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ABSTRAK 
 
 
Sari, Ika Puspita. 2009. Hubungan Antara Etos Kerja dengan Prestasi Kerja 
Karyawan Industri Batik Semarangan  di Kota Semarang. Skripsi, Jurusan 
Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di 
bawah bimbingan Dosen Dra. Sri Endah Wahyuningsih, M.Pd dan Rina 
Rachmawati, S.E. M.M. 
 
Kata kunci : Etos Kerja , Produktifitas, Prestasi Kerja 
 

Maraknya kain batik akhir-akhir ini mempengaruhi perkembangan batik 
Semarangan. Batik Semarangan mulai banyak dikenal oleh masyarakat luas, 
sehingga minat masyarakat terhadap batik semarangan juga ikut meningkat. 
Pengusaha Industri batik semarangan di kota Semarang berusaha meningkatkan 
produktifitas dan kualitas guna memenuhi kebutuhan konsumen. Seorang 
karyawan harus memiliki sikap etos kerja yang tinggi terhadap pekerjaanya 
karena etos kerja merupakan bagian penting dari keberhasilan manusia, baik 
dalam komunitas kerja yang terbatas maupun dalam lingkungan sosial yang lebih 
luas dengan demikian karyawan akan bekerja seoptimal mungkin untuk 
memperoleh hasil atau produk yang berkualitas, sehingga prestasi kerja dapat 
dicapai, prestasi kerja dapat dilihat dari hasil kerja karyawan dan produktivitas 
karyawan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran etos kerja dan 
prestasi kerja karyawan Industri batik Semarangan di kota Semarang, untuk 
mengetahui hubungan etos kerja dengan prestasi kerja karyawan industri batik 
Semarangan di Kota Semarang, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang 
diberikan etos kerja terhadap prestasi kerja karyawan industri batik Semarangan di 
kota Semarang.  

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan (pembatik)di Industri batik 
semarangan yang berjumlah 31 orang. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah sampling jenuh yaitu penentuan sampel apabila anggota 
populasi dijadikan sampel, jadi jumlah sampel 31 orang. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah etos kerja dan variabel terikatnya adalah prestasi kerja. 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode angket dan observasi. 
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif persentase, korelasi product 
moment dan indeks determinasi.  

Hasil perhitungan Analisis Korelasi diperoleh korelasi antara etos kerja 
dengan prestasi kerja 0,664 dengan probabilitas 0,000 dengan r tabel product 
moment dengan banyak responden 31 dan tingkat kepercayaan atau α = 5 (r(5%:31) 
) adalah 0,355. Karena probabilitas < 0,005 atau harga korelasinya (0,664) > 
0,355 maka koefisien korelasi tersebut signifikan/bermakna ada hubungan yang 
berarti antara etos kerja dengan prestasi kerja. Besar kontribusi etos kerja terhadap 
prestasi kerja = 44,1%  
Simpulan dari penelitian ini adalah 1)Ada hubungan antara etos kerja dengan 
prestasi kerja (hasil kerja maupun produktivitas kerja) karyawan industri batik 
Semarangan di Kota Semarang.2)Besar hubungan antara etos kerja dengan 
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prestasi kerja karyawan industri batik Semarangan di Kota Semarang sebesar 
0,664 dan mempunyai kontribusi sebesar 44,1%.Saran yang dapat diberikan 
adalah sebagai berikut. 1)Untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan 
(pembatik), pimpinan atau pengusaha batik perlu mengupayakan:a)meningkatkan 
etos kerja para karyawan (pembatik) Berdasarkan penelitian, indikator hemat  
mempunyai skor 79,03% yang lebih kecil dibandingkan dengan indikator lainnya, 
oleh karena itu disarankan kepada karyawan untuk melakukan penghematan 
terhadap bahan pembatikan dan melakukan penghematan waktu. b) pemberian 
bonus kepada pembatik yang memiliki prestasi kerja baik sehingga karyawan 
termotivasi untuk meningkatkan prestasi kerjanya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Industri batik di Indonesia sudah dikenal sejak abad XVIII. Kain batik 

merupakan kain tradisional yang digunakan oleh golongan masyarakat tertentu di 

Indonesia. Kain batik menggunakan bahan terutama serat kapas. Kerajinan seperti 

kain batik atau pakaian masih merupakan monopoli raja, maka upaya 

pengembangan masih didasar pada sosial kultural, yaitu berupa keinginan 

golongan masyarakat untuk memiliki barang-barang berupa seni keindahan. 

Seiring dengan perkembangan zaman, kain batik mulai membudaya diseluruh 

golongan masyarakat, setiap daerah di Indonesia mempunyai cara tersendiri untuk 

memperkuat identitas dan kepribadian daerah melalui media batik, misalnya : 

batik Pekalongan, batik lasem, batik Solo, batik Yogjakarta, dan sebagainya 

(Yulianti 2007:2). 

Pada awal abad ke-20, laporan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti 

(Dosen Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, peneliti Batik Semarang) 

menyatakan bahwa penduduk pribumi di kota Semarang bermata pencaharian di 

sektor industri kerajinan yaitu: pembuatan alat-alat rumah tangga dari logam, 

kerajinan kulit, pembuatan pakaian, pembuatan gamelan, dan gerobag atau kereta, 

kerajinan batik, pembuatan warna batik. 

Pembuatan kain batik memerlukan beberapa proses, antara lain mengolah 

kain yang akan dibatik hal ini dimaksudkan agar lapisan lilin dan kotoran dapat 

hilang,    membuat pola pada kain yang akan di batik, pelekatan lilin batik atau 
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pemalaman, pelekatan lilin batik ini ada beberapa cara yaitu dengan ditulis atau 

dicap. Alat-alat yang digunakan dalam proses pemalaman batik tulis yaitu canting, 

gawangan, anglo atau kompor, saringan malam. Proses pewarnaan, pewarnaan 

bisa dilakukan dengan menggunakan zat warna alam maupun zat warna kimia.  

Pelekatan lilin batik atau pemalaman yang dikerjakan oleh para pembatik tulis 

memerlukan konsentrasi, kesabaran, ketelitian  dan ketekunan diantara 

keseluruhan proses membatik.  

Maraknya kain batik akhir-akhir ini juga mempengaruhi perkembangan 

batik Semarangan. Industri batik di kota Semarang mulai bermunculan dan 

memproduksi batik Semarangan dengan berbagai macam corak dan motif yang 

beraneka ragam sesuai dengan ciri khas batik semarangan. Batik Semarangan 

mulai banyak dikenal oleh masyarakat luas, sehingga minat masyarakat terhadap 

batik semarangan juga ikut meningkat. Industri batik semarangan di Kota 

Semarang berusaha meningkatkan produktifitas dan kualitas guna memenuhi 

kebutuhan konsumen. Untuk itu sumber daya manusia (tenaga kerja) sangat 

penting untuk perkembangan industri batik Semarangan 

Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota 

dalam suatu organisasi, yang masing-masing mempunyai peran dan fungsi. 

Sumber daya manusia adalah potensi semua orang manusiawi yang melekat 

keberadaanya melalui potensi fisik dan non fisik (Ambar,Teguh dan Rosidah 

2003: 9). Dalam setiap organisasi, sumber daya manusia mempunyai peran 

masing-masing sesuai tanggung jawab dalam pekerjaanya. Persaingan didunia 

perindustrian sangat pesat, sehingga membutuhkan kualitas sumber daya manusia 
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yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan  yang baik, sesuai dengan 

kemampuan dan potensi. 

Industri batik semarangan di Kota Semarang, kebanyakan merupakan 

industri kecil, tercatat jumlah industri batik semarangan di kota Semarang 2008 

yang aktif berjumlah enam industri, dengan jumlah karyawan (pembatik) tiga 

puluh satu  orang.  Tenaga kerja industri batik semarangan kebanyakan adalah 

wanita seperti ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri. Pekerjaan membatik 

khususnya memberi malam dengan canting memerlukan konsentrasi, kesabaran 

dan keluwesan tangan dalam pembatikan. Ketrampilan karyawan tersebut 

diperoleh dari pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, yaitu dengan diberikan 

pengetahuan dalam hal membatik.  

Sebagian Industri batik semarangan mampu berkembang dengan baik 

dikarenakan mampu membaca peluang dan produk yang diminati oleh konsumen, 

misalnya dengan membuat motif dan warna batik yang lebih menarik dan 

berkualitas, selain itu banyak mengikuti pameran dengan tujuan untuk 

memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Menurut informasi dari 

pimpinan industri, perkembangan batik semarangan disebabkan adanya tanggung 

jawab dalam bekerja dari semua karyawan, kreatifitas yang dimiliki, sehingga 

karyawan mampu menuangkan ide kreatif ke dalam motif batik, kedisiplinan, 

kerjasama dan komunikasi yang baik antara karyawan dan pimpinan sehingga 

tercipta suasana kerja nyaman. 

Etos kerja merupakan bagian penting dari keberhasilan manusia, baik dalam 

komunitas kerja yang terbatas maupun dalam lingkungan sosial yang lebih luas. 
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Karyawan harus memiliki etos kerja terhadap pekerjaanya sehingga produk yang 

dihasilkan mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik yang dapat dilihat melalui 

prestasi kerja  yaitu berupa  hasil dan produktivitas  

Hal utama yang dituntut oleh perusahan dari karyawannya adalah prestasi 

kerja karyawan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Prestasi kerja karyawan akan membawa dampak bagi karyawan bersangkutan 

maupun perusahaan tempat bekerja. Prestasi yang tinggi akan meningkatkan 

produktifitas perusahaan  

Peningkatan produktivitas pada tingkat perseorangan akan membawa kita 

pada produktifitas di tingkatan perusahaan yang selanjutnya akan membawa 

kepada peningkatan produktifitas di tingkat Industri dan akhirnya keseluruhan 

usaha ini akan mengarahkan kita kepada pertumbuhan produktifitas di tingkat 

nasional (Putti 1986:17)  

Seorang karyawan harus memiliki sikap etos kerja yang tinggi terhadap 

pekerjaanya, dengan demikian karyawan akan bekerja seoptimal mungkin untuk 

memperoleh hasil atau produk yang berkualitas, sehingga prestasi kerja dapat 

dicapai, prestasi kerja dapat dilihat dari hasil kerja karyawan dan produktivitas 

karyawan. Berdasarkan ulasan diatas maka perlu dilakukan  penelitian tentang 

Hubungan Etos Kerja dengan Prestasi Kerja Karyawan Batik Semarangan di Kota 

Semarang. 

1.2 Rumusan Masalah  

    Rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini yaitu:  
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1.2.1  Bagaimana gambaran etos kerja dan prestasi kerja industri batik 

semarangan di                    Kota Semarang.  

1.2.2 Adakah hubungan etos kerja dengan prestasi kerja karyawan industri batik 

Semarang di Kota Semarang.  

1.2.3 Seberapa besar kontribusi yang diberikan etos kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan Industri batik Semarangan di Kota Semarang.  

1.3 Penegasan Istilah  

1.3.1 Hubungan  

Hubungan diartikan suatu keadaan timbal balik (Hadi 1996: 27). Hubungan 

adalah keadaan berhubungan kontak, sangkut paut, ikatan (Poerwodarminto 1996: 

313 ).  

Hubungan dalam penelitian ini adalah Hubungan Antara Etos Kerja dengan 

Prestasi Kerja Karyawan Industri Batik Semarangan di Kota Semarang.  

1.3.2 Etos kerja  

Etos menurut kamus besar Bahasa Indonesia bermakna semangat kerja yang 

menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok.  

Istilah Ethos dalam kamus bahasa Inggris yang diartikan sebagai watak atau 

semangat fundamental suatu budaya berbagai ungkapan yang menunjukan 

kepercayaan, kebiasaan atau perilaku suatu kelompok masyarakat. Jadi etos kerja 

berkaitan erat dengan budaya kerja.  

Etos kerja adalah segala ilmu kebaikan dan keburukan didalam hidup 

manusia yang merupakan pertimbangan perbuatan melakukan perbuatan kerja  
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seseorang akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang dilandaskan pada 

keyakinan bahwa bekerja itu ibadah,dengan ciri-ciri sebagai berikut yang 

mencakup disiplin, jujur, percaya diri, tanggung jawab, memiliki jiwa wirausaha, 

mandiri, memperhatikan kesehatan dan gizi, menjalin komunikasi  (Tasmara 

2002: 73 ). 

Etos kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semangat yang kuat 

untuk mengerjakan sesuatu hal secara optimal, lebih baik untuk mencapai 

kuantitas dan  kualitas kerja yang sesempurna mungkin. Etos kerja merupakan tata 

nilai yang mencakup disiplin, jujur, percaya diri, tanggung jawab, hemat, 

memiliki jiwa wirausaha, mandiri, memperhatikan kesehatan dan gizi, dan 

menjalin komunikasi.   

1.3.3 Prestasi kerja karyawan  

Prestasi kerja adalah sesuatu yang dikerjakan atau produk atau jasa yang 

dihasilkan atau diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang (Dharma 

1991:1). Prestasi kerja dapat dijadikan sebagai contoh dalam penilaian kinerja 

yang meliputi kualitas atau mutu kerja, minat terhadap pekerjaan, menerima 

penggarahan pengetahuan kerja, keefektifan kerja, sikap positif, kehadiran, dan 

hubungan dengan teman kerja. (Wijono 2007:34 ). Prestasi kerja diartikan secara 

operasional sebagai usaha karyawan untuk mencapai tujuan kerja yang 

dinampakan secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut dicapai dengan cara 

menjalankan atau menyempurnakan tugas secara efektif dan efisien dalam 

organisasi.  
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Karyawan disebut juga dengan buruh atau tenaga kerja, buruh adalah orang 

yang bekerja pada orang lain atau suatu lembaga (perusahaan) untuk 

menghasilkan barang atau jasa dengan mendapat upah (Soepomo 1987 : 26). 

Sedangkan tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pakerjaan guna 

menghasilkan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan (Ndraha 1999: 

113). Karyawan dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja sebagai pembatik 

di industri batik semarangan di Kota Semarang, untuk menghasilkan barang atau 

jasa guna mendapatkan upah.  

Prestasi kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha  karyawan 

untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya, yang diukur 

adalah hubungan etos kerja dengan prestasi kerja karyawan melalui kuantitas yang 

ditunjukan melalui produktifitas kerja dan kualitas kerja yang ditunjukan melalui 

hasil kerja pembatikan yaitu kerapihan, kehalusan, dan keajegan pembatikan. 

1.3.4 Industri Batik Semarangan di Kota Semarang  

Batik adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga 

digunakan dalam beragam hias pola batik tertentu yang pembuatanya mengunakan 

teknik celup dengan malam (lilin batik) sebagai bahan perintang warna. (Dolah 

2002:10)  

Batik yaitu gambaran atau hiasan pada kain yang pengerjaanya melalui 

proses penutupan dengan bahan lilin atau malam yang kemudian dicelup atau 

diberi warna. Batik semarang adalah batik yang diproduksi oleh orang atau warga 

kota Semarang, di Kota Semarang, dengan motif atau icon-icon kota Semarang. 

(Yulianti  2007: 4 )  
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Industri batik Semarangan di Kota Semarang adalah sebuah industri yang 

memproduksi yaitu kain batik semarangan antara lain industri batik Semarang 16, 

Mutiara Hasta, Tiara Suci, Batik Kinanti, Batik Semarang Indah dan Batik 

Kampung Batik, dengan keseluruhan karyawan (pembatik) 31 0rang.  Maksud 

judul dalam penelitian ini adalah hubungan etos kerja dengan prestasi kerja yang 

dicapai karyawan di industri batik semarangan di Kota Semarang.  

1.4 Tujuan 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah: 

1.4.1   Untuk mengetahui gambaran etos kerja dan prestasi kerja karyawan 

Industri  batik Semarangan di kota Semarang.  

1.4.2  Untuk mengetahui hubungan etos kerja dengan prestasi kerja karyawan 

industri batik Semarangan di Kota Semarang 

1.4.3  Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan etos kerja 

terhadap prestasi kerja karyawan industri batik Semarangan di kota 

Semarang 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1.5.1 Sebagai informasi bagi dunia industri, mengenai etos kerja untuk 

meningkatkan                                      prestasi kerja karyawan (pembatik) 

khususnya industri batik Semarang.  
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1.5.2  Memberikan pemikiran pada almamater khususnya jurusan tata busana                            

mengenai Perkembangan industri batik semarangan batik di Kota 

Semarang. 

1.5.3  Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya di industri 

batik semarangan di kota Semarang  

 
1.6 Sistematika Skripsi 

Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan tiga bagian yang masing-

masing saling terkait dan sistematis, yaitu: 

1. Bagian pendahuluan 

Bagian pendahuluan ini berisikan halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto dan halaman persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel,daftar diagram, daftar lampiran.  

2. Bagian Isi 

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori dan hipotesis, 

metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup 

Bab 1 : Pendahuluan 

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika skripsi 

Bab 2  : Landan Teori dan Hipotesis 

2.1  Sumber Daya Manusia 

2.2  Etos Kerja 

2.3  Prestasi kerja 
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2.4  Karyawan Industri batik Semarangan  

2.5 Kerangka berfikir  

2.6  Hipotesis 

Bab 3 : Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang prosedur penentuan obyek penelitian, 

metode pengumpulan data, alat pengumpulan data dan metode 

analisis data. Metode ini berguna untuk analisis data.  

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini disajikan analisis data yang diperoleh kemudian data 

tersebut dapat menunjukkan mengenai hasil penelitian. 

Bab 5   : Simpulan dan Saran 

Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik kesimpulan 

dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi perbaikan yang 

berkaitan dengan penelitian. 

3. Bagian akhir 

Bagian ini berisi buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan 

skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi. 
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BAB 2  

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  

2.1 Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia adalah potensi yang ada dalam diri manusia untuk 

mewujudkan perannya sebagai makluk sosial yang mampu menggelola dirinnya 

sendiri, serta seluruh potensi yang terkandung di alam, untuk menuju tercapainya 

kesejahteraan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.  

Potensi sumber daya manusia sangat penting karena potensi sumberdaya 

manusia pada hakekatnya adalah modal dasar pembangunan nasional. Potensi 

sumber daya manusia belum dapat di manfaatkan secara optimal mengingat 

sebagian angkatan kerja memiliki ketrampilan dan pendidikan yang rendah. 

Keaadaan tersebut dapat berpengaruh terhadap sikap mental tenaga kerja 

dilingkungan kerjanya yang berakibat pada rendahnya hasil kerja. Hal ini dapat 

berakibat pada rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan hidup. Oleh 

kerena itu diperlukan kejujuran untuk membentuk sikap mental dan sosial yang 

dilandasi semangat dikalangan karyawan dan pengusaha (Sinungan 2002 : 133).  

Penarikan (recruitment) sumber daya manusia adalah suatu proses pencarian 

dan pemikatan para calon tenaga kerja (karyawan) yang menpunyai kemampuan 

sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi. (Notoatmodjo 2003 :130)  

Pengelolaan sumber daya manusia dalam pengelolan usaha adalah tenaga 

kerja, dimana tenaga kerja merupakan orang yang memberikan tenaga, bakat, 

kreatifitas, dan usaha mereka pada perusahaan (Handoko 1997 : 233) 
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Karyawan atau sumber daya manusia (SDM) merupakan satu-satunya aset 

perusahaan yang bernafas atau hidup disamping aset-aset lain yang tidak bernafas 

atau bersifat kebendaan seperti modal, bangunan gedung, mesin peralatan kantor, 

persediaan barang, dsb. Keunikan aset SDM menyaratkan penggelolaan yang 

berbeda dengan aset lain, sebab aset ini memiliki pikiran, perasaan dan perilaku, 

sehingga jika dikelola dengan baik mampu memberi sumbangan bagi kemajuan 

perusahaan secara aktif. (Istijanto 2005 :1)  

 Sumberdaya manusia adalah orang yang bekerja dilingkungan suatu 

organisasi, yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Sumberdaya 

manusia adalah faktor yang dominan dalam suatu organisasi, karena merupakan 

satu-satunya sumberdaya yang memiliki akal, perasaan, keingginan, pengetahuan, 

motivasi, kreatifitas, prestasi dan lainnya yang menjadi modal suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan. 

2.2 Etos kerja  

Etos berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang memberikan arti sikap, 

kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu. Etos dibentuk oleh 

berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Dari 

kata etos ini dikenal juga kata etika , etiket yang hampir mendekati pada 

pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk (moral), 

sehingga etos mengandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk 

mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk 

mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin. Di dalam suatu etos ada 

semangat untuk menyempurnakan segala sesuatu dan menghindari segala 
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kerusakan setiap pekerjaanya diarahkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan 

cacat dari hasil kerjanya (Tasmara 2002: 15 ).  

Menurut Hasibuan (2007 : 41) Kerja adalah sejumlah aktifitas fisik dan 

mental seseorang untuk menggerjakan sesuatu pekerjaan. Kerja adalah suatu 

aktifitas, namun tidak semua aktifitas manusia sebagai pekerjaan, karena didalam 

makna pekerjaan terkandung dua aspek yang harus dipenuhi secara nalar yaitu 

sebagai berikut:  

1. Aktifitas dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga 

tumbuh rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya, atau 

produk yang berkualitas.  

2. Apa yang dilakukan tersebut dilakukan karena kesengajaan, sesuatu yang 

direncanakan, kerena itu terkandung didalamnya suatu semangat untuk 

mengerahkan segala potensi yang dimiliki sehingga apa yang dikerjakan 

benar-benar memberikan kepuasan dan manfaat (Tasmara 2002: 24). 

Karyawan yang memiliki etos kerja tinggi tercermin dalam perilakunya 

seperti suka bekerja keras, tidak membuang-buang waktu selama jam kerja, 

keingginan memberikan standar yang di syaratkan, mau bekerja sama, hormat 

terhadap rekan kerja dsb. Tentu saja perusahaan mengharapkan para karyawan 

memiliki etos kerja tinggi agar dapat memberi kontribusi bagi perkembangan 

perusahaan secara keseluruhan.  

Etos kerja berhubungan dengan perilaku kerja, setiap karyawan memiliki 

perasaan atau sikap terhadap kerja yang dilakukan dan sikap tersebut tidak sama 

setiap karyawan, ketidaksamaan tersebut mengakibatkan pencapaian hasil yang 
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berbeda. Perilaku kerja adalah bagian dari etos kerja. Sedangkan etos kerja adalah 

buah dari keyakinan dan komitmen yang berakar dalam perilaku kerja. Etos kerja 

merupakan dasar keberhasilan baik keberhasilan keberhasilan pada tingkat 

personal, organisasional maupun sosial (http://meitymura.multipy.com) 

Etos kerja merupakan bagian dari tata nilai yang dimiliki seseorang akan 

tampak dalam sikap dan tingkah lakunya,dengan ciri-ciri sebagai berikut :  

1. Disiplin  

Disiplin yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan 

tetap taat walaupun dalam situasi yang menekan, dengan berhati-hati dalam 

mengelola pekerjaan dengan penuh tanggung jawab memenuhi kewajibannya.  

Disiplin diri dapat diartikan dengan pemanfaatan diri sesuai dengan 

ketepatan waktu untuk mencapai cita-cita, karena kedisiplinan sangat penting 

untuk menunjang tercapainya tujuan. (Tarmuji 1996: 12). Sikap disiplin dalam 

penelitian ini dapat dilihat dari : ketepatan waktu dalam bekerja, kerapihan 

dalam penggunaan alat, bekerja dengan baik dan sesuai dengan prosedur kerja.  

 

2. Kejujuran  

Jujur adalah perilaku yang diikuti oleh sikap tanggung jawab atas apa yang 

telah diperbuatnya tersebut. Jujur pada diri sendiri maka, kesungguhan yang 

amat sangat untuk meningkatkan mengembangkan misi dan bentuk 

keberadaanya untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Kejujuran adalah 

ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan 

serta kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang telah 
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diberikan kepadanya. (Sastrohadiwiryo 2003: 235). Sikap jujur dalam penelitian 

ini dapat dilihat dari sikap karyawan dalam mengakui adaya kesalahan dalam 

pekerjaanya, misalnya kesalahan dalam pembatikan.  

3. Percaya diri  

Percaya diri yaitu percaya pada kemampuan yang ada pada darinya 

sendiri. Percaya diri melahirkan, kekuatan, keberanian, dan tegas dalam 

bersikap. Berani mengambil keputusan yang sulit walaupun terus membawa 

konsekuensi yang sulit berupa tantangan dan penolakan, orang yang percaya diri 

tangkas dalam mengambil keputusan tanpa tampak arogan dan teguh 

mempertahankan pendirianya. 

Percaya diri memiliki sesuatu pengertian tindakan atau sikap dan 

keyakinan seseorang untuk memulai melakukan dan menyelesaikan sesuatu 

pekerjaan yang dihadapi. (Tarmuji 1996: 13)  

Kepercayaan diri merupakan suatu panduan sikap dan keyakinan 

seseorang dalam menghadapi tugas dan pekerjaan. Dalam praktik ,sikap dan 

kepercayaan ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan dan 

menyelesikan tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu kepercayaan 

diri memiliki kepercayaan diri cenderung memiliki keyakinan akan kemampuan 

untuk mencapai keberhasilan.  

Kepercayaan diri ini bersifat internal,sangat relatif dan dinamis dan 

banyak ditentukan oleh kemampuanya untuk memulai, melaksanakan, dan 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang percaya diri memiliki kemampuan 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri juga selalu ditunjukan 
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oleh ketenangan, ketekunan, kegairahan,dan kemantapan dalam melakukan 

kegiatan (Suryana 2003: 21)  

Kepercayaan diri merupakan landasan yang kuat untuk meningkatkan 

karya dan karsa seseorang. Setiap karya yang dihasilkan akan menumbuhkan 

dan meningkatkan kepercayaan diri. Kreativitas, inisiatif, kegairahan kerja, dan 

ketekunan kerja akan mendorong seseorang untuk mencapai karya yang 

memberikan kepuasan batin, yang kemudian akan mempertebal kepercayaan 

diri. Pada akhirnya orang yang mempunyai percaya diri akan memiliki 

kemampuan untuk bekerja sendiri. Sikap percaya diri pada penelitian ini dapat 

ditunjukan melalui keyakinan karyawan untuk memulai, melakukan dan 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dihadapi dengan ketenangan, 

ketekunan, kegairahan dan kemantapan dalam melakukan pekerjaan keyakinan 

akan kemampuan untuk mencapai keberhasilan.  

 

4. Tanggung Jawab  

Tanggung jawab adalah sikap dan tindakan seseorang didalam menerima 

sesuatu sebagai amanah. Amanah adalah titipan yang menjadi tanggungan atau 

bentuk kewajiban atau utang yang harus kita bayar dengan cara melunasi 

sehingga kita merasa aman atau terbebas dari tututan.  

Tanggung jawab adalah kewajiban tenaga kerja untuk melakukan 

pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan, ketrampilan dan 

keahliannya. Tanggung jawab merupakan fungsi atau aktifitas yang diserahkan 

kepada tenaga kerja untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu 



 17

(Sastrohadiwiryo 2003: 127). Sikap tanggung jawab dapat dilihat dalam 

semangat dan memiliki kesadaran akan kewajiban menyelesaikan tugas yang 

diberikan dengan baik sehingga akan menghasilkan pekerjaan yang optimal.  

5. Hemat  

Orang yang berhemat adalah orang yang memiliki pandangan jauh 

kedepan, bahwa tidak selamanya waktu itu berjalan secara lurus ada naik dan 

turun. sehingga berhemat mengestimasikan apa yang terjadi di masa datang.  

Kata Hemat dalam kehidupan sehari-hari sama maknanya dengan irit 

(bukan kikir), prihatin dan cermat terutama dihubungkan dengan sikap atau 

tindakan seseorang dalam menggunakan sesuatu barang, uang , energi, waktu 

sesuai dengan keperluan yang benar-benar dirasakan dan dirasa tepat pada 

waktu itu serta dengan tempat yang tepat (Kardimin 2004 : 8 ). Dalam penelitian 

ini sikap hemat dapat dilihat dalam pemanfaatan waktu yaitu dengan 

memanfaatkan waktu kerja dengan sebaik-baiknya.tidak membiarkan waktu 

terbuang sia-sia dan pemanfaatan barang misalnya saja penggunaan malam 

harus sesuai dengan kebutuhan (efisien).  

6. Memiliki jiwa wirausaha (Enterpreneurship)  

Jiwa wirausaha yaitu kesadaran dan kemampuan yang mendalam untuk 

melihat segala fenomena yang ada disekitarnya dan orang yang selalu melihat 

setiap sudut kehidupan dunia sebagai peluang. Jiwa kewirausahaan tidak hanya 

dimiliki oleh usahawan dan wiraswasta saja, melainkan juga setiap orang yang 

berfikir kreatif dan bertindak inovatif misalnya saja pegawai, karyawan, 

pegawai, petani, nelayan dan lain sebagainya.  
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Seorang yang memiliki jiwa Enterpreneurship (Tasmara 2002 : 108) yaitu:  

a. Kreatif, sikap kreatif dapat ditunjukan dari creativitas seseorang, yaitu 

kemampuan mengeluarkan ide dan cara-cara dalam memecahkan masalah. 

Sikap kreatif juga dapat ditunjukan dari hasil kerja baik berupa barang 

maupun jasa, juga bisa berbentuk metode, ide dan cara. Seseorang yang 

mempunyai sikap kreatif tidak puas dengan apa yang ada selalu mecari 

terobosan baru.  

b. Challenge, atau tantangan. Karyawan harus dapat melihat kendala sebagai 

persyaratan untuk maju bukan sebagai hambatan.  

c. Competiveness yaitu kompetisi seorang karyawan harus senang pada 

kompetisi karena dengan berkompetisi dapat mengetahui posisi usahanya dan 

sekaligus belajar dari para pesaingnya.  

Sikap kewirausahaan dalam penelitan ini dapat dilihat dari sikap kreatif 

dapat dilihat dari metode dan cara-cara karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan atau menyelesaikan masalah dalam bekerja. Kompetisi dapat dilihat 

dari semangat persaingan karyawan dalam bekerja sehingga produktifitas dan 

hasil kerja meningkat. Tantangan dapat dilihat dari kesanggupan karyawan 

dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan dalam pekerjaanya.  

7. Mandiri  

Mandiri yaitu jiwa yang merdeka yang mampu mengeluarkan kreatifitas 

dan inovasinya sehingga mampu memperoleh hasil dan usaha atas karsa dan 

karya yang dibuahkan dari dirinya sendiri.  
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Mandiri artinya bebas berdiri diatas kaki sendiri, bukan kaki orang lain. 

Orang mandiri sering disebut juga orang merdeka. Mandiri berarti juga satu 

kemampuan yang didasarkan pada kekuatan,kemauan dan hasrat diri untuk 

berbuat. Mandiri jiwanya berarti seseorang tidak terikat atau bergantung pada 

seseorang      (Kardimin 2004 : 75). 

Prinsip mandiri sangat erat hubunganya dengan prinsip percaya pada diri 

sendiri yang keduanya tidak berarti tertutup untuk menerima bantuan orang lain 

baik berupa saran, atau yang lain tetapi jangan sampai apa yang diterima 

membuat tergantung dengan orang lain (Tarmuji 1996 :16). Sikap mandiri 

dalam penelitian ini dapat dilihat saat karyawan bekerja, yaitu kemampuan 

karyawan menyelesaikan tugas dan menyelesaikan masalah.  

8. Memperhatikan kesehatan dan gizi  

Tubuh kita akan memiliki kekuatan apabila dipelihara dengan baik, salah 

satu cara untuk menjadi sehat adalah dengan cara memilih dan menjadikan 

konsumsi makanannya yang sehat dan bergizi, dengan ditunjang kekuatan 

jasmani yang prima maka berbagai ilham akan terlahirkan.  

Setiap aktivitas yang akan kita lakukan harus dimulai dengan kondisi 

jasmani dan rohani yang sehat. Tanpa kesehatan kita tidak akan semangat dalam 

bekerja.  

Gizi seseorang dapat berpengaruh terhadap prestasi kerja dan 

produktivitas, kerja otot akan menjadi lebih berhasil guna pada saat setelah 

makan (Moehji  2003 :3). Dalam penelitian ini dapat dilihat dari memperhatikan 
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kesehatan dan Gizi dapat melalui menjaga kesehatan badan, pola makan yang 

teratur dan memenuhi gizi.  

9. Jalinan Komunikasi.  

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan,ide 

gagasan ) dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi 

terhadap keduanya. Pada umumnya komunikasi dilakukan dengan kata-kata 

(lisan) yang dapat dimengerti kedua belah pihak. 

Komunikasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan gerak badan 

misalnya dengan cara tersenyum, mengelengkan kepala, menggangkat bahu dan 

lain-lain. Dalam bekerja diperlukan adanya komunikasi baik komunikasi dengan 

rekan bekerja maupun pimpinan dengan adanya komunikasi yang baik akan 

menambah semangat dalam bekerja. Menjalin komunikasi dalam penelitian ini 

dapat dilihat dari hubungan karyawan satu dengan karyawan yang lain serta 

karyawan dengan pimpinan, dengan adanya komunikasi yang baik maka akan 

tercipta keharmonisan dalam bekerja sehingga akan menambah semangat 

bekerja.  

Peningkatan etos kerja harus diperhatikan oleh setiap industri agar produk 

yang dihasilkan lebih berkualitas kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat 

individual, setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai 

dengan sistem nilai yang dimiliki yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi 

etos kerja keryawan semakin tinggi pula prestasi kerja yang dihasilkan.  

Etos kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semangat yang kuat 

untuk mengerjakan sesuatu hal secara optimal, lebih baik untuk mencapai 
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kuantitas dan  kualitas kerja yang sesempurna mungkin. Etos kerja merupakan 

tata nilai yang mencakup disiplin, jujur, percaya diri, tanggung jawab, hemat, 

memiliki jiwa wirausaha, mandiri, memperhatikan kesehatan dan gizi, serta 

menjalin komunikasi. 

2.3 Prestasi Kerja Karyawan Industri Batik  

Prestasi kerja adalah hasil kerja ditunjukan yang secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam mencapai tugasnya. Sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Sastrohadiwiryo 

(2003:235) Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seseorang tenaga kerja 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Prestasi 

pegawai (karyawan) perlu dievaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan 

mengenai banyak hal, seperti kenaikan gaji, penugasan baru, promosi, keperluan 

training dan sebagainya (Dharma 1991: 7).  

Prestasi kerja berkenaan dengan apa yang dihasilkan oleh individu melalui 

tingkah laku dalam pekerjaan. Ada kecenderungan tingkat prestasi kerjanya tinggi 

disebut sebagai orang yang produktif. Namun sebaliknya yang tingkat prestasi 

kerjanya tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan dikatakan 

sebagai orang yang tidak produktif atau berprestasi rendah. Prestasi kerja dapat 

juga diartikan secara operasional sebagai usaha karyawan untuk mencapai tujuan 

produktifitas kerja yang dinampakkan secara kuantitas maupun kualitas. Hal 

tersebut dicapai dengan cara menjalankan atau menyempurnakan tugas secara 

efesien dan efektif ( Wijono 2007 : 33). 
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Menurut Guion (1965) yang dikutip oleh Wijono (2007: 33) prestasi kerja 

mempunyai dua hal yaitu:  

a. Kuantitas, prestasi kerja mengacu pada jumlah produk, dari suatu kerja yang 

dilakukan seperti jumlah pengeluaran barang oleh individu per jam atau 

menghitung jumlah produktivitas karyawan. 

b. Kualitas, prestasi kerja mengacu pada bagaimana sempurna seseorang itu 

melakukan pekerjaanya. 

Penilaian Prestasi adalah sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa 

orang-orang pada tiap tingkatan mengerjakan untuk memastikan bahwa orang-

orang pada tiap tingkatan mengerjakan tugas-tugas menurut cara yang diinginkan 

oleh para majikan mereka (Rao 1992 : 1). 

Prestasi kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha karyawan 

untuk mencapai tujuan melalui kuantitas yang ditunjukan melalui produktifitas 

kerja dan kualitas kerja yang ditunjukan melalui hasil kerja pembatikan. 

 

2.3.1 Produktivitas kerja Karyawan.  

Pengertian produktifitas tenaga kerja merupakan ukuran keberhasilan tenaga 

kerja menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu. (Ravianto 1986 : 18) 

pendapat tersebut juga didukung oleh Gomes (2002 : 59) yang menyatakan bahwa 

secara umum produktifitas menunjukkan kepada rasio output terhadap input. 

Input bisa mencakup biaya produksi dan peralatan. Sedangkan output bisa terdiri 

dari penjualan (sales),pendapatan (earning), dan kerusakan (defects).  



 23

Semakin produktif suatu organisasi, semakin baik keuntungan kompetitifnya 

karena suatu biaya untuk memproduksi suatu unit output menjadi lebih rendah. 

Produktivitas lebih baik bukan selalu berarti lebih banyak yang dihasilkan, bisa 

saja lebih sedikit orang (lebih sedikit uang atau waktu) yang digunakan untuk 

memproduksi jumlah yang sama, untuk mengukur produktivitas tenaga kerja 

adalah total biaya sumber daya per unit output, atau produktivitas adalah ukuran 

dari kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan, dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan 

tersebut ( Mathis dan Jackson 2001:82 ).  

Produktivitas dirumuskan sebagai perbandingan antara jumlah hasil 

produksi dengan satuan waktu. Dalam hal ini yang diukur adalah produktivitas 

karyawan dengan mengunakan rumus :   

t
Nasprodutivit =  

Keterangan :  

N = jumlah hasil produksi  

t = satuan waktu (Handoko 2002 : 213)  

2.3.1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas kerja  

Produktifitas pada tingkatan perorangan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

bersifat nyata ataupun yang tidak nyata, misalnya saja alat-alat, perlengkapan, 

kondisi lingkungan kerja, proses-proses, pengetahuan tentang pekerjaanya dan 

motivasi          ( Putti 1987 : 13). 

Menurut Anoraga (1997:56-60), Faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktifitas kerja, adalah :  
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a. Pekerjaan yang menarik  

Apabila karyawan merasa senang akan suatu pekerjaan dan merasakan 

pekerjaan itu menarik, maka hasil pekerjaan karyawan tersebut akan 

memuaskan. Jadi rasa senang dengan suatu pekerjaan merupakan hal pendukung 

adanya peningkatkan mutu dari hasil produksi. 

b. Upah yang baik  

Dengan terpenuhinya upah dengan baik, maka akan berdampak pada rasa 

kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik bagi karyawan itu sendiri 

maupun bagi keluarganya. Selain itu karyawan akan merasa dibutuhkan oleh 

perusahaan dan karyawan membutuhkan pekerjaan itu, maka akan ada timbal 

balik yang selaras.  

c. Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan.  

Keamanan dan perlindungan akan terjadinya kecelakaan kerja, kerusakan 

dan peningkatan pemeliharaan alat–alat kerja, kerusakan alat kerja dan 

kecelakaan dalam bekerja dapat dicegah dengan adanya penyelengaraan 

pendidikan dan pelatihan tentang kesehatan keselamatan kerja.  

d. Penghayatan atas maksud dan makna dalam pekerjaan Lingkungan atau suasana 

kerja yang baik.  

Lingkungan kerja (penerangan, ketenagan, perangkat kerja, sirkulasi udara 

yang baik) akan membawa pengaruh yang baik pula pada semua pihak baik 

pada karyawan, piminan atau hasil pekerjaan.  

f. Promosi dan pengembangan diri karyawan sejalan dengan perkembangan 

perusahaan.  
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Karyawan akan merasa bangga bila perusahaan dimana dia bekerja 

mengalami kemajuan yang pesat, apalagi karyawan tersebut sampai terkenal di 

masyarakat. Timbulnya rasa bangga itu merupakan suatu keuntungan juga bagi 

perusahaan, karena secara langsung maupun tidak langsung karyawan tersebut 

membawa promosi perusahaan dan menjaga citra perusahaan agar tetap baik 

dimata masyarakat.  

g. Keterlibatan karyawan dalam dalam kegiatan organisasi  

Diikutsertakanya karyawan dalam organisasi di perusahaan, maka 

karyawan akan merasa dibutuhkan dalam perusahaan, dan karyawan akan 

merasa mempunyai perusahaan. Hal itu akan menimbulkan kecintaan karyawan 

terhadap perusahaan, maka produktivatas karyawan akan meningkat.  

h. Pengertian atau simpati atas persoalan-persoalan pribadi.  

Pemimpin harus dapat mengadakan pendekatan secara kekeluargaan atau 

dari hati kehati dengan karyawan. Hal ini akan menimbulkan motifasi kerja 

yang akan meningkatkan dan produktivitas kerja karyawan.  

i. Kesetiaan pada pimpinan dalam diri karyawan  

Kesetiaan pada pemimpin dan pada diri karyawan merupakan dasar 

terhadap kepercayaan terhadap perusahaan.  

Seorang karyawan akan dikatakan produktif bila mampu menghasilkan 

produk atau hasil yang lebih banyak dibanding dengan karyawan lain dalam 

satuan waktu yang sama. Ukuran produktivitas kerja juga ditunjukan bila 

karyawan dapat menyelesaikan pekerjaaan dalam satuan waktu yang telah 

distandarkan.  
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2.3.2 Hasil Kerja  

Hasil kerja adalah sesuatu yang diperoleh atau didapat karena melakukan 

sesuatu hal (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sesuatu hal disini adalah pekerjaan 

membatik yang dilakukan oleh karyawan Industri Batik semarangan di kota 

Semarang.  

Hasil pekerjaan atau prestasi kerja seorang individu dapat langsung diukur 

secara obyektif, melalui beberapa jumlah yang dihasilkan maupun mutu yang 

dihasilkan (Wijono 2007 : 35). 

Hasil kerja juga dapat dilihat dari tingkat kehalusan dalam pembatikan, 

semakin halus pembatikan yang dihasilkan akan menentukan harga jual kain batik 

itu sendiri.  

Menurut ibu Siti Kholifah pimpinan Industri Batik Kinanti hasil kerja 

karyawan dapat dilihat dari kerapihan dalam pembatikan, ide kreatif karyawan 

dalam pengembangan desain batik misalnya pemberian isen-isen. Kehalusan batik 

menurut Umi Adi S, pimpinan batik Semarang 16 dapat dilihat dari motif batik, 

batik yang halus mempunyai motif yang penuh dengan latar atau tanahan. Selain 

itu kesesuaian penggunaan canting juga mempengaruhi kehalusan batik.  

Canting dibuat dari lempengan tembaga tipis yang dibentuk menyerupai 

mangkuk berdiameter kurang lebih 2 cm. Penggunaan canting juga dapat 

menentukan hasil baik kerapian dan kehalusan pembatikan, canting dapat 

dibedakan dalam beberapa macam yaitu :  
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a. Menurut fungsinya ada dua yaitu canting reng-rengan yang digunakan untuk 

batikan pertama kali sesuai pola. Canting isen untuk membatik isi bidang, 

canting isen bercucuk kecil baik tunggal maupun rangkap.  

b. Menurut besar kecilnya cucuk canting yaitu canting cucuk kecil, cucuk sedang 

dan cucuk besar. 

c. Berdasarkan banyaknya cucuk, yaitu bercucuk satu kecil biasanya digunakan 

untuk membuat titik-titik kecil (cecek), canting loron yaitu bercucuk dua 

dipergunakan untuk membuat garis rangkap, canting telon yaitu bercucuk tiga 

untuk membatik maka terlihat bekas segitiga yang dibentuk sebagai pengisi 

bidang, canting prapatan yaitu canting bercucuk empat, dipergunakan untuk 

membuat empat buah titik yang berbentuk bujur sangkar, canting liman 

canting bercucuk lima untuk membuat bujur sangkar kecil dengan titik 

ditengahnya, canting byok adalah canting bercucuk tujuh dipergunakan untuk 

membentuk lingkaran kecil yang terdiri dari titik-titik.( Dollah 2002:7). Jadi 

dalam membatik harus diperhatikan desain motifnya sehingga dapat 

mempergunakan canting yang sesuai sehinga dapat menghasilkan pembatikan 

yang bagus.  

Kualitas pembatikan dapat dilihat dari jenis kain, kain putih yang dijadikan 

batik mempunyai istilah atau nama khusus yaitu disebut mori atau muslim atau 

cambric. Dilihat dari bahan dasarnya kain mori dapat berasal dari katun, sutra asli 

atau sutra tiruan. Mori dari katun lebih umum dipakai. Menurut Susanto (1973:55) 

Berdasarkan kehalusaanya mori batik dibagi atas beberapa golongan kualitas yaitu 

:  
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a. Mori  primissima yaitu golongan mori yang paling halus. Digunakan untuk 

batik tulis dan jarang digunakan untuk batik cap.  

b. Mori prima adalah golongan mori halus kedua sesudah primissima, mori 

prima dapat digunakan untuk membuat batik tulis dan batik cap  

c. Mori biru (medium) adalah golongan kualitas ketiga setelah primissima dan 

prima. Golongan mori ini biasanya untuk batik sedang dan kasar 

d. Blaco adalah mori yang memiliki kualitas yang paling rendah yang disebut 

juga mori merah atau grey karena biasanya dijual dipasaran dalam keadaan 

grey atau belum diputihkan.  

Kualitas batik tulis lebih tinggi dibandingkan dengan batik cap apalagi 

dengan batik printing, secara kualitas batik tulis lebih istimewa karena 

pembuatanya dengan menggunakan proses yang lama dan dibuat secara manual 

(news paper. Pikiran rakyat .com ). 

 Kualitas pembatikan dapat dilihat dari hasil kerja karyawan seberapa 

sempurnanya produk yang telah dihasilkan oleh masing-masing karyawan. Hasil 

kerja itu dapat dilihat kualitasnya menjadi batik tulis halus atau batik tulis kasar. 

Batik tulis halus adalah batik tulis yang secara keseluruhan dikerjakan dengan 

tangan dengan memperhitungkan kerajinan dan kebersihan motif, sedangkan kain 

batik tulis kasar adalah  batik yang dikerjakan dengan tangan secara spontan 

diatas kain yang dikerjakan dengan cepat dan tidak memperhitungkan kerajinan 

dan kebersihan dari desain dan motifnya.  

 Ketepatan ragam hias juga sangat penting untuk menentukan kualitas 

batik. Menurut  Dollah (2002:19) ragam hias batik meliputi : 
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a. Klowongan adalah  bentuk ragam hias yang menjadi penyusun utama pola 

batik. Dalam membuat klowongan canting yang digunakan adalah canting 

klowong yang mempunyai diameter yang cukup besar.  

b. Isen-isen adalah yang mengisi bagian-bagian ragam hias utama (klowongan) 

disebut isen pola misalnya cecek, cecek sawut, sisik melik . Dalam membuat 

isen semakin kecil akan menghasilkan isen yang kecil dan lebut. Semakin 

kecil dan semakin rapi isen maka batik tersebut semakin halus.  

c. Ragam hias pengisi adalah hiasan yang ditempatkan pada pola sebagai 

penyeimbang bidang agar pola secara keseluruhan tampak serasi. 

Didalam pola batik biasanya ornamen-ornamen digambarkan dalam bentuk 

ornamen saja, sehingga dalam penyelesaian perlu pengisian isen-isen yang sesuai 

dengan motif agar motif tampak terlihat jelas dan indah (Susanto 1973:281). 

Sebelum pembatikan diatas kain dimulai, canting ditiup terlebih dahulu 

dengan maksud untuk memgembalikan cairan malam dalam cucuk kedalam 

nyamplungan supaya tidak menetes sebelum ujung canting menempel pada kain, 

dan untuk menghilangkan cairan malam yang membasahi cucuk canting, karena 

cucuk canting yang berlumuran malam akan mengurangi baiknya dan rapinya 

goresan pada saat dioleskan pada kain mori, dengan meniup canting juga 

berfungsi untuk mengontrol cucuk canting dari kemungkinan tersumbat oleh 

kotoran malam, jika tersumbat maka cairan dalam nyamplungan tidak bersuara. 

Maka lubang ujung cucuk ditusuk dengan ijuk. Malam yang menetes dan goresan 

malam yang tidak sesuai akan mengurangi kerapian dalam pembatikan, kerapian 
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pembatikan juga dapat dilihat dari pemberian malam yang sesuai dengan gambar 

motif 

Hasil kehalusan pembatikan juga dapat dilihat dari keajekan dalam 

pembatikan menurut ibu Nanik QC batik pelangi Solo keajekan dalam pembatikan 

dapat dilihat dari pemberian malam pada motif satu dengan yang lain dalam satu 

kain, selain itu tebal tipisnya pemberian malam juga mempengaruhi keajegan.  

Hasil kerja yang dimaksud disini adalah barang atau benda yang dihasilkan 

dalam pembatikan yang dihasilkan oleh karyawan industri batik Semarangan di 

kota Semarang, yang dapat dilihat dari mutu barang yang dihasilkan berkualitas 

atau tidak, yang dinilai dari kehalusan yang terdiri dari keluwesan pemberian isen-

isen, kesesuaian pengunaan canting dalam desain dan kejelasan motif. Kerapian 

dapat dilihat dari kebersihan dalam pemberian malam (bersih dari kotoran dan 

malam yang menetes ), pemberian malam yang sesuai dengan pola yang telah 

digambar. Keajekan dapat dilihat dari keajegan dalam pemberian malam pada 

motif batik dan tebal tipisnya pemberian malam.  

2.3.3 Tujuan Penilaian Prestasi 

Tujuan dari sistem penilaian prestasi adalah ( Rao 1992 : 3) 

a. Membantu tiap karyawan untuk semakin banyak mengerti tentang peranannya 

dan mengetahui secara jelas fungsi-fungsinya.  

b. Merupakan instrumen dalam membantu tiap karyawan mengerti kekuatan-

kekuatan dan kelemahan-kelemahan sendiri dalam kaitan dengan peran dan 

fungsi-fungsinya didalam perusahaan. 
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c. Menambah menganali kebutuhan-kebutuhan akan pengembangan setiap 

karyawan berkenaan dengan peran dan fungsi-fungsinya.  

d. Menambah kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan pejabat 

penyelia sehingga tiap karyawan senang bekerja dengan penyeliannya dan 

sekaligus menyumbangkan sebanyak-banyaknya kepada organisasi.  

e. Mekanisme-mekanisme komunikasi yang semakin bertambah antara karyawan 

dan penyelianya sehingga tiap karyawan dapat mengetahui harapan-harapan 

majikannya dan tiap majikan juga dapat mengetahui kesulitan-kesulitan para 

bawahannya serta berusaha mengatasinya.  

f. Merupakan instrumen untuk memberikan peluang bagi karyawan untuk 

mawas diri dan menetapkan sasaran pribadi sehingga terjadilah 

pengembangan yang direncanakan dan dimonitor sendiri.  

g. Memegang peranan dalam membantu setiap karyawan menyerap kebudayaan, 

norma-norma, dan nilai-nilai organisasi sehingga suatu identitas dan keikatan 

keorganisasian dikembangkan diseluruh perusahaan.  

h. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan dari jenjang 

lebih tinggi dengan cara terus-menerus memperkuat perkembangan perilaku 

dan kualitas yang dibutuhkan bagi posisi-posisi yang tingkatanya lebih tinggi 

didalam organisasi 

2.4 Karyawan Industri Batik Semarang 

2.4.1 Karyawan  

Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia, 

didalamnya meliputi karyawan, buruh dan pegawai. Karyawan atau pegawai 
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adalah pekerja tetap yang bekerja dibawah perintah orang lain dan mendapat 

kompensasi serta jaminan (Hasibuan,2007 : 41). 

Kayawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau 

perusahaan, baik swasta maupun pemerintah dan diberikan imbalan kerja sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, 

mingguan maupun bulanan. (Sastrohadiwiryo 2003: 27) 

Pegawai adalah mereka yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam 

perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas jabatan negeri atau tugas negara yang ditetapkan berdasar peraturan 

perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. (Sastrohadiwiryo 2003: 27)  

Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan 

imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan  kesepakatan kedua 

belah pihak baik lisan maupun tertulis yang biasanya imbalan kerja diberiukan 

secara harian. (Sastrohadiwiryo 2003: 27)  

Tenaga kerja, pegawai, karyawan maupun buruh sebenarnya sama yaitu 

seseorang yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari atasan, untuk 

meningkatkan kebutuhan hidup, yang berdasar pada, prestasi, kemampuan 

perusahaan dan keutuhan pekerjaan.  

Kayawan dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja sebagai pembatik 

di industri Batik Semarangan di kota Semarang, yang bekerja dengan 

mendapatkan imbalan yang disesuaikan dengan hasil dan produktifitas karyawan.  
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2.4.2  Industri Batik Semarangan di Kota Semarang 

Kebudayaan dan kesenian dari luar diserap, disaring, dipadukan dengan 

kebudayaan yang telah ada, sehingga kemudian lahirlah karya-karya baru dengan 

keunikan, keindahan dan kepribadian tersendiri. Mengingat sarana yang melimpah 

misalnya. Zat pewarna (nilo, soga, dan lain-lain) tumbuh-tumbuhan ini tumbuh di 

bumi Indonesia khususnya pulau Jawa, Tenaga manusia yang telaten dan punya 

kepercayaan yang kuat begitu banyak maka seni batik tumbuh dan berkembang 

secara pesat seirama dengan daerah masing- masing, sehingga banyak daerah 

sebagai penghasil batik ( Riyanto 2002: 5). Industri batik Indonesia yang mulai 

berkembang seiring dengan Boomingnya batik akhir-akhir ini, menjadi 

momentum berkembangnya batik Semarangan. Industri batik semarangan di kota 

Semarang yang setelah lama vakum, pada tahun 2005 muncul nama Umi S Adi 

Susilo yang aktif menghidupkan aktifitas pembatikan dan membentuk sangar 

kerajinan batik yang bernama Batik Semarang 16. Pada tahun 2007, lahir usaha 

batik dengan nama Batik Semarang Indah di Kampung Batik, kemudian di tahun 

yang sama muncul usaha batik Kinanti, batik Kampung Batik, Batik Tiara Suci 

dan batik Mutiara Hasta. Dari keenam industri batik tersebut dipimpim oleh 

wanita dan kebanyakan karyawan (pembatik) adalah kaum wanita seperti ibu-ibu 

dan remaja putri.  

Batik Semarangan adalah batik yang diproduksi oleh orang atau warga kota 

Semarang, di Kota semarang, dengan motif atau icon-icon kota Semarang 

(Yulianti 2007: 4 ).  
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Motif batik Semarang secara umum dapat diidentifikasi tidak berbeda jauh 

dengan motif batik dikota-kota pesisir utara pulau Jawa. Ciri-ciri yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut : bebas atau tidak terikat pada aturan-aturan 

tertentu, ragam hias flora dan fauna, ragam hias besar dan tidak rinci, serta warna 

cerah menyolok. 

Meskipun ada persamaan ciri-ciri motif batik Semarang dengan batik pesisir 

lainya, namun jika diamati secara teliti ada juga detail perbedaanya. Ciri batik 

semarang yaitu :  

a. Warna dasar batik pada umumya berwarna dasar orange kemerahan.  

b. Pada umumnya batik semarang menampilkan motif fauna  

yang lebih menonjol dari pada flora, contohnya : merak, kupu-kupu, 

cendrawasih, burung phunix dan lain-lain (Yulianti 2007:9). 

Jumlah karyawan yang bekerja sebagai pembatik di Industri batik 

semarangan di Kota Semarang, paling besar dibandingkan dengan karyawan lain 

seperti karyawan pewarnaan dan cap sedangkan untuk motif didesain langsung 

oleh masing-masing  pimpinan Industri batik. Kapasitas produksi yang dicapai 

masing-masing pembatik berbeda-beda sesuai dengan kemampuan.  

2.5 Kerangka berfikir  

Etos kerja sangat diperlukan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaanya. 

Dalam penelitian ini etos kerja diartikan sebagai semangat kerja yang ada pada 

diri seseorang yang mempunyai penghayatan nilai yang ada dalam masyarakat. 

Tata nilai etos kerja dalam penelitian ini mencangkup: disiplin, jujur, percaya diri, 
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tanggung jawab, hemat dan efisien, memiliki Jiwa kewirausahaan, mandiri, 

memperhatikan kesehatan dan gizi, menjalin komunikasi.  

Prestasi kerja adalah hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaan yang dibebankan padannya. Prestasi kerja dilihat dari hasil kerja dan 

produktifitas kerja. Prestasi yang dimaksud adalah hasil  pembatikan dan 

produktifitas yang dapat dicapai karyawan.  

Etos kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap seorang 

karyawan yang ditunjukan dalam bekerja, etos kerja mempengaruhi prestasi kerja 

setiap karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas kerangka berfikir penelitian ini dapat dibuat 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka berfikir penelitian  

 

 

Etos kerja  
(variabel X)  

 
1. Disiplin  
2. Jujur  
3. Percaya Diri  
4. Tanggung Jawab  
5. Hemat   
6. Memiliki Jiwa Kewirausahaan  
7. Mandiri  
8. Memperhatikan Kesehatan Dan 

Gizi  
9. Jalinan Komunikasi  
 

Prestasi kerja 
(Variabel Y)  
1. Produktifitas  
2. Hasil Kerja  
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2.6 Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul, setelah 

menetapkan anggaran dasar dengan demikian kebenaran dari teori ini masih perlu 

diuji (Arikunto 2006 : 71)  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

 (Ha)   : Ada Hubungan Antara Etos Kerja dengan Prestasi   Kerja Karyawan 

Industri Batik Semarangan di Kota Semarang  

 (Ho) : Tidak Ada Hubungan  Antara Etos Kerja dengan Prestasi Kerja Karyawan 

Industri Batik Semarangan di Kota Semarang. 



37 

BAB 3 

METODE PENELITIAN  

3.1 Populasi dan Sampel   

3.1.1 Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

korelasi, yaitu penelitian yang bermaksud untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya 

hubungan itu (Arikunto 2006: 213). Hubungan yang di maksud adalah hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, dimana dalam penelitian ini variabel 

bebasnya adalah etos kerja sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi kerja 

yang bisa dilihat dari hasil kerja maupun produktivitas kerja. Jenis penelitian 

berdasarkan pendekatanya dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian 

kuantitatif sedangkan pelaksanaan penelitian dengan menggunakan penelitian 

survei. 

3.1.2 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto 2006 : 130). 

Menurut Sudjana (2002 : 6)  Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin 

hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang 

ingin dipelajari sifat-sifatnya. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan (pembatik) Industri Batik 

Semarangan di Kota Semarang.  
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Tabel 3.1 
Populasi Penelitian Industri Batik di Kota Semarang  

 
No Nama Pengusaha 

Batik 
Jumlah 

Pembatik 
Alamat 

1  Umi S Adi (Batik 
Semarang 16 )  

16orang  Jl Bukit Kelapa Hijau V Blok B No 
1-2 Bukit Kencana Jaya Tembalang 
Semarang  

2  Siti Rahayu (Batik 
Mutiara Hasta)  

2 orang  Jl Brotojoyo VII No 30 Semarang  

  3  Iin Widhi Indah 
Tjahyani (Batik 
Semarang Indah)  

4 orang  Kampung batik gedong No 437 
Bubaan Semarang  

4  Suci Yulianti (Tiara 
Suci) 

 3 orang  Jl Borobudur utara raya no 38 
semarang  

5  Siti Kholifah (Batik 
Kinanti)  

4 orang  Jl Raya Kamfer Raya T/ 15 
Banyumanik Semarang  

6  Siti Afifah (Batik 
kampung batik) 

3 orang  Kampung Batik No 673  Bubaan 
Semarang 

 Jumlah karyawan                         31 orang                              
 
Survai Peneliti 2008  
 
3.1.3 Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto 2006 : 

131). Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila 

jumlah populasi relatif kecil (Sugiono 2006:95). Didukung oleh pendapat 

Arikunto (2006: 134), jika subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. 

Tetapi jika subjeknya besar maka sampel dapat diambil antara 10%-15% atau 

20%-25% atau lebih . 

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan (pembatik) industri batik 

semarangan di kota Semarang. Dengan populasi 31 karyawan berarti responden 

kurang dari 100, maka populasi diambil sebagai sempel penelitian.  
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Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan (pembatik) di industri batik 

semarangan di Kota Semarang, yang berjumlah 31 orang.  

3.2 Variabel penelitian  

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian ( Arikunto 2002: 96 ), variabel dalam penelitian ini adalah:  

3.2.1 Variabel bebas (X)  

Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat (Sugiyono 2006 : 43). Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah etos kerja dengan indikator : disiplin, jujur, percaya diri, tanggung 

jawab, hemat, memiliki Jiwa kewirausahaan, mandiri, memperhatikan kesehatan 

dan gizi, menjalin komunikasi.  

3.2.2 Variabel terikat (Y)  

Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono 2006 : 43) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

prestasi kerja karyawan dengan indikator : produktifitas kerja dan hasil kerja.   

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :  

3.3.1 Metode Angket  

Metode angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal lain yang ia ketahui. (Arikunto 2006: 151). Pertanyaan dalam angket 

tersebut dikerjakan oleh sampel penelitian atau obyek yang diteliti, mengenai ada 
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tidaknya hubungan antara etos kerja dengan prestasi kerja karyawan industri batik 

semarangan di Kota Semarang. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur etos kerja yang mempunyai indikator disiplin, jujur, percayadiri, 

tanggung jawab, hemat, memiliki jiwa wirausaha, mandiri, memperhatikan 

kesehatan dan gizi, serta jalinan komunikasi. Penelitian ini menggunakan angket 

tertutup, dengan tujuan untuk memudahkan obyek yang diteliti menjawab 

pertanyaan yang diberikan (Lampiran 1 hal 78 dan Lampiran 2 hal 86). 

3.3.2 Metode Observasi   

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap sesuatu objek dengan mengunakan seluruh alat indra. Jadi, 

mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, peraba, 

pendengaran. Didalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, 

kuestioner, rekaman gambar dan rekaman suara (Arikunto 2006 : 156)  

Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk mengatahui prestasi 

kerja karyawan  dengan cara melakukan pengamatan terhadap hasil kerja untuk 

mengetahui kualitas pembatikan yang dihasilkan karyawan, yang dilihat melalui 

kerapian, kehalusan, dan keajegan. Sedangan untuk produktifitas menghitung 

jumlah produk yang dihasilkan pada hari efektif dalam tiga bulan yaitu pada bulan 

Oktober, November dan Desember (Lampiran 3 hal 93 dan Lampiran 4 hal 95). 

3.4 Uji Coba Instrumen  

Instrumen yang baik harus memiliki dua persyaratan penting yaitu valid dan 

reliabel. 
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3.4.1 Pengujian Validitas butir angket 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau keahlian suatu instrumen yang sahih mempunyai validitas yang tinggi. 

Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah 

instrumen yang valid apabila mampu mengukur apa yang di inginkan sebuah 

instruman yang valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang 

diteliti dengan tepat (Arikunto 2006: 168)  

Untuk menuju tingkat validitas instrumen, peneliti mencoba instrumen 

tersebut pada sasaran penelitian diluar sampel dangan jumlah 20 orang, yaitu 

karyawan batik Pelangi di kota Solo. Langkah ini disebut dengan kajian uji coba 

(Try Out). Apabila data yang diuji sudah sesuai dengan seharusnya, maka berarti 

bahwa instrument sudah baik (valid). Untuk mengetahui ketepatan diperlukan 

teknik uji validitas. Cara mengukur validitas tersebut dengan cara skor–skor yang 

ada pada item dikorelasikan dengan skor total.  

Validitas Instrumen dihitung dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment:  

{ }{ })²(².)²(².
))((.

YYNXXN
YXXYNrxy Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=     

Keterangan :   

r xy  : harga validitas 

N : banyak responden uji coba angket 

ΣX : jumlah skor masing-masing butir soal 

ΣY : jumlah skor total 

ΣX² : jumlah kuadrat skor masing-masing butir soal 
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ΣY² : jumlah kuadrat skor total (Arikunto 2006:170) 

Kriteria validitas adalah pemberian keputusan valid tidaknya suatu butir 

dilaksanakan dengan jalan mengkonsultasikan harga r
xy 

hitung dengan harga 

r
xy

tabel pada taraf signifikan 5%. Jika harga r
xy 

hitung lebih besar atau sama 

dengan r
xy 

tabel maka butir tersebut dikatakan valid. 

Hasil uji coba angket yang diujicobakan pada 20 responden, diketahui 

bahwa pada angket etos kerja, dari 35 butir soal diketahui 5 butir soal yang tidak 

valid yaitu  nomor 2,11,16,24,31  (karena harga   rxy < 0,444) dan butir-butir soal 

lainnya valid (karena harga rxy > 0,444). Kelima soal yang tidak valid tidak 

digunakan untuk pengambilan data. ( Lampiran 5 hal 96 ). 

 

3.4.2  Pengujian Reliabilitas  

3.4.2.1  Pengujian Reliabilitas Angket  

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat mengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya yang sudah reliabel akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataanya, 

maka berapa kali diambilpun akan tetap sama. Reabel artinya, dapat dipercaya, 

jadi dapat diandalkan (Arikunto 2006: 178).  

Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil 
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yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum 

berubah.  Dalam hal ini, relatif sama berarti tetap adanya toleransi terhadap 

perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil dari beberapa pengukuran (Azwar  

2007:4). 

Uji reabilitas instrument (angket) dalam penelitian ini dilakukan dengan 

rumus yaitu Alpha, dari responden berikut :  

r11 = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
σ
σΣ

−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

− 2
t

2
b1.

1k
k

 

Keterangan :  

r 11  : reliabilitas instrumen 

k     : banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2
bσΣ  : jumlah varians butir 

2
tσ  : varians total 

( Arikunto 2006: 196)
 

Tingkat dikonsultasikan koefisien keterandalan hasil uji realiiitas dapat 

diketahui dengan pada tabel interpretasi menurut aturan konservatif tabel 

interpretasi nilai r sebagai berikut :  

Tabel 3.2 
Interpretasi Koefisien Reliabilitas 

Besarnya nilai r Interpretasi 
Antara 0,800 s/d 1,00 
Antara 0,600 s/d 0,800 
Antara 0,400 s/d 0,600 
Antara 0,200 s/d 0,400 
Antara 0,00 s/d 0,200 

Tinggi 
Cukup 

Agak rendah 
Rendah 

Sangat rendah (tidak berkorelasi) 
 



 44

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil koefisien reliabilitas nilai r 

sebesar 0,941 dan mempunyai interpretasi tinggi. Hal ini menunjukan bahwa 

instrument (angket) tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi (lampiran 7 hal 

99). 

3.4.2.2  Reliabilitas rating  

Lembar observasi dilakukan uji dari observer yang melakukan rating. 

Rating adalah prosedur pemberian skor berdasar pendapat atau pertimbangan 

subjektifitas terhadap subyek tertentu yang dievaluasi lebih dari seorang pemberi 

rater. Prosedur ini ditempuh untuk mengguji apakah nilai atau rater yang mampu 

memberikan penilaian yang sama terhadap subyek yang sama apabila ternyata 

penilaian sama atau konsisten antara rater yang satu dengan yang lain maka 

dipakai rumus :  

( ) 22

22

1
'

es

es
xx sks

ss
r

−+
−

=  

Keterangan :  

Ss
2  : varians antar subyek yang dikenai rating  

Se
2  : varians eror yaitu varians interaksi antara subyek (s) dan rater (r) 

k     : banyaknya rater yang memberikan rating. (Azwar  2007:106)  

Hasil uji reliabilitas rata-rata rating dari 9 rater dengan 3 sampel  adalah 0, 

974 dengan rata-rata reliabilitas seorang rater 0,95. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh hasil koefisien reliabilitas nilai r sebesar 0,95 dan mempunyai 

interpretasi tinggi. Tingginya koefisien reliabilitas rating dapat diartikan bahwa 
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bahwa pemberian rating yang dilakukan oleh masing-masing rater adalah 

konsisten satu sama yang lain.  

(Lampiran 8 hal 100 dan lampiran 9 hal 102) 

3.5  Uji Prasyarat 

 3.5.1  Uji Normalitas  

Sebelum data dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu data di uji dengan uji 

normalitas. Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Apabila berdistribusi normal maka 

dapat menggunakan statistik parametrik dan apabila tidak normal dapat 

menggunakan statistik non parametrik. 

Uji prasyarat hipotesis dalam hal ini adalah uji normalitas data yang 

dihitung dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan rumus                             

D = maks |Fo(X) – SN(X)|, di mana Fo(X) adalah proporsi kasus yang diharapkan 

mempunyai skor sama atau kurang daripada X, dan SN(X) = k/N dengan k adalah 

banyak observasi yang sama atau kurang dari X dan N adalah banyak data (Siegel 

1997: 59). Adapun pengujiannya dihitung dengan menggunakan program bantu 

statistik SPSS versi 10.0. Dengan kriteria pengambilan keputusannya adalah jika 

harga probabilitas lebih besar 0,05 (p > 0,05) maka data yang diuji berdistribusi 

normal (Santoso  2004: 314). 

3.6  Metode Analisis Data  

3.6.1  Analisis Deskriptif Persentase  

Analisis deskriptif persentase yaitu analisis yang bertujuan untuk 

menggambarkan suatu keadaan atau fenomena (Arikunto 2006:239). Analisis 
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deskriptif persentase dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran 

tentang keadaan etos kerja dan prestasi kerja karyawan industri batik semarangan 

di Kota Semarang, Data yang diperoleh dari hasil pembagian angket kemudian 

dianalisis secara deskripsi untuk mengetahui gambaran dari kondisi variabel yang 

diteliti. Teknik analisis deskriptif prosentase dengan rumus : 

% = 
N
n X100 % 

Keterangan: 

n  : jumlah skor observasi yang diperoleh 

N  : skor ideal (skor maksimal butir soal x) 

%  : tingkat persentase yang dicapai ( Ali 1993: 184) 

Nilai persentase yang di peroleh selanjutnya di bandingkan dengan kriteria 

persentase untuk di tarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah pembuatan kriteria 

persentase indikator etos kerja adalah sebagai berikut : 

a. Mencari persentase maksimal  

 =
maksimalSkor
maksimalSkor  x 100 % = %100x

4
4  = 100 % 

b. Mencari persentase minimal 

=
maksimalSkor 
minimalSkor x100% = %100x

4
1 = 25,00% 

c. Menghitung rentang persentase 

Rentang = Persentase maksimal – Persentase minimal  

              = 100 % - 25,00% = 75,00 % 

d. Menentukan interval nilai 
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 Interval nilai = 
optionjumlah 

dahskor teren - nggiskor terti  

      = 
4
75 = 18,5  

e. Membuat tabel kriteria persentase sebagai berikut. 

Tabel 3.3 
Kreteria persentase 

Kelas interval persentase Kriteria 

25,00% - 43,74%  

43,75% - 62,49% 

62,50% - 81,24% 

81,25% - 100,00% 

Rendah  

Cukup  

Tinggi  

 Sangat Tinggi  

3.6.2  Korelasi product moment 

Analisis korelasi product moment digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

Hubungan antara etos kerja dengan prestasi kerja karyawan industri batik 

semarangan di Kota Semarang. Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi 

product moment dengan angka kasar dari pearson, yaitu:  

{ }{ })²Y(²Y.N)²X(²X.N
)Y)(X(XY.N

rxy Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

 

Keterangan:  

ΣX : jumlah skor variabel X 

ΣY  : jumlah skor variabel Y 

ΣXY : jumlah skor perkalian variabel X dengan variabel Y 

N : banyak sampel  (Sudjana 2006: 369). 

 

Pengujiannya dihitung dengan menggunakan program bantu statistik SPSS 

versi 10.0. Dengan kriteria pengambilan keputusannya adalah jika harga 
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probabilitas lebih kecil 0,05 (p < 0,05) maka korelasi tersebut signifikan ( 

Santoso 2004: 224) 

 

3.6.3  Indeks Determinasi 

Indeks determinasi digunakan untuk mencari besar pengaruh yang 

disebabkan variabel bebas terhadap variabel terikatnya dengan rumus r² x 100%, 

di mana r = rxy (Sudjana 2006: 369). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 31 pembatik pada industri batik 

di Kota Semarang didapatkan data hasil penelitian yang kemudian akan dianalisis 

secara kualitatif melalui deskriptif persentase maupun secara kuantitatif melalui 

analisis korelasi. 

4.1.1 Etos Kerja Karyawan (Pembatik) 

Gambaran etos kerja karyawan industri batik semarangan di kota 

semarang, dapat dilihat melalui analisis deskriptif persentase berikut.  

Tabel 4.1 
Etos Kerja Karyawan (pembatik) Industri Batik Semarangan 

di Kota Semarang 

No Uraian Total skor 
hasil penelitian

% skor 
(%) Kategori 

1. Disiplin 781 89,98 Sangat tinggi 
2. Jujur 202 81,45 Sangat tinggi 
3. Percaya diri 201 81,05 Tinggi  
4. Tanggung jawab 415 83,67 Sangat tinggi 
5. Hemat 294 79,03 Tinggi 
6. Memiliki jiwa wirausaha 403 81,25 Sangat tinggi 
7. Mandiri 302 81,18 Tinggi  
8. Memperhatikan kesehatan dan gizi 227 91,53 Sangat tinggi 
9. Menjalin komunikasi 319 85,75 Sangat tinggi 
10. Variabel etos kerja 3144 84,52 Sangat tinggi 

(Sumber : hasil penelitian yang diolah 2009, pada lampiran 10 hal 103 ) 
 

 
 

Deskripsi Etos Kerja Karyawan (pembatik) Industri Batik Semarangan di 

Kota Semarang jika dibuat dalam diagram batang  akan tampak seperti berikut ini  
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Diagram batang 4.1 Variabel Etos Kerja 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator  memperhatikan kesehatan 

dan gizi merupakan indikator yang sangat berpengaruh terhadap etos kerja 

pembatik dengan pencapaian persentase 91,53%, sedangkan terendah pencapaian 

persentasenya adalah indikator hemat (79,03%). 

Deskripsi etos kerja keseluruhan karyawan (pembatik) dapat dilihat pada 

tabel 4.2 berikut : 

Tabel  4.2 
Deskripsi Etos Kerja Karyawan (Pembatik) 

No Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Tinggi 9 29,0 
2. Sangat tinggi 22 71,0 

(Sumber : hasil penelitian yang diolah, 2009) 
Tabel  4.2 Menunjukan bahwa etos kerja karyawan (pembatik) dapat 

dikatakan termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan pencapaian persentase 

sebesar 71,0%, sedangkan 29,0% lainnya termasuk dalam kategori tinggi. 

Deskripsi etos kerja karyawan (pembatik) jika dibuat dalam diagram 

lingkaran akan dapat dilihat seperti berikut:  
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tinggi, 29.0

sangat tinggi, 71.0

 
Diagram Lingkaran 4.1 Etos Kerja Karyawan (pembatik) 

Variabel etos kerja pembatik diungkap melalui indikator disiplin, jujur, 

percaya diri, tanggung jawab, hemat, memiliki jiwa wirausaha, mandiri, 

memperhatikan kesehatan dan gizi, dan menjalin komunikasi. Hasil penelitian 

pada masing-masing indikator dapat dipaparkan sebagaimana berikut ini: 

1. Disiplin 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa indikator disiplin diukur 

dengan tiga deskriptor yaitu ketepatan waktu, kerapihan dalam penggunaan 

alat dan tempat, dan bekerja sesuai dengan standart operational prosedure, 

dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut ini.  

Tabel 4.3 
Deskripsi Disiplin 

 
No Uraian  Total skor hasil 

penelitian 
% skor 

(%) Kategori 

1. ketepatan waktu 207 83,47 Sangat 
tinggi 

2. kerapihan dalam penggunaan alat 
dan tempat 

346 93,01 Sangat 
tinggi 

3. bekerja sesuai dengan standart 
operational prosedure 

228 91,94 Sangat 
tinggi 

4. Disiplin 781 89,98 Sangat 
tinggi 

(Sumber : hasil penelitian yang diolah, 2009) 



 52

Deskripsi disiplin jika dibuat dalam diagram batang akan dapat dilihat seperti 
berikut:  

83.47%

93.01%

91.94%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

tepat waktu

kerapihan dalam peng alat dan tempat

bekerja sesuai standart operational
prosedure

 

Diagram batang 4.2 Kedisiplinan karyawan (pembatik) 

 

Hasil analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa indikator 

disiplin termasuk dalam kategori sangat tinggi atau dengan persentase sebesar 

89,98%. Di mana ketiga deskriptornya juga termasuk dalam kategori sangat 

tinggi dan urutan persentase dari terbesar ke terkecilnya adalah deskriptor 

kerapihan dalam penggunaan alat dan tempat (93,01%), bekerja sesuai dengan 

standart operational procedure (91,94%), dan tepat waktu (83,47%). 

2. Jujur  

Jujur diukur dengan dua butir pertanyaan yaitu mengenai sikap pembatik 

bila melakukan kesalahan dalam membatik termasuk dalam kategori sangat 

tinggi (81,45%). Ini berarti bahwa setiap kali pembatik melakukan kesalahan 

dengan tetap menjaga kualitas batik mereka selalu melaporkannya kepada 

pimpinan. 

Deskripsi jujur jika dibuat dalam diagram batang akan dapat dilihat 

seperti berikut:  
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Diagram batang 4.3  Kejujuran Karyawan 

 

3. Percaya Diri 

Percaya diri yang diukur melalui keyakinan pada kemampuan diri 

pembatik untuk melakukan kegiatan membatik termasuk dalam kategori tinggi 

(81,05%). Ini menunjukkan bahwa pembatik dapat membatik dengan baik 

serta menyelesaikan pekerjaannya dengan baik pula.  

Deskripsi Percaya Diri jika dibuat dalam diagram batang akan dapat 

dilihat seperti berikut:  
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Diagram batang 4.4  Percaya Diri Karyawan (pembatik) 
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4. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab diukur dengan menggunakan dua deskriptor yaitu 

semangat dan tekun dalam bekerja serta ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan tugas, di mana masing-masing deskriptor diukur dengan dua 

pertanyaan.  

Hasil perhitungan Deskripsi dari indikator tanggung jawab sebagaimana 

pada tabel berikut ini. 

  

Tabel 4.4 
Deskripsi Tanggung Jawab 

 

No Uraian 
Total skor 

hasil 
penelitian 

% skor 
(%) Kategori 

1. Semangat dan tekun dalam 
bekerja 

217 87,50 Sangat tinggi

2. Ketepatan waktu menyelesaikan 
tugas 

198 79,84 Tinggi  

3. Tanggung jawab 415 83,67 Sangat tinggi
(Sumber : hasil penelitian yang diolah, 2009) 

 

Deskripsi Tanggung Jawab jika dibuat dalam diagram batang akan dapat 

dilihat seperti berikut:  
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Diagram batang 4.5 Tanggung Jawab Karyawan (pembatik) 

Berdasarkan tabel 4.4, Menunjukan bahwa indikator tanggung jawab 

termasuk dalam kategori sangat tinggi atau dengan persentase 83,67% di mana 

semangat dan tekun dalam bekerja termasuk dalam kategori sangat tinggi atau 

dengan persentase sebesar 87,50% dan ketepatan waktu menyelesaikan tugas 

dengan persentase sebesar 79,84% atau termasuk dalam kategori tinggi. 

5. Hemat 

Hemat yang diukur dengan deskriptor efisiensi pembatik dalam hal stok 

bahan yang berlebih serta efisiensi kerja meliputi aktivitas penggunaan 

kompor dalam membatik dan kegiatan setelah selesai membatik termasuk 

dalam kategori tinggi atau dengan persentase 79,03%.  

Deskripsi hemat jika dibuat dalam diagram batang akan dapat dilihat 

seperti berikut:  
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 Diagram batang 4.6  Penghematan karyawan (pembatik)  

6. Memiliki Jiwa Wirausaha 

Untuk mengungkap indikator memiliki jiwa wirausaha, peneliti 

menggunakan dua deskriptor yaitu kreatif dan mampu menghadapi tantangan.  

Sedangkan hasil analisis deskriptif persentasenya dapat dipaparkan 

sebagaimana tabel berikut ini. 

Tabel 4.5 
 Deskripsi Memiliki Jiwa Wirausaha 

 

No Uraian 
Total skor 

hasil 
penelitian 

% skor 
(%) Kategori 

1. Kreatif 199 80,24 Tinggi  
2. Mampu menghadapi tantangan 204 82,26 Sangat tinggi
3. Memiliki jiwa wirausaha 403 81,25 Sangat tinggi

(Sumber : hasil penelitian yang diolah, 2008) 
 

Tabel 4.5 Menunjukkan bahwa indikator memiliki jiwa wirausaha 

dengan persentase 81,25% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi, di 

mana deskriptor mampu menghadapi tantangan termasuk dalam kategori 
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sangat tinggi atau dengan persentase 82,26% dan deskriptor kreatif termasuk 

dalam kategori tinggi atau dengan persentase 80,24%. 

Deskripsi Memiliki Jiwa Wirausaha jika dibuat dalam diagram batang 

akan dapat dilihat seperti berikut:  

80.24%

82.26%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

kreatif

mampu
menghadapi
tantangan

 

Diagram batang 4.7 Memiliki Jiwa Wirausaha  

7. Mandiri 

Mandiri yang diukur dengan kemampuan pembatik untuk menyelesaikan 

masalah dalam hal saat mengalami kesulitan dalam bekerja, sikap jika 

pimpinan kurang puas dengan hasil kerja mereka, dan sikap terhadap rekan 

kerja yang ingin membantu pekerjaan mereka termasuk dalam kategori tinggi 

atau dengan persentase 81,18%. Ini menunjukkan bahwa pembatik telah dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan baik. 

Deskripsi mandiri jika dibuat dalam diagram batang akan dapat dilihat 

seperti berikut: 
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Diagram batang  4.8 Kemandiri Karyawan (Pembatik) 

8. Memperhatikan Kesehatan dan Gizi 

Memperhatikan kesehatan dan gizi dalam penelitian ini dilihat dari dilakukan 

atau tidaknya aktivitas makan sebelum bekerja, di mana hasil penelitian 

menunjukkan bahwa para pembatik memiliki perhatian yang sangat tinggi 

terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi untuk tubuhnya melaluinya 

dilakukannya aktivitas makan sebelum kegiatan membatik dilakukan. 

Fenomena ini terungkap dengan persentase sebesar 91,53% atau termasuk 

dalam kategori sangat tinggi.  

Deskripsi memperhatikan kesehatan dan gizi jika dibuat dalam diagram 

batang akan dapat dilihat seperti berikut: 
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Diagram batang 4.9 Memperhatikan Kesehatan dan Gizi 

9. Menjalin Komunikasi  

Indikator menjalin komunikasi merupakan indikator untuk mengukur 

jalinan komunikasi yang ada diantara pembatik dan hubungan antara pimpinan 

dengan karyawan (pembatik) termasuk di dalamnya adanya pemberian 

masukan (ide) oleh karyawan (pembatik) kepada pimpinan termasuk dalam 

kategori sangat tinggi atau dengan persentase 85,75%. Ini membuktikan 

bahwa jalinan komunikasi telah terlaksana dengan baik. 

Deskripsi menjalin komunikasi jika dibuat dalam diagram batang akan 

dapat dilihat seperti berikut:  
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Diagram batang 4.10 Jalinan Komunikasi karyawan (pembatik) 

4.1.2 Prestasi  kerja  

4.1.2.1  Hasil Kerja Karyawan (Pembatik) 

Hasil penilaian oleh dua orang rater terhadap hasil kerja dari para pembatik 

juga dapat dianalisis dengan deskriptif persentase untuk mengetahui bagaimana 

hasil kerja responden penelitian. Adapun hasil perhitungannya dapat dijabarkan 

sebagaimana tabel berikut ini. 

Tabel 4.6 
Deskripsi  Hasil Kerja Karyawan (pembatik) 

 
No Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Cukup 9 29,1 
2. Tinggi 17 54,8 
3. Sangat tinggi 5 16,1 

(Sumber : hasil penelitian yang diolah, 2009) (Lampiran  11 hal 108) 
 

Tabel 4.6 Menyatakan bahwa hasil kerja pembatik dapat dikatakan termasuk 

dalam kategori tinggi. Dengan pencapaian persentase kategori sangat tinggi 

16,1%, tinggi 54,8% dan kategori cukup 29,1%  

Deskripsi hasil kerja karyawan (pembatik) jika dibuat dalam diagram 

lingkaran akan tampak seperti berikut :  
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Diagram lingkaran 4.2  Hasil kerja karyawan (pembatik)  

4.1.2.2  Produktivitas Kerja Pembatik 

Produktivitas kerja pembatik dalam kurun waktu tiga bulan  dapat 

digunakan untuk mengetahui produktivitas kerja pembatik perharinya, yaitu 

dengan membagi panjang kain batik yang dihasilkan dalam waktu tiga bulan  

dibagi dengan tujuh puluh hari kerja aktif. Untuk membuat deskripsinya, peneliti 

terlesbih dahulu mencari produktivitas kerja tertinggi dan terendahnya, kemudian 

menentukan rentang produktivitas kerja, menentukan banyak kriteria yang akan 

dipakai, dan kemudian menghitung panjang kelas interval masing-masing 

kriterianya. Dengan demikian akan dapat diketahui frekuensi dan persentase dari 

masing-masing kriteria produktivitas kerja. (lampiran  12 hal 108) 

Hasil analisis deskriptif persentasenya dapat dijabarkan sebagaimana tabel 

berikut ini. 
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Tabel 4.7  
Deskripsi Produktivitas Pembatik 

 
No Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Rendah 13 41,9 
2. Cukup 14 45,2 
3. Tinggi 2 6,5 
4. Sangat tinggi 2 6,5 

          (Sumber : hasil penelitian yang diolah, 2009) 
 

Tabel 4.7 Menyatakan bahwa produktivitas kerja pembatik dapat dikatakan 

termasuk dalam kategori cukup. Pencapaian persentase sebesar 41,9% dalam 

kategori rendah, 45,2% kategori cukup, 6,5% termasuk dalam kategori tinggi dan 

6,5% lainnya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian produktivitas 

kerja yang beragam tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat kesulitan dalam 

proses membatik yang disesuaikan dengan motif yang diinginkan oleh pemilik 

usaha batik. 

Deskripsi Produktifitas Karyawan (pembatik) jika dibuat dalam diagram 

lingkaran akan tampak seperti berikut :  

cukup, 45.2

tinggi, 6.5

sangat tinggi, 
6.5

rendah, 41.9

 

Diagram lingkaran 4.3 Produktifitas Pembatik  
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Hasil analisis deskripsif persentase prestasi kerja (hasil kerja dan 

produktifitas) dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut ini. 

Tabel  4.8 
Deskripsi Prestasi Kerja Karyawan (Pembatik) 

No Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Rendah  9 29% 
2. Cukup  15 48% 
3. Tinggi  3 9,7% 
4. Sangat tinggi  4 12,9% 

 
(Sumber : hasil penelitian yang diolah, 2009. Lampiran  15  hal  112)      
 

 Tabel 4.8 Menyatakan bahwa prestasi kerja karyawan (pembatik) dapat 

dikatakan termasuk dalam kategori cukup. Pencapaian persentase sebesar 29 % 

dalam kategori rendah, 48% dalam kategori cukup, sementara 97% termasuk 

dalam kategori tinggi dan 12,9% lainnya termasuk dalam kategori sangat tinggi.  

 

Deskripsi Prestasi Kerja Karyawan (pembatik) jika dibuat dalam diagram 

lingkaran akan tampak seperti berikut :  

rendah, 29.0sangat tinggi, 12.9

tinggi, 9.7

cukup, 48.4

Diagram lingkaran  4.4 Prestasi Kerja Karyawan 
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4.1.3 Uji Hipotesis 

Sebelum uji hipotesis dengan menggunakan korelasi product moment 

dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat pengujian uji hipotesis yaitu 

dengan uji nomalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang dihitung dengan 

menggunakan program bantu SPSS versi 10.0. Hasil perhitungan dapat 

ditampilkan sebagaimana tabel 4.8 berikut ini. 

 

Tabel 4.9 Uji Normalitas Data 

No Data yang diuji 
Kolmogorov-

Smirnov Z 

Probabilitas 

(p) 
Simpulan 

1. Etos kerja 0,617 0,841 Normal 

2. Hasil kerja pembatik 0,762 0,607 Normal 

3. Produktivitas kerja pembatik 0,770 0,593 Normal 

4. Prestasi Kerja Karyawan 0,700 0, 712 Normal  

(Lampiran  17 hal 113) 

Tabel 4.9 Menunjukkan ringkasan hasil perhitungan uji normalitas data hasil 

penelitian dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria 

pengambilan keputusan jika harga probabilitas lebih besar 0,05 (p > 0,05) maka 

data yang diuji berdistribusi normal. Tampak bahwa ketika kelompok data yang 

diuji memiliki probabilitas yang lebih besar dari 0,05 (0,841;  0,607; 0,593 dan 

0,712), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keempat kelompok data 

tersebut berdistribusi normal. 

Setelah diketahui bahwa data-data hasil penelitian tersebut berdistribusi 

normal, kemudian analisis data dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis dalam hal 
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ini dengan menggunakan uji korelasi product moment. Hasil pengujian hipotesis 

dengan menggunakan korelasi product moment antara etos kerja pembatik dengan 

hasil kerja pembatik, Korelasi antara etos kerja dengan hasil kerja 0,730 dengan 

probabilitas 0,000 dengan r tabel product moment dengan banyak responden 31 

dan tingkat kepercayaan atau α = 5 (r(5%:31) ) adalah 0,355. Karena probabilitas < 

0,005 atau harga korelasinya (0,730) > 0,355 maka koefisien korelasi tersebut 

signifikan atau bermakna artinya, ada hubungan yang berarti antara etos kerja 

dengan hasil kerja. Korelasi antara etos kerja dengan produktivitas kerja 0,519 

dengan probabilitas 0,003 dengan r tabel product moment dengan banyak 

responden 31 dan tingkat kepercayaan atau α = 5 (r(5%:31) ) adalah 0,355. Karena 

probabilitas < 0,005 atau harga korelasinya (0,519) > 0,355 maka koefisien 

korelasi tersebut signifikan atau bermakna artinya ada hubungan yang berarti 

antara etos kerja dengan produktivitas kerja. Korelasi antara etos kerja dengan 

prestasi kerja 0,664 dengan probabilitas 0,000 dengan r tabel product moment 

dengan banyak responden 31 dan tingkat kepercayaan atau α = 5 (r(5%:31)) adalah 

0,355. Karena probabilitas < 0,005 atau harga korelasinya (0,664) > 0,355 maka 

koefisien korelasi tersebut signifikan atau bermakna ada hubungan yang berarti 

antara etos kerja dengan prestasi kerja. Besar pengaruhnya atau kontibusi yang 

diberikan etos kerja dengan prestasi kerja karyawan (yang dihitung dengan indeks 

determinasi) adalah 0,441 atau 44,1% artinya etos kerja berpengaruh sebesar 

44,1% pada prestasi kerja karyawan.  

 

 



 66

4.2. Pembahasan 

Etos kerja lebih mudah dimaknakan sebagai semangat kerja yang menjadi 

ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok dalam melakukan pekerjaannya. 

Etos kerja juga dapat diartikan sebagai watak atau semangat fundamental suatu 

budaya sebagai ungkapan yang menunjukkan kepercayaan, kebiasaan atau 

perilaku suatu kelompok masyarakat.  

Etos Kerja dalam penelitian ini diukur melalui tingkat kedisiplinan, 

kejujuran, rasa percaya diri, tanggung jawab, hemat atau efisien, jiwa wirausaha, 

mandiri, memperhatikan kesehatan dan gizi, dan jalinan komunikasi. Etos kerja 

mempengaruhi prestasi kerja seseorang atau kelompok, karena prestasi kerja 

merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui 

produktivitas kerja yang dapat dilihat secara kuantitas maupun kualitasnya.  

Bila ditinjau dari persentase ketercapaian masing-masing indikator dan 

deskriptornya yang diketahui dari jawaban terhadap angket yang diberikan 

peneliti kepada responden, maka dapat dijelaskan bahwa variabel etos kerja 

karyawan (pembatik) secara umum termasuk dalam kategori sangat tinggi, dan 

bila dijabarkan berdasarkan sembilan indikator yang digunakan untuk mengukur 

etos kerja, maka data hasil penelitian menunjukkan bahwa para karyawan 

(pembatik), memiliki tingkat kedisiplinan sangat tinggi dengan pencapaian 

persentase 89,98% , ini dapat dilihat dari sikap karyawan mengendalikan diri 

dengan tenang dan tetap taat walaupun dalam situasi yang menekan, pribadi yang 

disiplin sangat berhati-hati dalam mengelola pekerjaan yang menghargai suatu 

kedisiplinan. Disiplin merupakan kemampuan seseorang untuk dan tanggung 
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jawab untuk memenuhi kewajibanya. Berdasarkan data yang diperoleh dalam 

penelitiaan ini kedisiplinan dapat dilihat dari Ketepatan waktu saat datang ke 

tempat kerja  dan menyelesaikan tugas mencapai 83,47%, karyawan memiliki 

kedisiplinan yang sangat tinggi untuk datang tepat waktu saat bekerja, karena 

sudah menjadi kewajiban. Disiplin dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. Kerapihan dalam penggunaan alat dan tempat 

dengan merapikan dan membersihkan tempat dan alat kerja setelah membatik 

seperti membersihkan canting bila sudah kotor mencapai 93%, karyawan 

mempunyai kesadaran dan disiplin yang sangat tinggi untuk merapikan dan 

membersikan tempat serta alat dalam pembatikan hal ini berpengaruh terhadap 

kenyamaan karyawan dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaanya. Bekerja 

sesuai dengan standart operational procedure yaitu dengan bekerja sesuai dengan 

petunjuk kerja mencapai 91,94%, karyawan menyelesaikan tugasnya dengan 

menggunakan standart operational procedure karena menggangap hal itu memang 

diharuskan dan apabila kurang memahami atau tidak tahu tentang petunjuk kerja 

maka bertanya dengan rekan kerja atau dengan pimpinan, agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pembatikan. Indikator disiplin berpengaruh terhadap etos kerja 

pembatik, maka semakin tinggi disiplin semakin tinggi pula prestasi kerja 

karyawan( pembatik). 

Tingkat kejujuran mencapai 81,45%, karyawan sangat menjunjung tinggi 

kejujuran. Seseorang yang jujur memperlihatkan sikap yang berpihak kepada 

kebenaran dan sikap moral yang terpuji dalam bekerja, serta mampu untuk tidak 

menyalah gunakan wewenang yang telah diberikan seperti selalu melaporkan 
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kesalahan dalam memberi malam kepada pimpinan dan bekerja sesuai dengan 

prosedur, walaupun hasil kerja mereka tidak dicek tujuaanya adalah mendapatkan 

hasil pembatikan yang yang bagus dan menjaga kualitas. Indikator jujur 

berpengaruh terhadap etos kerja karyawan (pembatik), maka semakin tinggi 

kejujuran karyawan (pembatik) semakin tinggi pula prestasi kerja karyawan( 

pembatik). 

 

Memiliki rasa percaya diri yang tinggi yaitu 81%. Sikap percaya diri yang 

tinggi mampu meningkatkan karya dan karsa seseorang,  yang berupa kreatifitas, 

inisiatif dan kegairahan kerja. Dengan mempunyai keyakinan karyawan indusrti 

batik semarangan di kota Semarang menerima dan mencoba semampunya saat 

diminta membatik dengan halus oleh pimpinan. Serta dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan. 

Indikator memiliki rasa percaya diri berpengaruh terhadap etos kerja pembatik, 

maka semakin tinggi rasa percaya diri karyawan (pembatik) semakin tinggi pula 

prestasi kerja karyawan  (pembatik). 

Memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi mencapai 83,67%. Tingginya 

tanggung jawab terhadap pekerjaan ditunjukan dari kerja keras yang dijalankan 

karena ada tututan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini 

dapat dilihat dari Semangat serta ketekunan dalam bekerja yang mencapai 87,5% 

seperti mengoreksi kembali pekerjaan yang telah diselesaikan, bila melakukan 

kesalahan atau kekurangan dalam pembatikan maka mereka langsung 

memperbaikinya. Ketepatan dalam menyelesaikan tugasnya mencapai 79,84%. 
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Yang tergolong tinggi, hal ini dapat dilihat dari bila karyawan mendapat tugas dari 

pimpinan mereka maka selalu mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. 

untuk memenuhi pesana yang besar dengan waktu yang singkat. Untuk memenuhi 

pesanan yang besar dengan waktu yang singkat karyawan  bekerja sama dengan 

rekan kerja agar target terpenuhi dan tetap menjaga kualitas. Indikator tanggung 

jawab berpengaruh terhadap etos kerja pembatik, maka semakin tinggi tanggung 

jawab karyawan (pembatik) semakin tinggi pula prestasi kerja karyawan( 

pembatik). 

Memiliki rasa hemat 79% yang tergolong tinggi. Hemat merupakan sikap  

sikap seseorang untuk mengelola sesuatu yang dimilikinya, menjauhkan dari sikap 

yang tidak produktif, dapat memanfaatkan waktu dan barang dengan sebaik-

baiknya. Dalam hal ini  yang dapat dilihat dari efisiensi kerjanya, yaitu dengan 

menggunakan stok bahan (malam) sesuai yang dibutuhkan saja walaupun stok 

bahan masih banyak, dan mematikan kompor bila ditinggal beristirahat. Selain itu 

mampu memanfaatkan waktu dengan baik yaitu dengan mengoreksi kembali 

pekerjaan yang telah selesai. Indikator hemat mempunyai persentase yang paling 

rendah diantara indikator yang lain, indikator hemat berpengaruh terhadap etos 

kerja pembatik, maka semakin tinggi sikap hemat karyawan (pembatik) semakin 

tinggi pula prestasi kerja karyawan (pembatik). 

Memiliki jiwa wirausaha yang sangat tinggi yaitu 81,28%, jiwa wirausaha 

yaitu mampu melihat fenomena yang ada disekitar dan yang dapat melihat 

lingkungan sekitarnya sebagai peluang. Sikap jiwa  wirausaha bisa dilihat dari 

tingginya kreativitas pembatik di industri Batik Semarangan di kota Semarang 
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yang mencapai 80,24%. Dengan kreatif mampu mengembangkan motif batik 

tanpa mengubah desain aslinya, dan tidak segan untuk memberi masukan kepada 

pimpinan dalam hal metode pemberian malam yang baik, serta mampu 

menghadapi tantangan seperti mengerjakan sebaik mungkin permintaan pimpinan. 

Karyawan industri batik Semarang yang mampu menghadapi tantangan mencapai 

82,26%. Pekerjaan yang diminta pimpinan untuk membatik dengan halus dapat 

diterima dan dikerjaan dengan sebaik mungkin dan mau menerima untuk 

memperbaiki kesalahan pembatikan yang dilakukan oleh rekan kerja. Indikator 

memiliki jiwa wirausaha  berpengaruh terhadap etos kerja pembatik, maka 

semakin tinggi jiwa wirausaha karyawan (pembatik) semakin tinggi pula prestasi 

kerja karyawan( pembatik). 

Tingkat kemandirian karyawan tinggi mencapai 81,18%. Kemandirian 

merupakan keingginan untuk mengeluarkan kreatifitas untuk memperoleh hasil 

dan usaha atas karya dan karsa yang dihasilkan dari diri sendiri. hal ini dibuktikan 

dengan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah seperti berusaha 

semampunya untuk menyelesaikan kesulitan dalam bekerja, mencoba 

memperbaiki apabila pimpinan kurang puas dengan hasil pembatikan, dan jika 

rekan kerja ingan membantu pekerjaan, menerima bantuan teman dengan senag 

hati dan mengerjakannya secara bersama-sama. Indikator mandiri berpengaruh 

terhadap etos kerja pembatik, maka semakin tinggi tingkat kemandirian 

karyawan,maka semakin tinggi pula prestasi kerja karyawan( pembatik). 

Memperhatikan kesehatan dan gizi ini dimaksudkan agar dapat 

melaksanakan pekerjaan secara optimal dan semangat. Tubuh akan memiliki 
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kekuatan apabila dipelihara dengan baik, dengan mengkonsumsi makanan yang 

sehat dan bergizi Memperhatikan kesehatan dan gizi tubuh pada karyawan sangat 

tinggi  mencapai 91,53% yaitu dengan selalu makan sebelum berangkat bekerja 

dengan makanan yang lengkap yaitu nasi, lauk, sayur. Indikator memperhatikan 

kesehatan dan gizi adalah indikator yang mempunyai persentase tertinggi yang 

sangat berpengaruh terhadap etos kerja karyawan (pembatik), maka semakin 

tinggi kesehatan dan gizi karyawan(pembatik) semakin tinggi pula prestasi kerja 

karyawan( pembatik). 

Menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja maupun dengan 

pimpinan di Industri batik Semaragan sangat tinggi mencapai 85,75%. Jalinan 

komunikasi terjalin dengan saling menghargai pendapat rekan kerja, bantu-

membantu bila ada kesulitan dan bertukar informasi tentang pekerjaan. Hubungan 

yang baik juga dijalin antara karyawan dengan pimpinan, pimpinan bersifat 

membaur dan terbuka dengan karyawan, dalam penyampaian ide karyawan 

terlebih dahulu menyampaikan kepada rekan kerja kemudian baru disampaikan 

pada pimpinannya. Dengan mengembangkan proses komunikasi, akan tercipta 

suasana yang nyaman dalam lingkungan kerja. Indikator jalinan komunikasi 

berpengaruh terhadap etos kerja karyawan (pembatik), maka semakin tinggi 

jalinan komunikasi karyawan maka, semakin tinggi pula prestasi kerja karyawan( 

pembatik). 

Prestasi kerja dalam penelitian ini dilihat dari hasil kerja karyawan 

(pembatik) berdasarkan observasi rater yang telah terjamin tingkat reliabilitas 

penilaiannya serta dilihat dari produktivitas kerjanya yang diketahui dari panjang 
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kain hasil membatik selama satu bulan (dengan ukuran meter) yang kemudian 

dapat dirata-rata produktivitas kerja per harinya. 

Hasil kerja karyawan (pembatik) pada umumnya termasuk dalam kategori 

tinggi dilihat dari kerapian meliputi kebersihan dalam pemberian malam dan 

ketepatan pemberian malam sesuai motif yang telah digambar, kehalusan dalam 

hal keluesan pemberian isen-isen, penggunaan ukuran cucuk canting dalam motif, 

ketepatan penggunaan canting, dan kejelasan motif. Keajegan dalam pemberian 

malam dan tebal-tipis pemberian malam pada saat penembokan. 

Produktivitas kerja karyawan (pembatik) secara umum dapat dikatakan 

termasuk dalam kategori cukup di mana dalam sehari setidaknya karyawan dapat 

menyelesaikan aktivitas membatiknya sepanjang 0,23 meter atau 23 centimeter 

dan paling panjang mereka dapat menyelesaikan 0,66 meter atau 66 centimeter. 

Panjang pendeknya hasil membatik dari pembatik tentunya sangat tergantung 

pada motif atau desain yang sedang dikerjakan, di mana semakin sulit motif dan 

semakin penuh motif dan isen-isen  yang dikerjakan tentunya wajar jika panjang 

kain yang dapat dibatik oleh pembatik kurang maksimal. Lain halnya jika 

motifnya tidak terlalu sulit tentu mereka dapat membatik dengan cepat sehingga 

kain yang berhasil dibatik tentunya akan lebih panjang. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan atau bermakna antara etos kerja karyawan (pembatik) dengan  prestasi 

kerja (hasil kerja dan produktifitas karyawan), di mana korelasinya berharga 

positif artinya adanya hubungan yang sejajar di antara kedua variabel tersebut, 

artinya semakin baik etos kerja pembatik maka semakin baik pula prestasi kerja 
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karyawan. Dan semakin jelek etos kerja pembatik maka semakin jelek pula 

prestasi kerja pembatik.  

Besar kontibusi yang diberikan etos kerja terhadap prestasi kerja karyawan 

sebesar 0,441 atau 44,1%, artinya Etos kerja memberikan pengaruh sebesar 44,1% 

pada prestasi kerja karyawan dan 55,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diungkap dalam penelitian ini. 

4.3. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya mengungkap hubungan tentang etos kerja dengan prestasi 

kerja karyawan. 

2. Pengambilan data untuk mengukur etos kerja menggunakan angket, sehingga 

peneliti tidak bisa memantau kejujuran karyawan dalam mengisi angket 

penelitian 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada hubungan antara etos kerja dengan prestasi kerja (hasil kerja maupun 

produktivitas kerja) karyawan industri batik Semarangan di Kota Semarang. 

2. Besar hubungan antara etos kerja dan prestasi kerja karyawan industri batik 

semarangan di kota Semarang sebesar 0,664 dan mempunyai kontribusi 

sebesar 44,1%. Sedangkan 55,9 % yang lain dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

Untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan (pembatik), pimpinan atau 

pengusaha batik perlu mengupayakan: 

a. Meningkatkan etos kerja para karyawan (pembatik). Berdasarkan 

penelitian, indikator hemat  mempunyai skor 79,03% yang lebih kecil 

dibandingkan dengan indikator lainnya, oleh karena itu disarankan kepada 

karyawan untuk melakukan penghematan terhadap bahan pembatikan dan 

melakukan penghematan waktu. 

b. Pemberian bonus kepada pembatik yang memiliki prestasi kerja baik 

sehingga karyawan termotivasi untuk meningkatkan prestasi kerjanya.  
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Angket Penelitian 

Kepada Yth : 

Bapak/ Ibu / saudara 

Di Tempat 

Dengan hormat 

 

Peneliti dengan kerendahan hati, mohon bantuan Bapak / Ibu / Saudara 

karyawan di Industri batik semarangan di Kota Semarang, untuk mengisi angket 

penelitian ini. Angket ini saya maksudkan sebagai alat untuk pengumpulan data 

dalam rangka menyusun skipsi yang berjudul ”Hubungan Antara Etos Kerja 

Dengan Prestasi Kerja Karyawan Industri Batik Semarangan Di Kota 

Semarang. ” 

Jawaban dari Bapak / Ibu / Saudara melalui angket ini sangat bermakna 

bagi saya dalam mengolah data lebih lanjut. Disini tidak ada yang benar maupun 

yang salah Jawaban yang paling benar adalah yang sesuai dengan kondisi dan 

keadaan anda. Angket ini hanya untuk keperluan penelitian dan dijamin 

kerahasiaanya. 

Atas bantuan bapak/ ibu dan saudara dalam pengisian angket ini saya ucapkan 

terimakasih 

Semarang, ....November 2008 

Hormat saya, 
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Ika Puspitasari 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Isilah data pribadi pada tempat yang telah disediakan 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan baik kemudian pilihlah salah satu jawaban 

yang tepat dan sesuai dengan keadaan tempat anda bekerja 

3. Beri tanda silang pada jawaban yang anda pilih 

Identitas responden 

Nama : 

Jenis kelamin : 

Alamat : 

 

Pertanyaan : 

1. Selama anda bekerja, apakah anda datang tepat waktu? 

a. Selalu datang tepat waktu agar mendapat pujian pimpinan 

b. Kadang-kadang, karena saya menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu 

c. Selalu datang tepat waktu karena sudah menjadi kewajiban. 

d. Tidak pernah kerena tempat tinggal saya jauh dari tempat kerja 

2. Anda diberi tugas membatik kain, dengan panjang 2m dalam waktu 7hari , 

berapa lama anda akan menyelesaikan pekerjaan itu? 

a. Sebelum 7 hari sudah saya selesaikan 

b. Saya selesaikan tepat 7 hari 

c. Saya selesaikan selama 8 hari 

d Saya selesaikan lebih dari 8 hari 

3. Apakah sesudah bekerja anda merapikan dan membersihkan tempat dan alat 

untuk membatik? 

a. Selalu saya rapikan dan bersihkan sesudah selesai bekerja 

b. Saya bersihkan bila pimpinan saya ada. 

c. Tidak pernah saya bersihkan 

d. Saya rapikan bila saya mau 

4. Apa yang anda lakukan jika, alat membatik anda (canting) kotor dan tersumbat 

sehingga tidak dapat digunakan dengan baik? 
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a. Saya bersihkan terlebih dahulu 

b. Membiarkannya karena masih dapat dipakai 

c. Meminta canting yang baru kepada pimpinan 

d. Untuk sementara meminjam canting milik rekan kerja 

5. Apa yang anda lakukan apabila tempat anda bekerja kotor? 

a. Selalu saya bersihkan sebelum mulai bekerja 

b. Tidak saya bersihkan 

c. Saya bersihkan kalau saya mau 

d. Saya bersihkan bila diperintah oleh pimpinan 

6. Apabila anda tidak mengerti tentang petunjuk kerja dalam membatik,apa yang 

anda lakukan? 

a. Saya bertanya pada pimpinan atau rekan kerja 

b. Saya bertanya pada rekan kerja 

c. Diam saja, karena saya takut bertanya 

d. Saya cari tahu dengan melihat teman bekerja 

7. Apakah anda dalam membatik sesuai dengan petunjuk kerja? 

a. Ya, karena memang diharuskan 

b. Tidak, karena saya tidak tahu 

c. Ya, karena saya takut salah 

d. Tidak, saya bekerja apa adanya 

8. Apabila dalam proses membatik, anda melakukan kesalahan dalam memberi 

malam (misalnya tidak sesuai dengan desain) apakah anda akan memberi tahu 

pada pimpinan anda? 

a. Iya, saya selalu bilang pada pimpinan saya 

b. Tidak karena saya takut dimarahi 

c. Iya, tapi saya coba memperbaiki terlebih dahulu. 

d. Tidak, Saya diam saja pura-pura tidak tahu kalau ada yang salah 

9. Apa yang anda lakukan bila dalam bekerja (membatik) hasilnya tidak di cek? 

a. Tetap bekerja sesuai dengan prosedur untuk menjaga kualitas 

b. Bekerja dengan santai, namun tetap menjaga kualitas 

c. Bekerja dengan cepat mengejar target 
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d. Bekerja dengan cepat asal-asalan agar target terpenuhi 

10. Apabila pimpinan meminta anda membatik dengan halus, apa yang anda 

lakukan? 

a. Mempertimbangkanya 

b. Menolak, karena saya anggap sulit 

c. Langsung saya terima dan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya 

d. Saya terima, dan mencoba semampu saya 

11. Sebelum anda membatik, Apakah anda yakin dapat menyelesaikanya dengan 

baik, sesuai yang diinginkan pimpinan anda? 

a. Iya, saya yakin pada kemampuan saya 

b. Saya kurang yakin kalau saya bisa 

c. Iya, saya selalu dapat menyelesaikan tugas dengan baik 

d. Tergantung dari desain batik yang diberikan pada saya 

12. Apabila pekerjaan membatik anda sudah selesai, apakah anda akan 

mengoreksinya kembali? 

a. Selalu saya koreksi, karena takut ada yang terlewatkan. 

b. Selalu saya koreksi, agar mendapatkan hasil pembatikan yang bagus 

c. Kadang-kadang, kalau ada pimpinan saya saja. 

d. Tidak pernah saya koreksi 

13. Apabila dalam membatik anda melakukan kesalahan, apa yang anda lakukan? 

a. Meminta teman untuk membantu memperbaiki 

b. Saya akan perbaiki langsung 

c. Menunggu diperintah pimpinan lebih dulu, baru saya perbaiki 

d. Membiarkan kesalahan tersebut 

14. Apabila anda diberi tugas membatik oleh pimpinan anda, apakah anda dapat 

menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan? 

a. Tergantung dari banyaknya pekerjaan yang harus saya kerjakan 

b. Selalu saya kerjakan dengan baik dan tepat waktu karena itu sudah menjadi 

kewajiban saya 

c. Selalu saya selesaikan tepat waktu walaupun kadang-kadang hasilnya 

kurang maksimal 
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d. Tidak pernah 

15. Karyawan di Industri tempat anda bekerja diminta oleh pimpinan untuk 

menyelesaikan pesanan batik dari pelangan dalam jumlah yang cukup besar 

dengan waktu yang singkat, apa yang anda lakukan? 

a. Bekerja sama dengan rekan kerja agar target terpenuhi dan tetap 

mempertahankan kualitas 

b. Bekerja seperti biasanya saja 

c. Bekerja lembur agar target terpenuhi 

d. Bekerja dengan cepat agar bisa memenuhi target 

16. Apabila pimpinan anda memberi stok bahan (malam) yang berlebih kepada 

anda, apa yang anda lakukan? 

a. Saya pakai sesuai dengan kebutuhan,sisanya saya kembalikan 

b. Saya pakai seperlunya,sisanya saya simpan untuk keperluan sendiri 

c. Saya pergunakan seluruhnya 

d. Saya pakai seperlunya,sisanya saya simpan untuk kepentigan berikutnya 

17. Jika anda sedang beristirahat, apakah kompor yang anda gunakan untuk 

membatik anda matikan? 

a. Kadang-kadang saya matikan 

b. Tidak, tetapi apinya saya kecilkan 

c. Selalu saya matikan 

d. Tidak saya matikan karena istirahat saya tidak lama. 

18. Apa yang anda lakukan jika pekerjaan membatik anda sudah selesai ? 

a. Membantu pekerjaan teman 

b. Mengoreksi kembali pekerjaan 

c. Istirahat 

d. Mengobrol dengan teman 

19. Apakah dalam membatik, anda mengembangkan desain yang telah 

ditentukan? 

a. Ya,tergantung dari permintaan pimpinan atau pelangan 

b. Tidak, saya takut salah 

c. Ya, selalu saya kembangkan tanpa merubah desain asli 



 82

d. Tidak, selalu saya kerjakan sesuai dengan desain yang telah ditentukan 

20. Apabila anda mempunyai ide atau metode pemberian malam yang baik, apa 

yang anda lakukan ? 

a. Menggutarakannya pada pimpinan 

b. Memberi tahu seluruh rekan kerja yang sama-sama membatik 

c. Memberi tahukan kepada rekan kerja yang dekat saja 

d. Metode itu akan saya gunakan sendiri saja 

21. Anda diminta pimpinan anda membatik dengan halus dalam waktu yang 

singkat, apa yang akan anda lakukan ? 

a. Menerimanya, dan mengerjakanya sebaik mungkin 

b. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan pekerjaan bersama-sama 

c. Menolak pekerjaan itu karena tidak mampu 

d. Menerima dan mengerjakan sesuai dengan kemampuan. 

22. Anda diminta pimpinan anda untuk memperbaiki kesalahan pembatikan yang 

dilakukan rekan kerja anda, apa yang anda lakukan? 

a. Menerimanya, dan berusaha memperbaikinya sebaik mungkin 

b. Menerimanya dan memperbaiki sebisanya 

c. Menolak, karena saya anggap sulit 

d. Menolak karena takut rekan kerja saya tersinggung 

23. Apa yang anda lakukan apabila mengalami kesulitan dalam bekerja? 

a. Berusaha menyelesaikan semampunya 

b. Minta bantuan teman 

c. Mengerjakan pekerjaan yang mudah saja 

d. Mengabaikan pekerjaan itu 

24. Apa yang anda lakukan jika pimpinan anda kurang puas terhadap hasil 

pembatikan yang anda kerjakan? 

a. Mencoba memperbaikinya 

b. Mencoba lebih baik lagi, dalam pembatikan selanjutnya 

c. Menjelaskan pada pimpinan, kalau pekerjaan itu sudah dilaksanakan dengan 

maksimal 

d. Mengganti dengan yang baru 
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25. Bagaimana sikap anda jika rekan kerja anda ingin membantu pekerjaan anda? 

a. Menyerahkan semua pekerjaan tersebut 

b. Menolaknya, karena masih mampu mengerjakannya 

c. Menerima bantuanya dengan senang hati dan mengerjakanya bersama-sama 

d. Menyerahkan sebagian pekerjaan 

26. Apakah anda makan sebelum bekerja? 

a. Iya, saya selalu makan untuk tenaga saat bekerja 

b. Tidak pernah, karena saya tidak terbiasa. 

c. Kadang-kadang saja kalau sudah ada makanan. 

d. Jarang kalau sedang ingin saja saya makan. 

27. Apa yang anda makan sebelum bekerja? 

a. Nasi, lauk dan sayur 

b. Tidak makan 

c. Nasi dan sayur 

d. Makanan kecil 

28. Apa yang anda lakukan agar hubungan dengan rekan kerja tetap baik? 

a. Menghargai pendapat rekan kerja, bantu-membantu bila ada kesulitan, dan 

bertukar informasi tentang pekerjaan 

b. Saling menghargai, dan membantu bila ada kesulitan dalam pekerjaan 

c. Saling bertukar informasi dan saling menghargai 

d. Saling membantu dan bercerita semua masalah yang sedang dihadapi 

29. Ditempat anda bekerja apakah hubungan pimpinan dengan karyawan sudah 

baik? 

a. Sudah, pimpinan bersifat terbuka dan membaur dengan karyawan 

b. Belum karena karyawan kebanyakan takut pada pimpinan 

c. Perlu ditingkatkan lagi 

d. Tidak baik, karena tidak ada komunikasi yang baik antara pimpinan dan 

karyawan. 

30. Apabila anda mempunyai ide baru, apakah anda akan menyampaikanya pada 

pimpinana anda? 

a. Iya saya selalu menyampaikanya pada pimpinan 
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b. Tidak, karena takut dimarahi 

c. Tidak, karena saya malu kalau ide saya ditolak 

d.Saya menyampaikannya pada pimpinan saya, tetapi terlebih dulu 

membicarakanya pada rekan kerja 
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Lampiran 4 

LEMBAR OBSERVASI PRESTASI KERJA KARYAWAN INDUSTRI 

BATIK SEMARANGAN KOTA SEMARANG 

 

Identitas Respoden : 

Nama : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

 

Skor  
No Hasil kerja yang dinilai 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

Kerapian  

a. Kebersihan dalam pemberian malam 

b. Ketepatan pemberian malam sesuai 

dengan pola motif yang telah 

digambar 

    

2 

 

Kehalusan  

a. Keluesan isen-isen  

b. Penggunaan ukuran cucuk canting 

dalam motif 

c. Ketepatan dalam penggunaan canting 

d. Kejelasan motif 

    

3 Keajegan  

a. Keajegan pemberian malam dalam 

motif 

b. Tebal-tipisnya pemberian malam 

pada penembokan  

    

 

Keterangan :  

Skor 1 : Rendah  

Skor 2 : Cukup 
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Skor 3 : Tinggi 

Skor 4 : Sangat Tinggi 
 

 KISI – KISI LEMBAR OBSERVASI 
 
 

Kreteria skor No Hasil kerja 
yang dinilai 4 3 2 1 

1 Kerapihan  
a. Kebersihan 

dalam 
pemberian 
malam  

 
 
b. Pemberian 

malam 
sesuai 
dengan 
pola motif 
yang  telah 
digambar 

 

 
Bersih dari 
kotoran dan 
malam yang 
menetes 
 
Pemberian 
malam pada 
kerangka atau 
kelowong 
sesuai dengan 
motif yang 
telah 
digambar 

 
Bersih dari 
kotoran tetapi 
ada beberapa 
malam yang 
menetes 
 
Pemberian 
malam pada 
kerangka atau 
kelowong 
sudah sesuai 
namun ada 
sebagian kecil 
yang keluar 
dari motif 
 

 
Kain kurang 
bersih masih 
beberapa 
malam yang 
menetes 
 
Pemberian 
malam pada 
kerangka atau 
kelowong 
sebagian 
besar keluar 
dari motif  

 
Kain kotor 
dan banyak 
malam yang 
menetes 
 
 
Pemberian 
malam pada 
kerangka atau 
kelowong 
keluar dari 
motif yang 
telah 
digambar 

2 Kehalusan  
a. Keluwesan 

isen-isen  
 
 
 
b. Penggunaan 

ukuran 
cucuk 
canting 
dalam motif 

 
 
 

 
Pemilihan 
isen-isen 
motif batik 
sesuai serta 
pengisian 
isen-isen 
sudah luwes 
 
Menggunakan 
canting 
dengan 
ukuran cucuk 
yang sangat 
kecil 
 

 
Pemilihan 
isen-isen pada 
motif batik 
sesuai,tetepi 
penggisian 
isen-isen 
kurang luwes 
 
Menggunakan 
canting 
dengan 
ukuran cucuk 
kecil  

 
Pemilihan 
isen-isen pada 
motif batik 
kurang sesuai 
dan kurang 
luwes 
 
 
Menggunakan 
canting 
dengan 
ukuran cucuk 
sedang. 

 
Pemilihan 
isen-isen pada 
motif tidak 
sesuai dan 
tidak luwes 
 
 
Menggunakan 
cucuk canting 
dengan 
ukuran cucuk 
besar 

3 a. Ketepatan 
penggunaan 
canting 
dalam motif 

Penggunaan 
canting 
berdasar 
fungsi untuk 

Penggunaan 
canting 
berdasar 
fungsi untuk 

Penggunaan 
canting 
kurang sesuai 
dengan motif 

Penggunaan 
canting tidak 
sesuai dengan 
motif 
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b. Ketajaman 

motif 
 

membuat 
klowong, isen 
dan blok atau 
tembokan 
sangat tepat 
sesuai motif 
 
Motif batik 
terlihat sangat 
jelas setelah 
diberi malam 

membuat 
klowong, isen 
dan blok atau 
tembokan 
tepat sesuai 
motif 
 
 
Motif batik 
terlihat jelas 
setelah diberi 
malam 

 
 
 
 
Motif batik 
terlihat kurag 
jelas setelah 
diberi malam 
 

 
 
 
 
Motif batik 
tidak terlihat 
atau berubah 
dari motf 
awal 

4 Keajegan  
a. Keajegan 

pemberian 
malam 
dalam motif 

 
b.Tebal 

tipisnya 
pemberian 
malam pada 
tembokan  

 
Pemberian 
malam dalam 
motif rata dan 
ajeg 
 
Pemberian 
malam dalam 
penembokan 
rata dan ajeg  

 
Pemberian 
malam pada 
motif rata 
tetapi kurang 
ajeg 
 
Pemberian 
malam dalam 
penembokan 
rata tetai 
kurang ajeg 
 

 
Pemberian 
malam pada 
motif kurang 
rata dan 
kurang ajeg 
 
Pemberian 
malam pada 
pnembokan 
kuang rata 
dankurang 
ajeg 

 
Pemberian 
malam pada 
otif tidak rata 
dan tidak ajeg 
 
Pemberian 
malam pada 
penemokan 
tidak rata dan 
tidak ajeg 
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ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN 
 

Descriptive Statistics

31 31 31 31 31
78.00 16.00 .23 35.57

117.00 27.50 .66 72.01
3144.00 663.50 11.37 1550.00

101.4194 21.4032 .3668 50.0000
8.6324 3.1209 .1187 9.4142
74.518 9.740 1.410E-02 88.627

N
Minimum
Maximum
Sum
Mean
Std. Deviation
Variance

etos kerja hasil kerja
produktivitas

kerja
prestasi

kerja
Valid N

(listwise)

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

31 31 31 31
101.4194 21.4032 .3668 50.0000

8.6324 3.1209 .1187 9.4142
.111 .137 .138 .126
.073 .137 .138 .126

-.111 -.099 -.125 -.076
.617 .762 .770 .700
.841 .607 .593 .712

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

etos kerja hasil kerja
produktivitas

kerja prestasi kerja

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Correlations

1.000 .730** .519** .664**
. .000 .003 .000

31 31 31 31
.730** 1.000 .770** .941**
.000 . .000 .000

31 31 31 31
.519** .770** 1.000 .940**
.003 .000 . .000

31 31 31 31
.664** .941** .940** 1.000
.000 .000 .000 .

31 31 31 31

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

etos kerja

hasil kerja

produktivitas kerja

prestasi kerja

etos
kerja

hasil
kerja

produktivitas
kerja

prestasi
kerja

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 



 81

Kontribusi Etos Kerja pada Prestasi Kerja. 
Model Summary

.664a .441
Model
1

R R Square

Predictors: (Constant), etos kerjaa. 
 

Kontribusi etos kerja pada hasil kerja 
Model Summary

.730a .533
Model
1

R R Square

Predictors: (Constant), etos kerjaa. 
 

Kontribusi etos kerja pada produktivitas kerja 
Model Summary

.519a .270
Model
1

R R Square

Predictors: (Constant), etos kerjaa. 
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DISTRIBUSI FREKUENSI MASING-MASING KRITERIA 
 

kategori etos kerja

22 71.0 71.0 71.0
9 29.0 29.0 100.0

31 100.0 100.0

Sgt tinggi
Tinggi
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
kategori hasil kerja

9 29.0 29.0 29.0
5 16.1 16.1 45.2

17 54.8 54.8 100.0
31 100.0 100.0

Cukup
Sgt tinggi
Tinggi
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
kategori produktivitas kerja

14 45.2 45.2 45.2
13 41.9 41.9 87.1

2 6.5 6.5 93.5
2 6.5 6.5 100.0

31 100.0 100.0

Cukup
Rendah
Sangat tinggi
Tinggi
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

kriteria prestasi kerja

15 48.4 48.4 48.4
9 29.0 29.0 77.4
4 12.9 12.9 90.3
3 9.7 9.7 100.0

31 100.0 100.0

Cukup
Rendah
Sangat tinggi
Tinggi
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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DISTRIBUSI FREKUENSI MASING-MASING BUTIR ANGKET ETOS 
KERJA 

NO1

1 3.2 3.2 3.2
8 25.8 25.8 29.0
4 12.9 12.9 41.9

18 58.1 58.1 100.0
31 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO2

2 6.5 6.5 6.5
14 45.2 45.2 51.6
15 48.4 48.4 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO3

3 9.7 9.7 9.7
3 9.7 9.7 19.4

25 80.6 80.6 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO4

2 6.5 6.5 6.5
4 12.9 12.9 19.4

25 80.6 80.6 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO5

3 9.7 9.7 9.7
3 9.7 9.7 19.4

25 80.6 80.6 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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NO6

2 6.5 6.5 6.5
7 22.6 22.6 29.0

22 71.0 71.0 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO7

1 3.2 3.2 3.2
7 22.6 22.6 25.8

23 74.2 74.2 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO8

4 12.9 12.9 12.9
20 64.5 64.5 77.4

7 22.6 22.6 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO9

6 19.4 19.4 19.4
6 19.4 19.4 38.7

19 61.3 61.3 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO10

3 9.7 9.7 9.7
14 45.2 45.2 54.8
14 45.2 45.2 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 85

NO11

10 32.3 32.3 32.3
7 22.6 22.6 54.8

14 45.2 45.2 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO12

1 3.2 3.2 3.2
18 58.1 58.1 61.3
12 38.7 38.7 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO13

3 9.7 9.7 9.7
5 16.1 16.1 25.8

23 74.2 74.2 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO14

9 29.0 29.0 29.0
2 6.5 6.5 35.5

20 64.5 64.5 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO15

14 45.2 45.2 45.2
2 6.5 6.5 51.6

15 48.4 48.4 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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NO16

11 35.5 35.5 35.5
6 19.4 19.4 54.8

14 45.2 45.2 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO17

2 6.5 6.5 6.5
15 48.4 48.4 54.8

4 12.9 12.9 67.7
10 32.3 32.3 100.0
31 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO18

4 12.9 12.9 12.9
2 6.5 6.5 19.4

25 80.6 80.6 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO19

12 38.7 38.7 38.7
6 19.4 19.4 58.1

13 41.9 41.9 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO20

3 9.7 9.7 9.7
13 41.9 41.9 51.6
15 48.4 48.4 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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NO21

11 35.5 35.5 35.5
6 19.4 19.4 54.8

14 45.2 45.2 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO22

2 6.5 6.5 6.5
2 6.5 6.5 12.9
6 19.4 19.4 32.3

21 67.7 67.7 100.0
31 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO23

4 12.9 12.9 12.9
2 6.5 6.5 19.4

17 54.8 54.8 74.2
8 25.8 25.8 100.0

31 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO24

1 3.2 3.2 3.2
1 3.2 3.2 6.5

14 45.2 45.2 51.6
15 48.4 48.4 100.0
31 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO25

3 9.7 9.7 9.7
2 6.5 6.5 16.1
5 16.1 16.1 32.3

21 67.7 67.7 100.0
31 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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NO26

2 6.5 6.5 6.5
5 16.1 16.1 22.6

24 77.4 77.4 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO27

2 6.5 6.5 6.5
1 3.2 3.2 9.7
4 12.9 12.9 22.6

24 77.4 77.4 100.0
31 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO28

2 6.5 6.5 6.5
4 12.9 12.9 19.4

25 80.6 80.6 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO29

8 25.8 25.8 25.8
4 12.9 12.9 38.7

18 58.1 58.1 96.8
1 3.2 3.2 100.0

31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
9.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
NO30

8 25.8 25.8 25.8
14 45.2 45.2 71.0

9 29.0 29.0 100.0
31 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN KRITERIA  

 

Produktivitas Kerja 

 

1. Menentukan harga terbesar  = 0,66 

2. Menentukan harga terkecil  = 0,23 

3. Menghitung rentang   = 0,43  

4. Menentukan banyak kriteria   = 4 

5. Menentukan panjang kelas interval = 0,11 

6. Membuat kelas interval dan kriterianya 

Interval harga Kriteria 

0,23 – 0,33 

0,34 – 0,44 

0,45 – 0,55 

0,56 – 0,66 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat tinggi 

 

Prestasi Kerja 

 

1. Menentukan harga terbesar  = 72,01 

2. Menentukan harga terkecil  = 35,57 

3. Menghitung rentang   = 36,43 

4. Menentukan banyak kriteria   = 4 

5. Menentukan panjang kelas interval = 9,11 

6. Membuat kelas interval dan kriterianya 

Interval harga Kriteria 

35,57 – 44,67 

44,68 – 53,78 

53,79 – 62,89 

62,90 – 72,01 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat tinggi 

 
 


