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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

       Dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan yang erat dengan 

masalah yang diteliti. Populasi atau unverse adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-

cirinya akan diduga, Singarimbun & Effendi (1989). Populasi dalam ini adalah tenaga kerja pada 

industri pande besi Bareng Hadipolo Kecamatan Jekulo Kudus sebanyak 1520 

 

3.1.2. Sampel 

       Sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi yang hendak diteliti. Adapun ide 

dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa  dengan menyeleksi bagian dari elelmen-elemen 

populasi, kesimpulan tentang keseluruhan populasi diharapkan dapat diperoleh, Cooper & 

Pamela (2001). Keunggulan ekonomis pengambilan sampel adalah biayanya lebih murah dan 

memberikan hasil yang lebih cepat. Responden penelitian ini terdiri dari tenaga kerja pande besi 

Bareng Hadipolo sebesar 100. Metode sampling menggunakan purposive sampling, yaitu dengan 

persyaratan tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman minimal 2 tahun, usia 15  s/d 55 tahun. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

            Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui: 

3.2.1. Survey dilakukan guna memperoleh data primer melalui kuesioner. Data primer ini 

meliputi data-data tentang variabel Phisical abilites, Job Motivation dan innovation opportunity   

tentang produktivitas. 
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3.2.2. Studi pustaka: dilakukan guna memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan tinjauan 

pustaka dan data-data tentang perusahaan. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1. Wawancara 

           Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai internal industri yang meliputi 

data yang diinginkan oleh peneliti secara langsung dengan responden yang akan digunakan 

sebagai data primer. 

 3.3.2. Kuesioner 

          Kuesioner merupakan metode pengumpulan data secara langsung yang dilakukan dengan 

mengajukan daftar pertanyaan kepada responden 

          Pembuatan kuesioner ini berdasarkan pada berbagai karakteristik yang mempengaruhi 

kemampuan fisik, motivasi kerja dan peluang inovasi yang telah dikemukakan sebelumnya. 

3.3.3. Alat Ukur 

          Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala antara 1 hingga 5, karena 

angka tersebut di anggap paling familier bagi orang Indonesia. Setiap responden diminta untuk 

memberikan pendapat dan pandangannya terhadap pertanyaan yang diajukan. Jawaban untuk 

tiap pertanyaan terdiri dari lima  kategori  dari jawaban sangat tidak setuju hingga sangat setuju 

dengan skor sebagai berikut : 

  Sangat tidak setuju             Sangat setuju 

 1 2 3 4 
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3.4. Pengukuran variabel 

3.5.3.1. Phisical Abilities, mencakup: stamina yang fit, ketahanan tubuh, ketangguhan. 

        Job Motivation mencakup : tingkat upah/gaji, jaminan sosial, safety & security  

kebutuhan sosial, penghargaan dan lingkungan /iklim kerja. 

         Innovation Opportunity mencakup: innovation  development pengembangan inovasi 

  

3.5. Definisi Operasional Variabel: 

1.Phisical abilities 

Kemampuan fisik (phisical abilities) sebagai kemampuan individu untuk melakukan 

bermacam-macam tugas pekerjaannya, sehingga individu akan mempergunakan seluruh 

kemampuannya fisiknya. Robbin (1991). 

Indicator Referensi 

1. Stamina yang fit 

2. Kekuatan  tubuh 

3. Ketangguhan 

Robbin (1991). 

 

 

  

 

2.Job Motivation. 

  Goldberg dan Cornell (1998) mengatakan bahwa motivasi adalah keadaan 

kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau 

gerakan dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang 

memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Pada hakekatnya motivasi 

sangat diperlukan dalam lingkungan perusahaan yaitu ketenangan kerja, iklim kerja yang 

sehat, sikap keterbukaan, sehingga menciptakan dorongan aktivitas yang lebih produktif.  
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Indicator Referensi 

1. Tingkat upah/gaji 

2. Jaminan sosial 

3. Safety & security 

4. Kebutuhan sosial 

5. Penghargaan 

6. Lingkungan kerja 

Goldberg  dan Cornell (1998) 

  

 

3. Innovation Opportunity. 

.: Innovation Opportunity merupakan peluang mengembangkan produk baru 

Indicator Referensi 

Yang tidak terduga 

Perubahan struktur pasar 

Perubahan persepsi/ makna 

Pengetahuan baru 

Peter  Drucker, Gde Raka, 2001 

  

         

4. Produktivitas. 

Produktivitas menyangkut hubungan antara keluaran (output) dengan masukan (input 

yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut). Produktivitas adalah rasio dari 

beberapa output dengan beberapa input (Bain, Dafid, 1992). 
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Indicator Referensi 

1. Kuantitas dari hasil 

2. Kualitas dari hasil 

3. Ketepatan waktu 

4. Kehadiran 

5. Kemampuan bekerjasama 

Bain, Dafid, 1992 

Mathis dan jackson, 2006 

 

3.6. Teknik Analisis 

3.6.1. Metode Analisis Terhadap Alat Pengumpulan Data 

          Untuk mendapatkan data yang akurat atau relatif dapat dipertanggungjawabkan maka akan 

dilakukan uji coba terlebih dahulu terhadap kuesioner yang akan digunakan untuk memperoleh 

kesahihan dan keandalan kuesioner tersebut. Alat pengumpulan data bisa dikatakan sahih, bila 

instrumen tersebut bisa melakukan pengukuran dan pengukurannya benar-benar cermat. 

 

3.6.2. Metode Analisis Data 

3.5.2.1. Metode Analisis Regresi Linier Berganda 

             Analisis regresi linear berganda untuk menentukan ketepatan prediksi apakah ada 

hubungan yang kuat antara variabel independen (Y) dengan variabel dependen (X1, X2 dan X3). 

Dalam penelitian ini persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e 

Dimana : 

Y         = Produktivitas Tenaga Kerja 

X1       = Kemampuan fisik 

X2       = Motivasi  kerja 

X3       = Peluang inovasi 
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b1 b2 b3 adalah koefisien regresi dan b0 adalah konstanta. 

b   =koefisien menunjukkan besarnya sumbangan pengaruh suatu faktor/variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

e           = faktor pengganggu atau petunjuk kesalahan memilih variabel batas. 

 

3.5.2.2. Metode Uji Z 

             Bila sampel lebih besar dari 25, maka distribusinya akan mendekati distribusi normal. 

Untuk itu digunakan rumus Z, dalam pengujiannya. 

Adapun rumus yang digunakan adalah : 

                     T – μT 

           Z = 

                       T 

 Dimana : T = Jumlah jenjang/ranking yang kecil. 

     Kalau kita sedang menguji rata-rata umaka dimana sifat mengenai distribusi sampling rata-

rata, sedangkan apabila yang diuji itu mengenai perbandingan tentunya dipakai kenyataan yang 

berlaku untuk distribusi sampling perbandingan. Mengenai penggunaan sifat distribusi sampling 

ini bergantung pada ukuran sampel yang digunakan. Apabila sampel yang dipakai sebagai dasar 

pengambilan kesimpulan itu tergolong berukuran besar-besar, maka digunakan distribusi normal. 

Ini sesuai dengan pendekatan yang dicapai oleh distribusi sampling untuk n cukup besar. 

 

3.5.2.3. Metode uji F 

             Untuk pengujian hipotesis digunakan uji F, rumusnya adalah sebagai berikut : 
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                R2(N-m-1) 
F =     ----------------- 
               M(1-R2) 
Dimana : 

F          = harga F garis regresi 

N         = cacah kasus 

M       = cacah prediktor 

R2       = koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor. 

H0 diterima apabila nilai F hitung < F tabel pada derajat kebebasan dan selang kepercayaan 

tertentu. 

H0 ditolak apabila nilai F hitung > F tabel pada derajat kebebasan dan selang kepercayaan 

tertentu. 

 

3.5.2.4. Pengukuran Ketepatan Prediksi 

            Prediksi variabel bebas untuk variabel terikat adalah tepat bila dipenuhi syarat sebagai 

berikut: 

   Sy > SEtest 

Dimana: 

Sy         = standar deviasi variabel terikat (Y) 

SEtest  = standar error estimasi yang terhitung dari analisis varian regresi  sederhana 

 


