
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan 

kuantitatif yang bertujuan untuk mempelajari hubungan karakteristik dengan 

perilaku tidak aman pada tenaga kerja di PT.Aneka Adhilogam Karya Ceper 

Klaten. Berdasarkan dimensi waktu, maka penelitian ini merupakan cross 

sectional, dimana variabel bebas (umur, tingkat pendidikan, masa kerja) dan 

variabel terikat (perilaku tidak aman) diamati pada waktu yang sama. 

2. Rancangan Penelitian 
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B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan bulan Oktober 2018. 

2. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di seluruh tempat kerja PT.Aneka Adhilogam 

Karya Ceper Klaten yang bekerja di bagian induksi atau peleburan, 

pencetakan dan pengecoran, permesinan dan finishing. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini seluruh tenaga kerja di dalam PT. Aneka 

Adhilogam Karya Ceper Klaten yang bekerja di bagian Induksi atau 

Peleburan 6 orang, Pencetakan dan Pengecoran 34 orang, Permesinan 21 

orang dan Finishing 18 orang. Jumlah populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 79 responden. 

2. Sampel 

a. Jumlah sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. 

Menurut Lemeshow (1997), besar sampel minimal dapat ditentukan 

dengan rumus sebagai berikut: 

n =
𝑁.𝑍2−

𝛼

2
.𝑝.𝑞

𝑑2.(N−1)+𝑧2 1−
𝛼

2
.𝑝.𝑞
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Keterangan : 

n     = Jumlah sampel 

N         = Jumlah populasi 

Z2 𝛼

2
 = nilai statistik Z untuk α 95% adalah 1,96 

P  = Proporsi 0,327 (Pratama, 2015) 

q  = 1 – p 

d  = Presisi (0,05) 

Besarnya sampel dalam penelitian ini adalah : 

n =
𝑁.𝑍2−

𝛼

2
.𝑝.𝑞

𝑑2.(N−1)+𝑧2 1−
𝛼

2
.𝑝.𝑞

 

n =
79.1,962.0,327.0,673

0,052.(79−1)+1,962.0.327.0.673
 

n =
66,78855

1,04042
 

n = 64,19 dibulatkan menjadi 65 sampel 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus tersebut, maka sampel 

yang di ambil dalam penelitian ini sebesar 65 sampel. Bagian Induksi 

atau Peleburan 6 orang, Pencetakan dan Pengecoran 34 orang, 

Permesinan 21 orang dan Finishing 18 orang, dengan jumlah sampel 

keseluruhan 79 orang. 

b. Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu proportional 

random sampling. Jumlah sampel pekerja yang diambil di setiap bagian 

berbeda–beda, tergantung pada jumlah populasi pada setiap bagian 

tersebut. Penentuan jumlah sampel setiap bagian menggunakan rumus 
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proporsi, serta pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara mengundi 

anggota populasi (Pertiwi Pujiani, 2016). 

Rumus proporsi sampel adalah sebagai berikut: 

JSB = 
JST

JPT
 x JPB 

Keterangan: 

JSB – Jumlah Sampel Bagian 

JST – Jumlah Sampel Total 

JPT – Jumlah Populasi Total 

JPB – Jumlah Populasi Bagian 

Dalam membagi sampel secara proporsional dijelaskan pada Tabel 

berikut: 

Tabel 1. Proporsi dan Jumlah Sampel 

No Bagian Jumlah Pekerja Proporsi 

1 Induksi atau Peleburan 6 65 x 6/79 = 5 

2 Pencetakan dan Pengecoran 34 65 x 34/79 = 28 

3 Permesinan 21 65 x 21/79 = 17 

4 Finishing 18 65 x 18/79 = 15 

Proporsi 79 Sampel = 65 

Dari hasil Tabel 1 diketahui besar sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini 65 sampel, untuk bagian induksi atau peleburan sebanyak 5 

responden, bagian pencetakan dan pengecoran sebanyak 28 responden, 

bagian pemesinan sebanyak 17 responden, sedangkan bagian finishing 

sebanyak 15 responden.  
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D. Definisi Operasional Variabel 

1. Jenis Variabel 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah karakteristik individu yang terdiri dari 

umur, tingkat pendidikan dan masa kerja. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah perilaku tidak aman pekerja.  

c. Variabel Pengganggu 

Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah pengetahuan, 

sikap, kelelahan, peraturan keselamatan, ketersediaan APD, peran 

pengawas. 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Karakteristik individu  

Menurut kamus umum bahasa indonesia (2018) karakteristik 

mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu, 

Karakteristik individu meliputi : 

1) Umur 

Umur adalah lamanya hidup pekerja yang dinyatakan dalam 

tahun.  

a) Alat ukur         : Kuesioner 

b) Skala Pengukuran : Ordinal 

c) Kategori  : (1)  Dewasa Awal   : 26-35 tahun 

  (2)  Dewasa Akhir   : 36-45 tahun   
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              (3)  Lansia Awal      : 46-55 tahun   

  (4)  Lansia Akhir     : 56-65 tahun     

                   (Depkes RI, 2009) 

2) Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan sekolah terakhir pendidikan 

formal yang dilalui pekerja.  

a) Alat ukur  : Kuesioner. 

b) Skala Pengukura : Ordinal 

c) Kategori  : (1)  SD 

       (2)  SMP / SLTP 

       (3)  SMA / SLTA 

(Fauzi Ahmad, 2017) 

3) Masa Kerja 

Masa kerja adalah lamanya masa kerja pekerja yang 

dihitung mulai dari masuknya pekerja bekerja sampai saat 

penelitian dilakukan. 

a) Alat ukur  : Kuesioner. 

b) Skala Pengukuran : Ordinal 

c) Kategori  : (1)  ≤ 7 tahun        : Baru 

  (2)  8 - 14 tahun    : Cukup lama 

     (3)  15 - 21 tahun  : Lama 

     (4)  ≥22 tahun       : Sangat Lama 

(Simamora, 2004) 
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b. Perilaku Tidak Aman 

Perilaku tidak aman yang dilakukan oleh pekerja selama proses 

bekerja seperti tidak memakai APD secara lengkap saat bekerja. 

a) Alat ukur  : Kuesioner & Lembar Observasi 

Skala Pengukuran : Ordinal 

Kategori  : (1) Perilaku Aman : 

Apabila pekerja menjawab pertanyaan < 

6. ya mendapatkan skor 1 dan tidak  

mendapatkan skor 0 

(2) Perilaku Cukup aman :  

Apabila pekerja menjawab pertanyaan 

6–10. ya  mendapatkan skor 1 dan tidak  

mendapatkan skor 0 

  (3) Perilaku Kurang aman : 

        Apabila pekerja menjawab Pertanyaan 

        11–15. ya mendapatkan skor 1 dan tidak  

        Mendapatkan skor 0 

(Irlianti Ayu, 2014) 

 

E. Pengumpulan Data 

1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif 

a. Data Kuantitatif  
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Yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi perilaku tidak aman. 

b. Data Kualitatif 

Merupakan data hasil pertanyaan atau kuesioner karakteristik 

dan perilaku tidak aman. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer diperoleh langsung dari hasil kuesioner dan 

observasi penelitian di PT. Aneka Adhilogam Karya Ceper Klaten. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari pihak lain yang meliputi data tenaga kerja PT. Aneka 

Adhilogam Karya Ceper Klaten, refrensi buku berisi teori yang 

relevan terhadap objek yang diteliti, artikel maupun jurnal tertentu 

dari suatu media yang terkait dengan objek yang di teliti. 

c. Cara Pengumpulan Data 

Merupakan peralatan untuk mendapatkan data sesuai dengan 

tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peralatan yang di gunakan 

untuk pengambilan data beserta pendukungnya antara lain: 

1) Instrument penelitian 

a) Kuesioner Karakteristik Individu meliputi : 
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(1) Umur  

Terdiri dari pertanyaan mengenai umur pekerja 

yang meliputi : Dewasa awal (26-35 tahun), Dewasa 

akhir (36-45 tahun), Lansia awal (46-55 tahun), Lansia 

akhir (56-65 tahun). 

(2) Tingkat Pendidikan  

Terdiri dari pertanyaan SD, SMP/SLTP, SMA/SLTA. 

(3) Masa Kerja  

Terdiri dari pertanyaan mengenai masa kerja  ≤ 7 

tahun (baru), 8-14 tahun (Cukup lama), 15-21 tahun 

(Lama), 22 tahun (Sangat Lama). 

b) Kuesioner Perilaku Tidak Aman 

Terdiri dari pertanyaan perilaku tidak aman yang di 

lakukan pekerja, dengan 2 kategori jawaban apabila pekerja 

menjawab ya mendapatkan skor 1 dan apabila pekerja 

menjawab tidak  mendapatkan skor 0. Kemudian 

dikategorikan jika menjawab < 6= perilaku aman, 6-10 = 

perilaku cukup aman, 11-15= perilaku kurang aman. 

c) Observasi Perilaku Tidak Aman 

Terdiri dari pernyataan perilaku tidak aman yang di 

lakukan pekerja, kemudian akan dihitung persentase perilaku 

tidak aman yang teramati dari tenaga kerja saat melakukan 

pekerjaanya. 
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d) Alat Tulis 

Digunakan untuk mencatat hasil kuesioner karakteristik 

individu, kuesioner perilaku tidak aman dan observasi 

perilaku tidak aman yang digunakan dalam mewawancarai 

pekerja di PT.Aneka Adhilogam Karya Ceper Klaten. 

e) Kamera 

Digunakan untuk mengambil dokumentasi pada saat 

penelitian. 

2) Uji Validitas dan reliabilitas Instrumen Penelitian 

a) Perilaku Tidak Aman 

Kuesioner perilaku tidak aman ini telah di uji validitas 

realibilitasnya oleh Fauzi Ahmad di kelurahan padang bulan 

selayang II kecamatan medan selayang dengan hasil 

perhitungan menggunakan rumus cronbach alfa dan 

mendapatkan nilai 0,953 yang menunjukan bahwa kuesioner 

tersebut valid dan reliabel. Pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner perilaku tidak aman ada 15 dan pertanyaan yang 

banyak dijawab adalah pertanyaan nomor 10 tentang pekerja 

tidak menggunakan APD secara lengkap saat bekerja. 

3) Teknik Pengambilan data 

a) Observasi Lapangan 
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Observasi perilaku tidak aman dilakukan dengan melihat 

kondisi selama bekerja pada lingkungan kerja PT. Aneka 

Adhilogam Karya Ceper Klaten. 

b) Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pekerja dengan 

menggunakan kuesioner karakteristik individu dan perilaku 

tidak aman. Diketahui apakah ada hubungan karakteristik 

dengan perilaku tidak aman yang dilakukan pekerja di PT. 

Aneka Adhilogam Karya Ceper Klaten. 

4) Langkah-langkah penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu: 

a) Tahap persiapan 

(1) Melakukan pengajuan judul dan konsultasi bimbingan 

(2) Meminta ijin dan melakukan survei pendahuluan 

(3) Menyusun proposal penelitian 

(4) Melaksanakan seminar proposal 

(5) Mengurus surat ijin penelitian 

b) Tahap pelaksanaan 

(1) Mengumpulkan responden untuk melakukan 

wawancara dalam pengisian lembar kuesioner 

karakteristik individu yang meliputi umur, tingkat 

pendidikan, masa kerja dan kuesioner perilaku tidak 

aman yang terdiri dari pertanyaan perilaku tidak aman 
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dengan kategori jawaban apabila pekerja menjawab ya 

mendapatkan skor 1 dan apabila pekerja menjawab 

tidak mendapatkan skor 0. Responden dikumpulkan 

pada saat selesai melakukkan pekerjaan. 

(2) Melakukan observasi 

(3) Melakukan dokumentasi selama penelitian 

(4) Mengumpulkan semua data penelitian. 

c) Tahap akhir 

(1) Melakukan pengolahan data dan analisa data. 

(2) Menyusun laporan hasil penelitian dan kesimpulan. 

(3) Presentasi hasil penelitian. 

 

F. Pengolahan Data  

Data yang terkumpul kemudian diolah guna untuk menyederhanakan 

seluruh data yang terkumpul dan menyajikan dalam susunan yang lebih rapi. 

menurut Notoadmodjo (2010), kegiatan dalam proses pengolahan data 

meliputi: 

1. Editing 

Setelah semua kuesioner terkumpul mula-mula dilakukan 

pengecekan yang berguna untuk meneliti apakah semua item pertanyaan 

yang diajukan telah dijawab dengan lengkap, sehingga apabila terdapat 

kekurangan atau ketidaksesuaian dapat segera dilengkapi dan di sesuaikan. 

 



36 

2. Scoring 

Data yang sudah di beri kode kemudian dikelompokkan, lalu dihitung 

dan dijumlahkan. 

3. Coding 

Memberi kode jawaban responden sesuai dengan kategori yang telah 

di tentukan sebelumnya. 

a. Umur : Dewasa awal 26-35 tahun (1), Dewasa akhir 36-45 tahun (2), 

Lansia awal 46-55 tahun (3), Lansia akhir 56-65 tahun (4). 

b. Tingkat pendidikan : SD (1), SMP/ SLTP (2), SMA/ SLTA (3). 

c. Masa kerja : ≤ 7 tahun / baru (1),  8 - 14 tahun/Cukup lama (2), 15 - 

21 tahun / Lama (3), ≥ 22 tahun / Sangat Lama (4). 

d. Perilaku tidak aman : Perilaku Aman < 6 (1), Perilaku Cukup Aman 

6-10 (2), Perilaku Kurang Aman 11-15 (3). 

4. Entry 

Proses memasukkan data ke dalam komputer sebelum dilakukan 

analisa. Data yang dimasukkan meliputi data hasil pengukuran umur, 

tingkat pendidikan, masa kerja dan perilaku tidak aman. 

5. Tabulating 

Proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat 

tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisa. Data tersebut 

berupa data hasil pengukuran umur, tingkat pendidikan, masa kerja dan 

perilaku tidak aman. 
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6. Analizing 

Menganalisa data yang dimasukkan ke dalam tabel yang telah 

diperoleh selama penelitian. Data yang di analisa berupa data hasil 

pengukuran umur, tingkat pendidikan, masa kerja dan perilaku tidak aman. 

 

G. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat merupakan analisis yang dilakukan terhadap setiap 

variabel dari hasil penelitian yang akan menghasilkan distribusi frekuensi 

dan penelitian dari analisis presentase masing–masing variabel yaitu 

karakteristik individu yang meliputi umur, tingkat pendidikan dan masa 

kerja kemudian perilaku tidak aman. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan dari 

variabel bebas (umur, tingkat pendidikan, masa kerja) dan variabel terikat 

(perilaku tidak aman) dengan menggunakan uji spearman rank dengan 

kriteria: 

a. Ho diterima jika (p ≥ 0,05) maka tidak terdapat hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat.  

b. Ho ditolak jika (p < 0,05) maka terdapat hubungan antara variabel 

bebas dengan variable terikat.  

Korelasi spearman rank digunakan mencari atau untuk menguji 

signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang 
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dihubungkan berbentuk ordinal, dan sumber data antar variabel tidak harus 

sama Sugiyono (2008). 

Tabel 2. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Kategori Tingkat Keeratan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat  

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2010). 

 

 


