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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada CV. Graha Pratama Fish yang terletak di Jl. 

Syech Ja’far, Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten 

Kampar. 

3.2. Operasional Variabel 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala 

produktivitas adalah perbandingan 

antara hasil yang dicapai dengan 

peran serta tenaga kerja per satuan 

waktu. Peran serta tenaga kerja 

disini adalah penggunaan sumber 

daya serta efesiensi dan efektif. 

(Kussrianto, 1990). 

1. Kemampuan 

a. Kemampuan karyawan 

memanfaatkan waktu 

kerja 

b. Kemampuan karyawan 

dalam mencapai hasil 

kerja 

c. Kemampuan karyawan 

menggunakan bahan 

baku 

d. Kemampuan karyawan 

dalam melaksanakan 

prosedur kerja 

2. Meningkatkan hasil yang di 

capai 

a. Upaya karyawan dalam 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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meningkatkan hasil 

yang dicapai 

b. Selalu berusaha untuk 

meningkatkan hasil 

kerja yang lebih baik 

dari hari sebelumnya 

3. Semangat kerja 

a. Semangat karyawan 

dalam melakukan 

pekerjaannya 

b. Semangat karyawan 

dalam meningkatkan 

hasil produksi 

4. Efisiensi 

5. Kualitas yang dihasilkan 

6. Tingkat kesalahan 

7. Waktu yang dibutuhkan 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yaitu bisa berupa orang, 

objek, transaksi atau kajian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi 

objek penelitian (Kuncoro, 2001:103). Populasi dari penelitian ini adalah 

karyawan pada CV. Graha Pratama Fish di desa koto mesjid kecamatan XIII koto 

kampar kabupaten kampar bagian pengolahan ikan patin dengan jumlah karyawan 

adalah 20 orang. 
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Dan untuk menentukan jumlah sampel yang diambil digunakan 

pengambilan sampel dengan menggunakan metode sensus artinya seluruh 

populasi menjadi sampel dalam penelitian ini karena jumlah populasinya sedikit.  

M. Tulus (1999). 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Untuk melakukan analisis dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para karyawan 

responden berupa pendapat responden tentang produktivitas kerja 

karyawan. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian dalam 

bentuk jadi antara lain jumlah tenaga kerja, struktur organisasi, hasil 

produksi dan lain-lain. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam usaha data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Quesioner : adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menyusun 

daftar pertanyaan (angket), untuk selanjutnya disebarkan kepada para 

karyawan CV. Graha Pratama Fish yang telah ditentukan sebagai 

responden/sampel dalam penelitian ini. 
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b. Wawancara (interview) : adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

melakukan wawancara kepada pimpinan dan karyawan CV. Graha 

Pratama Fish yang juga dijadikan responden untuk mendapatkan informasi 

yang diperlukan.  

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, 

yaitu suatu analisis untuk mendiskripsikan dan menggambarkan keadaan yang 

terjadi pada objek penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh serta dilandasi 

teori-teori yang menunjang pembahasan. Selanjutnya penulis mengambil beberapa 

kesimpulan dari penjelasan-penjelasan mengenai produktivitas kerja karyawan 

pada CV. Graha Pratama Fish di desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar 

Kabupaten Kampar.  

Untuk pengukuran jawaban hasil quesioner yang disebarkan kepada 

responden maka penulis dalam penelitian ini menggunakan skoring yaitu:  

- Sangat baik   : bobot/ nilai = 5 

- Baik    : bobot/ nilai = 4 

- Cukup    : bobot/ nilai = 3 

- Tidak baik   : bobot/ nilai = 2 

- Sangat tidak baik  : bobot/ nilai = 1 

 

 

 


