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BAB III 

METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Untuk mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu harus menentukan metodeyang 

akan digunakan, karena hal ini merupakan pedoman atau langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam penelitian. 

Suharsimi Arikunto (2002:136) menjelaskan “Metode penelitian adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Tujuan adanya metode 

penelitian adalah untuk memberikan gambaran kepada peneliti mengenai langkah-langkah 

penelitian yang dilakukan, sehingga permasalahan tersebut dapat dipecahkan. 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan 

pada ciri-ciri keilmuan yaitu deskriptif, verifikatif dan sistematik. Data yang diperoleh 

melalui penelitian itu adalah data empiris dan sistematis yang mempunyai kriteria tertentu 

yaitu valid (Sugiyono, 2007:23). 

Suharsimi Arikunto (2002:309), mengemukakan bahwa “Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status 

suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan”.  

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang manajemen 

pengetahuan dan produktivitaskerja karyawan pada bagian produksi PT Gamatex Cimahi. 

Sedangkan penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis 

yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian diuji mengenai 
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pengaruh Manajemen Pengetahuan terhadap Produktivitas kerja karyawan pada bagian 

produksi PT Gamatex Cimahi. 

Menurut Uep dan Sambas (2011), penelitian verifikatif adalah: “Penelitian yang 

diarahkan untuk menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang telah ada”.  

Penelitian verifikatif ini sesuai digunakan untuk penelitian ini karena penelitian ini 

bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh dari manajemen pengetahuan terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada bagian produksi PT Gamatex Cimahi. 

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan Metode Survey Penjelasan (Explanatory 

Survey Method). Metode ini dibatasi pada pengertian survey sampel yang bertujuan menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (testing research). Walaupun uraiannya juga 

mengandung deskripsi, tetapi sebagai penelitian relational fokusnya terletak pada penjelasan 

hubungan-hubungan antar variabel. Metode survey eksplanasi ini penulis gunakan dengan 

cara menyebarkan angket mengenai variabel X (manajemen pengetahuan) dan variabel Y 

(produktivitas kerja karyawan) pada bagian produksi PT Gamatex Cimahi. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan pengamatan di lapangan untuk 

mendapatkan data penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh 

manajemen pengetahuan terhadap produktivitas kerja karyawan pada bagian produksi PT 

Gamatex Cimahi. 

3.2 Desain Penelitian 

3.2.1 Variabel dan Operasional Variabel Penelitian 

Penelitian ini memiliki variabel-variabel yangakan diteliti yang bersifat saling 

mempengaruhi. Dalam hal ini variabel-variabel ini dapat juga disebut sebagai objek 

penelitian.Sugiyono (2007:20) menyatakan bahwa “Variabel penelitian adalah suatu atribut 
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atau sifat atau metode descryptif survey”.Sedangkan menurut Ating Somantri dan Sambas 

(2006), “Variabel adalah karakteristik yang telah diobservasi dari satuan pengamatan”. 

Varibel dalam penelitian ini meliputi dua variabel inti, yaitu Manajemen Pengetahuan 

sebagai variabel bebas (variabel X) dan Produktivitas Kerja Karyawan sebagai variabel 

terikat (variabel Y). Variabel-variabel tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Operasional variabel Manajemen Pengetahuan 

Untuk lebih jelasnya, maka penulis menggambarkan secara lebih rinci variabel, 

indikator, ukuran dan skala seperti dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3. 1 

Operasional Variabel Manajemen Pengetahuan 

(Variabel X) 

Variabel Indikator Ukuran Skala 
Variabel 

Bebas (X) 

 (Manajemen 

Pengetahuan) 

 

1.People 

 
 Karyawan terbiasa memberikan 

pengetahuan mereka untuk membantu 

yang lain 

 Tingkat keikutsertaan karyawan 

dalam aktivitas knowledge sharing  

 Tingkat partisipasi karyawan dalam 

kegiatan workshop, seminar, atau 

aktivitas lain 

 Tingkat kepuasan karyawan dalam 

menggunakan solusi yang merupakan 

hasil kontribusi orang lain 

 

 

Interval 

 

 

Interval 

 

 

Interval 

 

 

Interval 

2.Process 

 
 Tingkat penghematan waktu dalam 

mencari informasi 

 Sejauh mana karyawan merasa bahwa 

pengetahuan yang tersimpan berguna 

 Tingkat keinginankaryawan untuk 

menggunakan pengetahuan yang 

tersimpan 

 Rutinitas karyawan melakukan 

 

Interval 

 

Interval 

 

 

Interval 

 

 

Interval 
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Variabel Indikator Ukuran Skala 

konsultasi dengan ahli di eksternal 

perusahaan 

 Tingkat penghargaan yang diberikan 

kepada karyawan yang sering 

memberikan kontribusi terhadap 

Knowledge Management 

 

 

 

 

Interval 

3.Technology 

 
 Tingkat kelengkapan peralatan dan 

perlengkapan yang mendukung dalam 

aktivitas penyimpanan data dan 

dokumen 

 Tingkat pengguna yang aktif 

menggunakan sistem pengoperasian 

komputer 

 Tingkat kemudahan dalam 

mengoperasikan sistem 

 Tingkat ketepatan informasi 

mengenai cara penggunaan sistem 

 

 

Interval 

 

 

 

Interval 

 

 

 

Interval 

 

Interval  
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2. Operasional Variabel Produktivitas Kerja 

Penulis menggambarkan secara lebih rinci variabel, indikator, ukuran dan skala 

seperti dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3. 2 

Operasional Variabel Produktivitas Kerja 

 

Variabel Indikator Ukuran Skala 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

(Variabel Y) 

Kualitas hasil 

kerja 
 Tingkat ketepatan hasil 

kerja sesuai dengan 

keinginan perusahaan 

 Tingkat ketelitian dalam 

melaksanakan pekerjaan 

 Tingkat kemampuan 

mengerjakan tugas yang 

diberikan organisasi 

 Tingkat kemampuan 

menyelesaikan tugas 

dengan hasil terbaik 

 

Interval 

 

 

Interval 

 

 

Interval 

 

 

Interval 

 

 

Kuantitas hasil 

kerja 
 Tingkat ketepatan waktu 

dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan 

 Tingkat penggunaan waktu 

secara efektif 

 Tingkat kecepatan 

menyelesaikan tugas yang 

diberikan organisasi 

 Tingkat kemampuan 

menghasilkan produk 

sesuai dengan target 

 

 

Interval 

 

 

Interval 

 

 

Interval 

 

 

Interval 

Disiplin Kerja  Tingkat kepatuhan 

terhadap peraturan 

perusahaan 

 Tingkat ketaatan dalam 

mengikuti prosedur kerja  

 Tingkat ketaatan waktu 

kerja 

 

Interval 

 

 

Interval 

 

Interval 
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Variabel Indikator Ukuran Skala 

Kerja Lembur  Tingkat inisiatif karyawan 

untuk bekerja lembur 

 Tingkat kemampuan 

menyelesaikan tugas 

waktu lembur 

 

Interval 

 

 

Interval 

 

3.2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Untuk mengumpulkan data yang akan diolah dan dianalisis, kita perlu menentukan 

populasi terlebih dahulu. Pengertian populasi menurut Suharsimi Arikunto (2002:108) adalah 

sebagai berikut: “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila seseorang ingin 

mengadakan penelitian di wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.” Adapun pendapat dari Sugiyono (2002:57) bahwa: “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Menurut Riduwan (2004:55) bahwa: “Populasi merupakan objek atau subjek yang 

berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian.” 

Berdasarkan penelitian di atas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan bagian produksi diPT Garuda Mas Semesta (Gamatex) Cimahi yang berjumlah 476 

orang.  

Dikarenakan objek yang diteliti terlalu luas, sehingga tidak memungkinkan untuk 

meneliti semua objek yang ada dalam populasi secara satu persatu, maka diambil sampel 

yang merupakan bagian atau wakil dari populasi yang diteliti, dengan harapan hasil yang 

diperoleh dapat menggambarkan sifat dan karakteristik populasi secara keseluruhan, dengan 

demikian hasil tersebut mampu mewakili dan berlaku untuk seluruh populasi. 
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Winarno Surakhmad (1990:93) menjelaskan: 

Tidak mungkin suatu penyelidikan selalu menyelidiki segenap populasi, padahal tujuan 

penelitian adalah menemukan generalisasi yang berskala umum, maka seringkali 

penyelidikan terpaksa mempergunakan sebagian saja populasi yakni sampel yang dapat 

dipandang representatif terhadap populasi itu. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam pengumpulan data penelitian ini peneliti 

hanya mengambil sebagian dari populasi. Hal ini sesuai dengan yang pendapat oleh Sugiyono 

(2002:57): “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.” 

Untuk menentukan besarnya sampel, maka peneliti menggunakan teknik simple random 

sampling (sampel acak sederhana) yaitu “Sebuah proses sampling yang dilakukan sedemikian 

rupa sehingga setiap satuan sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang 

sama untuk dipilih ke dalam sampel”. (Ating dan Sambas, 2006:71). Peneliti menggunakan 

teknik ini sebab sampelnya refresentatif atau mewakili populasi, dan proporsional dengan 

prosesnya sederhana, serta disesuaikan dengan keadaan objek penelitian dalam penerimaan 

penyebaran sampel. 

Untuk menentukan besarnya sampel dari populasi yang ada, digunakan rumus Slovin 

menurut Hussein Umar (2000:146) yaitu: 

n = 
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Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang di tolerir (tingkat kesalahan 

yang diambil dalam sampling ini adalah sebesar 10%). 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung besarnya sampel berikut: 

n = 
   

           
 = 82,63 = 83 orang 

Mengacu dari pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini yang akan menjadi sampel 

adalah karyawan yang bekerja di bagian produksi PT Gamatex yaitu 83 orang 

3.2.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut dapat dilakukan 

dengan beberapa cara atau alat yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yang 

disebut dengan istilah teknik pengumpulan data. 

Adapun teknik dan alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2002: 236) Metode dokumentasi adalah suatu metode 

pengumpulan data dengan mencaridata mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 

Metode dokumentasi untuk memperoleh data resmi mengenai tingkat produktivitas 

kerja karyawan, serta penerapan manajemen pengetahuan pada bagian produksi PT Gamatex 

Cimahi 

b. Angket 
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Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Angket digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang terdiri dari 

pertanyaan mengenai karakteristik responden, pengalaman dan opini responden terhadap 

penilaian prestasi kerja, motivasi berprestasi, keadaan dan tingkat produktivitaskerja 

karyawan yang berlangsung saat itu. Dalam menyusun kuesioner, dilakukan beberapa 

prosedur berikut: 

1) Menyusun kisi-kisi kuesioner atau daftar pertanyaan 

2) Merumuskan item-item pertanyaan dan alternatif jawaban. Jenis instrumenyang digunakan 

dalam angket merupakan instrumen yang bersifat tertutup.Menurut Arikunto (2002:128) 

“instrumen tertutup yaitu seperangkat daftarpertanyaan yang sudah disediakan jawabannya 

sehingga responden tinggalmemilih”. 

3) Responden hanya membutuhkan tanda check list pada alternatif jawaban yang dianggap 

paling tepat yang telah disediakan. 

4) Menetapkan pemberian skor pada setiap item pertanyaan. Untuk mempermudah dalam 

mendeskripsikan variabel penelitian, digunakan kriteria tertentu yang mengacu pada rata-

rata skor kategori angket yang diperoleh dari responden. Untuk mengetahui jarak rentang 

pada interval pertama sampai dengan interval kelima digunakan rumus sebagai berikut: 

Rentang = skor maksimal – skor minimal = 5 - 1 = 4 

Lebar Interval = Rentang/banyaknya interval = 4/5 = 0,8 

Tiap alternatif jawaban diberi skor sebagai berikut : 

Tabel 3. 3 

Skala Penilaian Jawaban Angket 



 

 
Agung Adi Nugroho, 2014 
Pengaruh Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 
Bagian Produksi Di PT Gamatex Cimahi 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 

Rentang 
Penafsiran 

X Y 

1 – 1,7 Sangat Rendah Sangat Rendah 

1,8 – 2,5 Rendah Rendah 

2,6 – 3,3 Cukup Tinggi Cukup tinggi 

3,4 – 4,1 Tinggi Tinggi 

4,2 – 5 Sangat Tinggi Sangat tinggi 

Sumber: Diadaptasi dari skor kategori Likert skala 5 (Sambas dan Maman, 2007:146) 

3.2.4 Pengujian Instrumen Penelitian 

 Menurut Arikunto (2002:160) “Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan dari variabel yang diteliti secara tepat”. 

Instrumen sebagai alat pengumpulan data sangatlah perlu diuji kelayakannya, karena 

akan menjamin bahwa data yang dikumpulkan tidak bias. Pengujian instrumen ini dilakukan 

melalui pengujian validitas dan reabilitas. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur dalam penelitian ini. 
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Tabel 3. 4 

Jumlah Angket Uji Coba 

Variabel Jumlah Item 

Manajemen Pengetahuan 13 

Produktivitas Kerja 13 

Sumber: Pengolahan Data Peneltian, 2014 

3.2.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tepat tidaknya alat yang digunakan dalam 

sebuah pengumpulan data. Pengujian validitas instrumen menggunakan formula koefisien 

korelasi Product Moment dari Karl Pearson dalam Sambas Ali M (2010:26), yaitu : 

 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antaravariabel X dan Y 

X : Skor pertama, dalam hal ini X merupakan skor-skor pada item ke-i yang akan diuji 

validitasnya. 

Y : Skor kedua, dala hal ini Y merupakan jumlah skor yang diperoleh tiap responden. 

∑X : Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y : Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X
2
 : Jumlah jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

∑Y
2
 : Jumlah jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N : Banyaknya responden 

Hasil perhitungan  dibandingkan dengan  pada tarap nyata  = 5%. Kriteria 

kelayakan adalah sebagai berikut : 

rxy> rtabelberarti valid 
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rxy≤ rtabel berarti tidak valid 

Dalam perhitungan uji validitas ini apabila hasil instrumennya valid, maka item 

tersebut dapat digunkan pada kuesioner penelitian. perhitungan uji validitas ini dilakukan 

dengan bantuan Microsoft Office Excell. . Maka dapat diperoleh nilairxy hitung dan 

dibandingkan dengan dengan nilai rtabel dengan n = 20 dengan taraf nyata (α) = 0,05 pada 

tingkat kepercayaan 95%.Jika rhitung> rtabel maka item tersebut dinyatakan valid, dan 

sebaliknya jika rhitung≤ rtabel maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Hasil perhitungannya 

akan dijabarkan pada tabel berikut: 

Tabel 3. 5 

Hasil Uji Validitas Variabel Manajemen Pengetahuan (X) 

No. Item rxy rtabel Keterangan 

1 0,520 0,444 Valid 

2 0,567 0,444 Valid 

3 0,473 0,444 Valid 

4 0,612 0,444 Valid 

5 0,539 0,444 Valid 

6 0,502 0,444 Valid 

7 0,470 0,444 Valid 

8 0,463 0,444 Valid 

9 0,543 0,444 Valid 

10 0,471 0,444 Valid 

11 0,476 0,444 Valid 

12 0,501 0,444 Valid 

13 0,444 0,444 Valid 

Sumber: Pengolahan Data Peneltian, 2014 

Berdasarkan tabel di atas pengujian validitas terhadap 13 item untuk 

variabelmanajemen pengetahuan (X), dapat menunjukan bahwa keseluruhan 13item tersebut 

dinyatakan valid. Dengan demikian maka keseluruhan dari jumlah 13 item tersebut dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dari variabel manajemen pengetahuan (X). 
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Tabel 3. 6 

Hasil Uji Validitas Variabel Produktivitas Kerja (Y) 

No. Item rxy rtabel Keterangan 

1 0,507 0,444 Valid 

2 0,506 0,444 Valid 

3 0,581 0,444 Valid 

4 0,657 0,444 Valid 

5 0,492 0,444 Valid 

6 0,485 0,444 Valid 

7 0,552 0,444 Valid 

8 0,447 0,444 Valid 

9 0,517 0,444 Valid 

10 0,466 0,444 Valid 

11 0,473 0,444 Valid 

12 0,571 0,444 Valid 

13 0,585 0,444 Valid 

Sumber : Pengolahan Data Penelitian, 2014 

Kemudian, berdasarkan tabel di atas pengujian validitas terhadap 13 item untuk 

variabel produktivitas kerja (Y), dapat menunjukan bahwa keseluruhan 13 item tersebut 

dinyatakan valid. Dengan demikian maka keseluruhan dari jumlah 13 item tersebut dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dari variabel produktivitas kerja (Y). 

3.2.4.2 Uji Realibilitas 

Untuk dapat memenuhi instrumen penelitian yang sifatnya dapat dipercaya (realible), 

maka digunakan uji reliabilitas. Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten, cermat serta akurat. Suatu instrumen yang reliabel akan 

memberikan hasil yang sama ketika dilakukan beberapa kali pengujian dengan melibatkan 

kelompok subjek yang sama. Sugiyono (2011:137) menyatakan bahwa “Instrumen yang 
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reliabel adalah instrumen yang bila digunakan berkali-kali untuk mengukur objek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama”. 

Suharsimi Arikunto dalam Sambas Ali M (2010:31) formula yang digunakan untuk 

menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah Koefisien Alfa (α) dari Cronbach 

(1951), yaitu : 

     
 

   
    

   
 

  
 

  

Dimana rumus varians sebagai berikut : 

   
    

     

 
 

 

Keterangan: 

    : reliabilitas instrumen/koefisien korelasi/korelasi alpha 

k : banyaknya bulir soal 

   
  : jumlah varians bulir 

  
 
 : varians total 

∑X : jumlah skor 

N : jumlah responden 

Kriteria yang digunakan dalam uji reliabilitas ini adalah sebagai berikut: 

Jika rhitung> rtabel, maka data dinyatakan reliabel 

Jika rhitung<rtabel, maka data dinyatakan tidak reliabel 

Dalam perhitungan uji reliabilitas juga dibantu dengan program Microsoft Office 

Excel, hasilnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3. 7 

Hasil Uji Reliabilitas 
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No. Variabel 
Hasil 

Keterangan 
rhitung rtabel 

1 Manajemen Pengetahuan 0,749 0,444 Reliabel 

2 Produktivitas Kerja 0,761 0.444 Reliabel 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 2014 

Berdasarkan tabel tersebut menyatakan bahwa perhitungan variabel X dan Y 

dinyatakan Reliabel hal ini bisa dilihat dari rhitung>rtabelyaitu : 0,749> 0,444 dan selanjutnya  

rhitung>rtabelyaitu: 0,761> 0,444. 

3.2.5 Persyaratan Analisis Data 

Analisis data dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis dan menjawab 

rumusan masalah yang diajukan.Dalam melakukan analisis data, terdapat beberapa syarat 

yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis dilakukan. Syarat yang 

harus terlebih dahulu dilakukan tersebut adalah dengan melakukan beberapa pengujian, yaitu  

uji normalitas, uji linieritas, dan uji homogenitas. 

3.2.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kondisi data apakah berdistribusi normal 

atau tidak. Hal ini berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. 

Penelitian harus membuktikan terlebih dahulu, apakah data yang akan dianalisis itu 

berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini yaitu 

Liliefors Test. Langkah kerjanya adalah: 

1. Susunlah dari data yang terkecil sampai data terbesar. Setiap data ditulis sekali, 

meskipun ada data yang sama. 

2. Periksa data, berapa kali munculnya bilangan-bilangan itu (frekuensi harus ditulis). 

3. Susun frekuensi kumulatif. 

4. Hitunglah proporsi empirik (observasi). 

Menggunakan formula Sn (Xi) = fki : n. 
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5. Hitung nilai Z untuk mengetahui theoretical proportion pada tabel Z. Formulanya: 

 

dimana:  dan  

6. Menghitung theoretical proportion. 

7. Bandingkan empirical proportion dengan theoretical proportion, kemudian carilah 

selisih terbesar titik observasinya. 

8. Membuat nilai mutlak, semua nilai harus bertanda positif. 

9. Membuat kesimpulan, dengan kriteria apabila D hitung < D tabel dengan derajat 

kebebasan (dk) (0,05), maka dapat dinyatakan bahwa sampel penelitian mengikuti 

distribusi normal. 

10. Memasukkan besaran seluruh langkah tersebut ke dalam tabel distribusi sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3. 8 

Contoh Format Tabel Distribusi Liliefors Test 

X F FK Sn (Xi) Z F0 (Xi) Sn (Xi) - Fo (Xi) Sn (X1) - Fo (Xi) 

        

3.2.5.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memeriksa apakah skor-skor pada penelitian  yang 

dilakukan mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Uji statistika yang digunakan 

adalah Uji Barlett. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengujian homogenitas 

dengan uji Barlett adalah: 

Sambas dan Maman (2007:84) menyatakan : 

Pengujian homogenitas data dengan Uji Barlett adalah untuk melihat apakah variansi–

variansi sebuah kelompok perubah bebas yang banyaknya data per kelompok biar 

berbeda dan diambil secara acak dari data populasi masing–masing yang berdistribusi 

normal, berbeda atau tidak. 

Uji statistika yang akan dibahas dalam hal ini adalah uji Barlett dengan menggunakan 

bantuan Microsoft Office Excel. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai χ
2
hitung > nilai 

S

X
Z i X - 


n

X
X

i∑_  



 

1

n

Xi
 - 

2

2







n

Xin

S
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χ
2 

tabel, maka H0 menyatakan varians skornya homogen ditolak, dalam hal lainnya diterima. 

Nilai hitung diperoleh dengan rumus : 

χ
2     

2

1.101 LogSdbBn
 

Sumber : (Ating dan Sambas, 2006:294) 

Dimana : 

S1
2 
 = varians tiap kelompok data 

db1
 

= n – 1 = derajat kebebasan tiap kelompok 

B = Nilai Barlett = ( Log S
2

gab ) (∑db1) 

S
2

gab = varians gabungan = 



db

Sdb
S

i
gab

2

2
.

  

Sambas (2010:96), menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam pengujian homegenitas dengan uji Barlett, yaitu sebagai berikut: 

1. Menentukan kelompok-kelompok data, dan menghitung varians untuk tiap kelompok 

tersebut. 

2. Membuat tabel pembantu untuk memudahkan proses perhitungan dengan model tabel 

sebagai berikut  

Tabel 3. 9 

Model Tabel Uji Barlett 

Data db=n-1 S1
2
 Log S1

2
 db.Log S1

2
 db. S1

2
 

1      

2      

3      

…      

…      

Σ      

Sumber : Sambas Ali Muhidin (2010:97) 

3. Menghitung varians gabungan. 
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2

gabS  = Varians gabungan = 2

gabS = 



db

dbS i

2

 

4. Menghitung log dari varians gabungan. 

5. Menghitung nilai Barlett. 

B    = Nilai Barlett = (Log S
2

gab)(Σdb1) 

6. Menghitung nilai X
2
. 

     22 .10ln iLogSdbBX
 

dimana : 

2

iS   = Varians tiap kelompok data
 

7. Menentukan nilai dan titik kritis pada α = 0,05 dan db = k – 1 

8. Membuat kesimpulan. 

a) Nilai hitung X
2
< nilai tabel X

2
, Hoditerima (variasi data dinyatakan homogen). 

b) Nilai hitung X
2
> nilai tabel X

2
,Hoditolak (variasi data dinyatakan tidak 

homogen). 

3.2.5.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dengan 

variabel bebas bersifat linier. Uji linieritas dilakukan dengan uji kelinieran regresi. Uji 

linieritas dilakukan dengan uji kelinieran regresi. Langkah-langkah uji linearitas regresi 

adalah: 

Langkah–langkah uji linearitas regresi Sambas (2010:101) adalah: 

1. Menyusun tabel kelompok data variabel X dan variabel Y  

2. Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKReg[a]) dengan rumus: 

JKReg[a] =  

3. Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKReg[b\a]) dengan rumus: 

 
n

Y
2
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JKReg[b\a] =  

4. Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres) dengan rumus: 

JKres =  

5. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a (RJKReg[a]) dengan rumus:  

RJKReg[a] = JKReg[a] 

6. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKReg[b\a]) dengan rumus: 

RJKReg[b\a] = JKReg[b/a] 

7. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKRes) dengan rumus: 

RJKRes = 
 

8. Menghitung jumlah kuadrat error (JKE) dengan rumus: 

JKE=  

Untuk menghitung JKE urutkan data x mulai dari data yang paling kecil sampai data yang 

paling besar berikut disertai pasangannya. 

9. Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) dengan rumus: 

JKTC = JKRes –JKE 

10. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok  (RJKTC) dengan rumus: 

RJKTC =  

  







 


n

YX
XYb

.
.

g[a]abg JKJKY Re]\[Re

2 

2

Re

n

JK s

 








 


k n

Y
Y

2

2

2k

JKTC
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11. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus: 

RJKE = kn

JK E



 12. Mencari nilai Fhitung dengan rumus: 

Fhitung = E

TC

RJK

RJK

 

13. Mencari nilai Ftabel  pada taraf signifikansi 95% atau = 5% menggunakan rumus: Ftabel 

= F (1-  dimana db TC = k-2 dan db E = n-k 

14. Membandingkan nilai uji Fhitung dengan nilai Ftabel 

15. Membuat kesimpulan. 

Jika Fhitung< Ftabel maka data dinyatakan berpola linier. 

Jika Fhitung≥ Ftabel maka data dinyatakan tidak berpola linear. 

3.2.6 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya masih harus diuji secara empiris. untuk meyakinkan adanya pengaruh antara 

variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) perlu dilakukan uji hipotesis atau uji 

signifikansi. Uji hipotesis akan membawa pada kesimpulan untuk menerima atau menolak 

hipotesis. 

Pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Merumuskan Hipotesis Statistik 



H0 : β ≠ 0 artinya tidak terdapat pengaruh manajemen pengetahuan 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada bagian produksi di 

PT Garuda Mas Semesta (Gamatex) Cimahi 
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2. Membu

at 

Persam

aan 

Regresi 

Kegunaan analisis regresi sederhana adalah untuk meramalkan (memprediksi) 

variabel terikat (Y) bila variabel bebas (X) diketahui. Regresi sederhana dapat dianalisis 

karena didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat (kausal) variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Persamaan regresi sederhana dirumuskan: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 

Ŷ = Produktivitas KerjaKaryawan 

X = Manajemen Pengetahuan 

a = Nilai konstanta harga Y jika X = 0 

b = Nilai arah sebagai penentu nilai predikasi yang menunjukkan nilai peningkatan (+) 

atau nilai penurunan (-) variabel Y 

Dimana:  

  

 22 XiXin

YiXiXiYin
b




  

Sedangkan a dicari dengan menggunakan rumus: 

     

 22

2

XiXin

XiYiXiXiYi
a






 

3. Uji Signifikansi 

Kriteria pengujian keberartian persamaan regresi adalah tolak H0 jika probabilitas 

lebih kecil daripada  = 0,05. Dapat disimpulkan koefisien regresi signifikan, atau 

H1 : β > 0 artinya terdapat pengaruhpositif manajemen pengetahuan 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada bagian produksi di 

PT Garuda Mas Semesta (Gamatex) Cimahi.. 
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pemberian Manajemen Pengetahuan benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap 

Produktivitas Kerja pegawai. Artinya H1 yang diajukan diterima pada   = 0,05. 

Untuk mengetahui diterima atau ditolak hipotesis yang diajukan, dilakukan uji 

signifikansi. Menurut Riduwan (2008:149) uji signifikansi dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji F sebagai berikut: 

Langkah 1. Mencari jumlah kuadrat regresi (JKReg[a]) dengan rumus: 

 

 
n

Y
JK ag

2

Re


  

Langkah 2. Mencari jumlah kuadrat regresi (JKReg[b│a]) dengan rumus: 

 JKReg[b│a] = 
  







 


n

YX
XYb

.
.  

Langkah 3. Mencari jumlah kuadrat residu (JKRes) dengan rumus: 

)(Re)|(Re

2

Re agabgs JKJKYiJK   

Langkah 4. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi (RJKReg[a]) dengan rumus : 

 RJKReg[a] = JKReg[a]  

Langkah 5. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi (RJKReg[b│a]) dengan rumus: 

 RJKReg[b│a] = JKReg[b│a] 

Langkah 6. Mencari rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKRes) dengan rumus: 

 RJKRes = 
2

Re

n

JK s
 

Langkah 7. Menguji Signifikansi dengan rumus: 

Fhitung = 
Res

Reg(b/a)

RJK

RJK
 

Mencari Ftabel dengan rumus: 
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Ftabel    = F (1-α) (dk reg  b│a, dk res) 

= F(1-0,05)(dk reg b│a = 1,dk res 33-2) 

    = F(0,95)(1,31)  

Cara mencari = Ftabel, dkreg b│a  = 1 sebagai angka pembilang 

 dkres=31 sebagai angka penyebut 

Langkah 8. Membandingkan F hitung dengan F tabel .Kriteria yang digunakan yaitu: 

1.  H0 ditolak dan H1 diterima, apabila F hitung ≥ F tabel  dinyatakan signifikan 

(diterima). 

2.  H0 dterima dan H1 ditolak, apabila F hitung< F tabel  dinyatakan tidak signifikan 

(ditolak). 

4. Menghitung Koefisien Korelasi 

Untuk mengetahui hubungan variabel X dengan Y dicari dengan menggunakan 

rumus Koefisien Korelasi Pearson Product Moment, yaitu: 

    

       








2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 

(Riduwan, 2008:136) 

Sedangkan untuk mengetahui kadar pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

dibuat klasifikasi sebagai berikut. 

Tabel 3. 10 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat lemah 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 
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0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

Sumber : Riduwan (2008:136) 

5. Menghitung Nilai Determinasi 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau sumbangan variabel yang 

diberikan variabel manajemen pengetahuan terhadap produktivitas kerja karyawan 

digunakan rumus koefisien determinasi (KD) sebagai berikut : 
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Ating Somantri (2006:341) 

Dengan r
2
 dicari dengan rumus sebagai berikut: 

r
2
 =

 
22 )(

))((

YiYin

YiXiXiYinb





 

 

KD=r
2
x100% 


