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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif 

observasional menggunakan survei analitik dengan pendekatan cross 

sectional karena pengamatan dilakukan pada suatu saat atau periode 

tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara  

pengetahuan dan perilaku K3 dengan Budaya K3 di lingkungan 

Rumah Sakit Widodo Ngawi.  

2. Rancangan Penelitian 
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B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2018 – September 

2018 di Rumah Sakit Widodo Ngawi. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu perawat yang ada di Rumah 

Sakit Widodo Ngawi pada bulan Agustus hingga September 2018 

dengan jumlah populasi sebanyak 120 orang perawat. 

2. Sample 

a. Jumlah Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah sebagian perawat di lingkungan 

Rumah Sakit Widodo Ngawi. Besar sampel dalam penelitian ini 

dihitung menggunakan rumus populasi finit (Murti, 2010). 

  

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

P = proporsi (0,6) 

d = presisi (0,05) 

Zα/2 = nilai Z pada derajad kepercayaan (1,96) 

Maka diperoleh perhitungan besar sampel sebagai berikut: 
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   =  

    =  

       =  

     = 90,72 

     = 90 orang 

Untuk mengantisipasi adanya efek nonrespon, jumlah sampel 

ditambah 10%, sehingga jumlah sampel menjadi 99 orang perawat. 

b. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu proportional random sampling. Pengambilan 

sampel dilakukan secara proporsi dengan mengambil sampel dari 

masing masing wilayah (shift kerja) yang telah ditentukan agar 

seimbang dengan pembagian jumlah sampel dari masing masing 

wilayah (shift kerja) (Arikunto,2006). Pembagian sampel masing 

masing shift dari kasus yang ada di RS Widodo Ngawi dihitung 

menggunakan rumus (Sugiyono, 2012): 
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 n  

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = total kasus  

x = jumlah kasus spesifik 

N1 = jumlah sampel (100%) 

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung besar sampel pada masing 

masing shift kerja di RS. Widodo Ngawi adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.  Jumlah Sampel pada masing masing Shift Kerja di 

Rumah Sakit Widodo Ngawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Shift kerja Jumlah 

perawat 

masing masing 

shift 

Hitungan 

sampel 

Sampel 

per shift 

kerja 

1 Shift pagi 
36 

36/120×99 
30 

2 Shift sore 
48 

48/120×99 
39 

3 Shift malam 
36 

36/120×99 
30 

Total   99 
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D. Definisi Operasional Variabel 

1. Pengetahuan K3 

a. Definisi operasional 

Pemahaman perawat tentang pentingnya penerapan 

keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, yang diperoleh dengan 

cara mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti.  

b. Alat ukur : Kuesioner  

c. Skala data : ordinal 

d. Kategori 

1) Kurang = 0-4 

2) Cukup = 5-8 

3) Baik = 9-12 

(Didi Junaidi,2015) 

2. Perilaku K3 

a. Definisi operasional 

Perilaku perawat yang mencerminkan keselamatan dan 

kesehatan dalam bekerja, yang dapat diketahui dengan scoring 

hasil akhir dari pengisian kesioner oleh responden  

b. Alat ukur : Kuesioner 

c. Skala data : ordinal 
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d. Kategori 

1) Kurang = 0-3 

2) Cukup = 4-6 

3) Baik = 7-10 

(Didi Junaidi, 2015) 

3. Budaya K3 

a. Definisi operasional 

Sejauh mana perawat di RS. Widodo menerapkan 

kesehatan dan keselamatan dalam bekerja yang diperoleh dengan 

cara mengisi kuesioner oleh responden sehingga mencerminkan 

budaya keselamatan yang ada di Rumah Sakit Widodo 

b. Alat ukur : Kuesioner HSOPSC 

c. Skala data : ordinal 

d. Kategori 

1) Kurang = 31-62 

2) Cukup = 63-94 

3) Baik = 95-124 

(Sugiyono,2012) 

E. Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu: 
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Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran 

menggunakan kuesioner dari masing masing variabel yang diteliti. 

Meliputi Pengetahuan K3, Perilaku K3 dan Budaya K3 bagi perawat di 

Rumah Sakit Widodo Ngawi. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer didapatkan secara langsung dari responden 

dengan cara mengisi kuesioner yang telah disediakan dan memuat 

beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan dan perilaku perawat 

dengan budaya K3 yang ada di lingkungan RS. Widodo Ngawi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder mengenai kasus terkait K3 yang pernah 

terjadi di RS.Widodo Ngawi diperoleh dari rekap data kecelakaan 

kerja RS.Widodo Ngawi dan hasil dari survei pendahuluan yang 

telah dilakukan. 

3. Cara Pengumpulan Data 

a. Instrumen Penelitian 

Terdapat instrumen penelitian yang digunakan pada saat 

penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut: 

1) Lembar kuesioner mengenai tingkat pengetahuan perawat 

digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat 

pengetahuan perawat dengan terlebih dahulu menanyakan 
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nama, umur, jenis kelamin, unit kerja. Kuesioner yang 

digunakan dalam pengukuran pengetahuan K3 terdiri dari 12 

pertanyaan yang mencakup kesehataan dan keselamatan dalam 

berkerja khususnya dalam lingkup tenaga medis. Pertanyaan 

pada variabel pengetahuan K3 dilakukan dengan menyilang 

salah satu dari empat pilihan jawaban yang menurut responden 

paling tepat.  

2) Kuesioner mengenai variabel perilaku K3, terdapat beberapa 

pertanyaan tentang perilaku responden selama bekerja apakah 

mencerminkan Kesehatan dan Keselamatan dalam bekerja atau 

tidak. Kuesioner yang digunakan dalam pengukuran perilaku 

K3 terdiri dari 10 pernyataan yang mencakup kesehataan dan 

keselamatan kerja dalam menangani pasien. Pernyataan pada 

variabel perilaku K3 terdiri dari dua pilihan jawaban, yaitu 

pilihan (a) ya dan (b) tidak. 

3) Kuesioner mengenai variabel budaya K3, terdapat beberapa 

pertanyaan tentang perilaku responden selama bekerja apakah 

mencerminkan budaya K3 yang baik atau buruk. Kuesioner 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner HSOPSC 

yang merupakan budaya keselamatan yang dikembangkan oleh 

Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) yaitu 

The Hospital Survey on Patient Safety (HSOPSC) dengan 12 
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elemen yang dikembangkan sejak tahun 2004 untuk mengukur 

budaya keselamatan pasien dari perspektif staf. 

b. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

1) Pengetahuan K3 

Kuesioner pengetahuan K3 ini telah di uji validitas 

realibitasnya oleh Didi Junaidi di RSUD Langsa dengan hasil 

perhitungan menggunakan rumus cronbach alfa dan 

mendapatkan nilai 0,918 yang menunjukkan bahwa kuesioner 

tersebut valid dan reliabel. Pertanyaan dalam variabel 

pengetahuan mencakup 12 pertanyaan. Dari 12 pertanyaan 

tersebut pertanyaan yang paling banyak dijawab benar oleh 

esponden adalah pertanyaan no 1-5 sedangkan pertanyaan yang 

banyak dijawab adalah pertanyaan nomor 12 tentang 

pembuangan sampah medis. 

2) Perilaku K3 

Kuesioner pengetahuan K3 ini telah di uji validitas 

realibitasnya oleh Didi Junaidi di RSUD Langsa dengan hasil 

perhitungan menggunakan rumus cronbach alfa dan 

mendapatkan nilai 0,878 yang menunjukkan bahwa kuesioner 

tersebut valid dan reliabel. Pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner perilaku K3 terdiri dari 10 pertanyaan dan 
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pertanyaan yang paling sering dijawab salah iaslah pertanyaan 

pada point nomor 4 tentang pematahan ampul. 

3) Budaya K3 

Kuesioner budaya K3 yang dihitung dengan menggunakan 

rumus cronbach alfa). Kuesioner budaya keselamatan pasien 

yang merupakan versi bahasa Indonesia dari Hospital Survery 

on Patient Savety Culture (HSOPSC) dari AHRQ. Kuesioner 

ini sudah diterjemahkan oleh peneliti sebelumnya dan diuji 

validitas dan reabilitasnya (Pratiwi, 2014). Dan nilai yang 

diperoleh yaitu dengan kisaran 0,63-0,83 yang menunjukkan 

bahwa kuesioner ini valid dan reliabel. Pada mulanya kuesioner 

budaya K3 ini mencakup 12 elemen pertanyaan, namun yang 

dianggap relevan dengan judul Budaya K3 di Rumah Sakit 

hanya mencakup 10 elemen pertanyaan saja/31 pertanyaan. 

c. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan  membagikan kuesioner kepada responden untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan tentang K3, perilaku K3 dan 

budaya K3. 

4. Langkah-Langkah Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dengan melakukan: 
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1) Melakukan perijinan penelitian ke Rumah Sakit Widodo Ngawi 

2) Survei pendahuluan dengan melakukan wawancara kepada 

beberapa petugas yang bersangkutan 

3) Pembuatan proposal penelitian 

4) Konsultasi proposal penelitian kepada dosen pembimbing 

skripsi 

5) Revisi proposal penelitian yang telah dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing skripsi 

6) Seminar proposal penelitian 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan 

Agustus hingga September 2018 di Rumah Sakit Widodo Ngawi. 

Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh 

enumerator yang sebelumnya telah diberikan penjelasan dan 

pengarahan. 

  Tahap pelaksanaan yang dilakukan: 

1) Mengurus surat perijinan melakukan penelitian dari kampus 

UMS 

2) Melakukan perijinan penelitian ke Rumah Sakit Widodo Ngawi 
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3) Melakukan pengukuran pengetahuan K3, perilaku K3 dan 

budaya K3 dengan memberikan kuesioner kepada masing 

masinng responden.  

4) Responden mengisi kuesioner yang telah diberikan. 

5) Dokumentasi 

c. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian dalam penelitian,  diantaranya: 

1) Mengolah data dengan computer yang meliputi editing, coding, 

scoring, entry dan tabulating. 

2) Analisis data menggunakan SPSS 

3) Penulisan laporan mengenai hasil, pembahasan, kesimpulan 

dari pengukuran pengetahuan dan perilaku terhadap budaya K3 

serta membuat saran dari penelitian 

4) Konsultasi laporan kepada dosen pembimbing 

5) Proses revisi hasil konsultasi kepada dosen pembimbing skripsi 

6) Sidang skripsi 

7) Menyerahkan hasil penelitian kepada pihak Rumah Sakit 

Widodo dan pihak terkait. 

F. Pengolahan Data 

1. Editing  

 Proses untuk memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan 

pertanyaan, atau kesalahan antar jawaban dalam kuesioner. 

2. Coding 
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 Proses pemberian kode pada masing-masing item. Pengkodean 

dari masing masing variable penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Kode Penilaian Pengetahuan K3 

1) Kurang = 1 

2) Cukup = 2 

3) Baik = 3 

b. Kode Penilaian Perilaku K3 

1) Kurang = 1 

2) Cukup = 2 

3) Baik = 3 

c. Kode Penilaian Budaya K3 

1) Kurang = 1 

2) Cukup = 2 

3) Baik = 3 

3. Scoring, pemberian skor pada jawaban pertanyaan dari variable 

penelitian. 

4. Entry data, proses memasukkan data hasil penelitianke dalam program 

komputer untuk diolah dan dianalisis dengan menggunakan Software. 

5. Tabulating ,yaitu pengelompokan jenis data sesuai dengan variable 

yang diteliti. 

G. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 
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 Analisis ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik 

variabel yang diteliti, baik variabel dependen dan independen. 

Bertujuan untuk mendeskripsikan distribusi frekuensi dalam bentuk 

proporsi dan presentase dari masing masing variabel penelitian.  

Seperti pengetahuan K3, perilaku K3 dan budaya K3. 

2. Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel dan bertujuan 

untuk melihat hubungan antara variabel bebas (Pengetahuan dan 

Perilaku K3) dengan variabel terikat (Budaya K3). Analisis bivariat 

dilakukan menggunakan software komputer. Untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara tingkat pengetahuan dan perilaku K3 dengan 

budaya K3 di Rumah Sakit Widodo Ngawi.  

 Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan uji korelasi rank 

spearman didapatkan interpretasi data dari hasil hubungan antara 

variabel bebas (tingkat pengetahuan dan perilaku K3) dengan variabel 

terikat (budaya K3) dengan dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut  : 

a. Jika sig < 0,05;  maka dapat dapat disimpulkan bahwa terdapat 

korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan.  

b. Jika sig > 0,05; maka dapat dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. 
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Kemudian untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua 

variabel yang dianalisis (r) sebagaimana dikemukakan oleh Guilford 

dalam Al-Rasyid (1994) sebagai berikut:  

 0 ≤ 0,20 = Lemah Sekali 

 0,21 ≤ 0,40  = Lemah  

 0,41 ≤ 0,70 = Cukup Erat 

 0,71 ≤ 0,90 = Erat 

 0,91- 1  = Sangat Erat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


