala Likert. 
3.7  Metode Pengumpulan Data Penelitian 
  Pengumpulan data variabel-variabel di atas dilakukan 
dengan penyebaran kuesioner yang disertai dengan wawancara, 
sedangkan langkah-langkah pengumpulan data produktivitas yang 
digunakan yaitu: 
1. Mengadakan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan 

untuk menghitung hasil tenaga kerja borongan dan harian pada 
proyek pembangunan Gedung ULP Kabupaten Bangkalan. 
Untuk pekerja harian dan borongan waktu kerja dimulai pada  
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jam 08.00 s/d 16.00 WIB, di mana waktu yang dibutuhkan oleh 
para tukang pekerja harian dan borongan untuk istirahat makan 
siang dan aktivitas lainnya kurang lebih selama 1 jam, serta 
pengamatan dan pengukuran langsung dilakukan di lapangan 
selama 7 hari sebanyak 1 kali per hari untuk masing-masing 
tukang, harian maupun borongan. Waktu kerja selesai sampai 
jam 16.00 karena pekerjaan.  

2. Mencatat dan mengukur hasil kerja tenga kerja harian dan 
borongan pada pekerjaan pasangan dinding bata. Pencatatan dan 
pengukuran hasil kerja dilakukan pada sore hari setelah selesai 
pekerjaan. 

3.  Faktor cuaca juga mempengaruhi hasil dari pekerjaan tersebut. 
Penelitian ini proses pengambilan data dan kuisioner dilakukan 
pada bulan Juli 2020. 

3.8 Analisa Data Penelitian 
 Dalam pengolahan data dan analisa langkah-langkah yang 
diambil ialah: 
1. Persiapan yakni membuat daftar nama, isian dan macam data. 
2. Pentabulasian data : memberi skor, kode, mengubah jenis data. 

 Pemberian skor untuk data dilakukan dari data kuesioner 
yang telah dibagikan kepada responden dengan 
pengelompokan. Sebagai contoh, untuk jawaban pendidikan, 
pengalaman, usia, motivasi dan disiplin kerja, diberi skor 
sebagai berikut: 

a. Sangat tidak berpengaruh  = skor 1 
b. Tidak berpengaruh   = skor 2 
c. Agak berpengaruh   = skor 3 
d. Berpengaruh   = skor 4 
e. Sangat berpengaruh  = skor 5 

Dalam penentuan nilai kategori tiap variabel adalah sebagai 
berikut: 
a) Pendidikan 

  Penentuan nilai skor pada pendidikan didapat dengan 
penentuan kategori Skor 4 jika pengumpulan nilai dari 
perolehan kuisioner untuk lulusan Diploma, skor 3 jika 
pengumpulan nilai dari perolehan kuesioner untuk lulusan 
SMA, untuk kategori skor 2 jika pengumpulan nilai dari 
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perolehan kuesioner untuk lulusan SLTP dan untuk kategori 
skor 1 apabila pengumpulan nilai dari perolehan kuesioner 
untuk lulusan SD. 
 
 

b) Pengalaman 
 Dalam penentuan nilai skor pada pengalaman 

didapat dengan penentuan kategori skor 1  jika pengumpulan 
nilai dari perolehan kuesioner 1-4 th, Penentuan kategori 
skor 2 jika pengumpulan nilai dari kuiseoner 5-8 tahun, 
penentuan skor 3 jika perolehan nilai dari kuiseoner 9-12 
tahun, skor 4 nilai kuiseoner 13-16 tahun dan skor 5 untuk 
perolehan nilai kuiseoner 17-20 tahun. 

c) Usia 
  Penentuan nilai skor pada usia didapat dengan 
penentuan kategori skor 1 untuk perolehan kuiseoner usia 
21-27 tahun, skor 2 untuk perolehan kuiseoner usia 28-34 
tahun, skor 3 untuk perolehan kuiseoner usia 35-41 tahun, 
skor 4 untuk perolehan kuiseoner usia 42-47 tahun, skor 5 
untuk perolehan kuiseoner usia 48-54 tahun.  

d) Disiplin Kerja 
 Penentuan nilai skor pada disiplin kerja didapat dengan 
penentuan kategori baik (B) jika pengumpulan nilai dari 
perolehan kuesioner 24-30, untuk kategori sedang (S) jika 
pengumpulan nilai dari perolehan kuesioner antara 17-23 
dan untuk kategori kurang (K) apabila pengumpulan nilai 
dari perolehan kuesioner 10-16. 

e) Motivasi 
 Penentuan nilai skor pada motivasi didapat dengan 
penentuan kategori baik (B) jika pengumpulan nilai dari 
perolehan kuesioner 24-30, untuk kategori sedang (S) jika 
pengumpulan nilai dari perolehan kuesioner antara 17-23 
dan untuk kategori kurang (K) apabila pengumpulan nilai 
dari perolehan kuesioner 10-16. 

3. Pengujian Instrument penelitian terhadap validitas dan 
reliabilitas. 
a. Uji Validitas 
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Kegunaan uji validitas adalah untuk mengetahui 
apakah suatu instrumen dapat digunakan sebagai alat ukur. 
Berkaitan dengan pengujian validitas instrumen, Arikunto 
(1995:63-69) menjelaskan validitas adalah ukuran yang 
menunjukan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat 
ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas 
rendah. Setelah mendapat hasil kuesioner maka skor dari tiap 
item pertanyaan tersebut diuji valid atau tidak. Untuk 
menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga 
korelasi antara masing-masing variabel dengan 
produktivitas. Selanjutnya untuk rhitung > rtabel, maka instrumen 
adalah valid. 

b. Uji Reliabilitas 
Kegunaan uji reliabilitas yaitu untuk mengukur apakah 
suatu instrumen alat ukur dapat dipercaya, sehingga 
beberapa kali pengukuranpun instrumen tersebut dapat 
dihandalkan. Metode pengujian reliabilitas instrumen 
dalam penelitian ini menggunakan teknik belah dua (split 
half) dari Alpha Cronbach. 

Analisa data statistik  yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Analisa deskriptif 

  Setelah data dari lapangan terkumpul, selanjutnya 
dilakukan analisis deskriptif dengan analisis prosentase. 
Analisis prosentase digunakan untuk mendeskripsikan 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu 
usia, pendidikan, pengalaman. 

b. Regresi linear berganda 
 Dari data rata-rata produktivitas pekerja harian dan 

pekerja borongan dapat diketahui pengaruh sistem upah 
terhadap produkivitas, namun demikian perlu pula diketahui 
pengaruh faktor-faktor lain pada produktivitas, yaitu : 
motivasi dan disiplin kerja. Untuk mengetahui pengaruh 
faktor-faktor diatas terhadap produktivitas digunakan analisa 
regresi dengan persamaan sebagai berikut:   
 Y = a + b1 X1  + b2 X2   
 Dimana: 

Y = Produktivitas 
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a  = Konstanta Model regresi 
  b = Angka Koefisien Regresi 
 
  Faktor-faktor internal yang mempengaruhi Y yaitu : 
  X1 = Pendidikan 
  X2 = Pengalaman 
  X3 = Usia Tenaga Kerja 
  X4 = Disiplin Kerja 
  X5 = Motivasi 
c. Uji hipotesis koefisien model regresi 
   Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1) Pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap 
variabel terikat diuji menggunakan F-test dengan α = 
10% dengan penjelasan : 
H0 : βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel pendidikan, pengalaman, usia, dan motivasi 
terhadap produktivitas tenaga kerja harian dan borongan). 
Ha : βi ≠ 0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel pendidikan, pengalaman, usia, dan motivasi 
terhadap produktivitas tenaga kerja harian dan borongan). 

2) Pengujian statistik pengaruh variabel bebas secara parsial 
terhadap variabel terikat dilakukan menggunakan t-test 
dengan α = 10% dengan penjelasan setiap variabel 
sebagai berikut : 

a) Variabel pendidikan (X1) 
H0 : βi = 0 (variabel pendidikan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja 
harian dan borongan). 
Ha : βi ≠ 0 (variabel pendidikan berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja 
harian dan borongan). 
α = 0,10 

b) Variabel pengalaman (X2) 
H0 : βi = 0 (variabel pengalaman tidak 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 
tenaga kerja harian dan borongan). 
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Ha : βi ≠ 0 (variabel pengalaman berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja 
harian dan borongan). 
α = 0,10 

c) Variabel usia (X3) 
H0 : βi = 0 (variabel usia tidak berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja 
harian dan borongan). 
Ha : βi ≠ 0 (variabel usia berpengaruh signifikan 
terhadap produktivitas tenaga kerja harian dan 
borongan). 
α = 0,10 

d) Variabel disiplin kerja 
H0 : βi = 0 (variabel disiplin kerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 
tenaga kerja harian dan borongan) 
Ha : βi ≠ 0 (variabel disiplin kerja berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja 
harian dan borongan) 
α = 0,10 

e) Variabel motivasi (X4) 
H0 : βi = 0 (variabel motivasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja 
harian dan borongan) 
Ha : βi ≠ 0 (variabel motivasi berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja 
harian dan borongan) 
α = 0,10 

 Uji hipotesis dilakukan dengan signifikan atau taraf 
kesalahan 10% dengan pertimbangan bahwa penelitian ini 
merupakan penelitian dengan metode survei. 

  Uji-t yang dilakukan dalam analisa regresi pada 
paket SPSS 12 bersifat dua arah, sedangkan hipotesis uji-t 
yang dirumuskan pada penelitian satu arah. 

d. Uji asumsi model regresi 
 Untuk mendapatkan parameter-parameter estimasi 
dari model dinamis yang dipakai, dalam penelitian ini 
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digunakan metode penaksiran OLS (Ordinary Least 
Square). Penggunaan metode ini disertai dengan asumsi-
asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut yaitu : 
Normal, Non-Multikolinear, Homoskedastis, dan Non-
Autokorelasi. 
1. Asumsi Normalitas 

Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan 
jenis distribusi normal maka digunakan pengujian 
Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap 
masing-masing variabel. Hipotesis dalam pengujian ini 
adalah : 
H0 : F(X) = F0(X), dengan F(X) adalah fungsi distribusi 
populasi yang diwakili oleh sampel, dan F0(X) adalah 
fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal. 
H1 : F(X) = F0(X) atau distribusi populasi tidak normal. 
Pengambilan keputusan apakah H0 diterima atau 
ditolak didasarkan atas (Saidah, Yanuar and Devianto, 
2016). 
Jika Probabilitas >0,10, maka H0 diterima. 
Jika Probabilitas <0,10, maka H0 ditolak. 

2. Asumsi Multikolinearitas 
Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 
multikoleniaritas, dalam penelitian ini dengan 
menggunakan tolerance and variance inflation factor 
(VIF) (Saidah, Yanuar and Devianto, 2016). Rule of 
thumb digunakan sebagai pedoman jika VIF dari suatu 
variabel melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai 
R2 melibihi 0,90 maka suatu variabel dikatakan 
berkolerasi sangat tinggi. 

3. Asumsi Homoskedastisitas 
Secara sistematis asumsi ini dapat dituliskan dengan 
menggunakan rumus 2.10. 
Adapun metode yang akan dibahas disini yaitu metode 
Korelasi Rank Spearman. Sesuai dengan namanya, 
metode ini menggunakan korelasi peringkat X dan 
│ei│. Koefisien korelasi Spearman dirumuskan sesuai 
rumus 2.11. 
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Tingkat signifikan koefisien korelasi rs yang 
didapatkan dengan rumus diatas diuji dengan statistik 
uji t dengan mnggunakan rumus 2.12. jika nilai t yang 
dihitung melebihi nilai t kritis, kita bisa menerima 
hipotesis adanya sifat heterokedastisitas , atau dengan 
kata lain asumsi honoskedasitas tidak terpenuhi 
(Saidah, Yanuar and Devianto, 2016). 

4. Uji Non-Autokorelasi  
5. Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi 

antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan 
menurut waktu (seperti dalam data runtun waktu) atau 
ruang (seperti dalam data cross section). Dalam 
konteks regresi, nmodel regresi linier klasik 
mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak 
dapat dalam disturbance atau gangguan ui. Secara 
matematis hal tersebut dapat dituliskan sebagai berikut 
: 
E(uIUj) = 0     i = j 
Untuk dapat mendeteksi adanya autokorelasi dalam 
situasi tertentu, ada beberapa pengujian, antara lain 
adalah metode grafik dan percobaan Durbin Watson. 

1. Lakukan regresi OLS dan dapatkan residual ei. 
2. Hitung d dengan menggunakan rumus 2.14 
3. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya 

variabel yang menjelaskan tertentu, dapatkan 
nilai kritis dL dan dU. 

4. Jika hipotesis nol (H0) adalah tidak ada korelasi 
serial, maka jika: 

d > dU  : menerima H0 (tidak ada korelasi 
serial/autokorelasi) 

       4 – d > dU : menerima H0 (tidak ada korelasi 
serial/autokorelasi) 
 d < dL  : menolak H0 (ada korelasi 
serial/autokorelasi) 
       4 – d < dL  : menolak H0 (ada korelasi 
serial/autokorelasi) 
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