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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Menurut Azwar (2013) pendekatan kuantitatif adalah 

metode yang menekankan analisisnya pada data-data angka yang diolah 

menggunakan metode statistika. 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian digunakan untuk menentukan alat 

pengumpul data dan untuk menguji hipotesis. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung : Kepatuhan Menggunakan Alat Pelindung Diri 

2. Variabel bebas : a. Iklim Keselamatan 

 b. Pengetahuan Keselamatan Kerja 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.01.01. Kepatuhan Menggunakan Alat Pelindung Diri 

Kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) adalah perilaku 

menurut yang dilakukan karyawan untuk menggunakan alat yang mempunyai 

kemampuan untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh karyawan tersebut 

dari potensi bahaya di tempat kerja berdasarkan perintah dari atasan atau pihak 

yang berwenang. Kepatuhan menggunakan APD pada karyawan diungkap 

melalui skala kepatuhan menggunakan APD yang terdiri dari ciri-ciri dalam 

kepatuhan, khususnya kepatuhan menggunakan APD yaitu adanya pihak yang 

memiliki wewenang dan adanya aturan. Semakin tinggi skor yang diperoleh 
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subyek maka semakin tinggi kepatuhannya dalam menggunakan APD dan 

sebaliknya. 

3.01.02. Iklim Keselamatan 

Iklim keselamatan adalah persepsi karyawan di lingkungan kerja tentang 

praktek, aturan, prosedur, dan kebijakan terkait keselamatan di dalam tempat 

kerja. Iklim keselamatan diungkap melalui skala iklim keselamatan yang tersusun 

dari dimensi-dimensi iklim keselamatan, yaitu praktek keselamatan manajemen, 

praktek keselamatan atasan, sikap keselamatan, pelatihan keselamatan, 

keselamatan kerja, dan praktek keselamatan rekan kerja. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh subyek maka semakin tinggi iklim keselamatannya dan 

sebaliknya. 

3.01.03. Pengetahuan Keselamatan Kerja 

Pengetahuan keselamatan kerja adalah sesuatu yang diketahui oleh 

karyawan mengenai keselamatan kerja di tempat kerja guna mencegah 

kecelakaan. Pengetahuan keselamatan kerja diungkap melalui tes yang disusun 

berdasar indikator-indikator keselamatan kerja, yaitu kondisi lingkungan, alat 

keselamatan kerja, dan kondisi manusia. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

subyek maka semakin tinggi pengetahuan keselamatan kerjanya dan sebaliknya. 

3.04. Subyek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Populasi adalah kelompok subyek yang akan dikenai generalisasi hasil 

penelitian (Azwar, 2013). Adapun populasi dari penelitian ini adalah karyawan 

Departemen Stamping Tools PT. X. Karakteristik subyek penelitian adalah 

karyawan bagian pelaksana Departemen Stamping Tools PT. X. Departemen 

Stamping Tools merupakan departemen dengan risiko kecelakaan kerja yang 
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tinggi dan paling sering terjadi kecelakaan kerja. Adapun pemilihan karyawan 

bagian pelaksana karena karyawan bagian pelaksana yang berhubungan 

langsung dengan alat berat dan selalu menggunakan Alat Pelindung Diri dalam 

departemen tersebut. 

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik studi 

populasi. Penggunaan teknik studi populasi karena penulis menggunakan 

seluruh pelaksana Big Press dan Small Press dalam penelitian ini. 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala dan tes. Azwar (2015) mengungkapkan bahwa skala adalah 

metode dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi aspek-aspek yang 

akan diukur, yang harus dijawab atau dikerjakan oleh subyek, sedangkan tes 

biasanya disamaartikan dengan skala, namun tes biasanya digunakan sebagai 

alat ukur kemampuan kognitif. Dalam penelitian ini skala yang digunakan bersifat 

tertutup, artinya subyek diminta memilih salah satu dari beberapa pilihan jawaban 

yang ada. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala untuk 

mengungkap kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri dan iklim 

keselamatan, sedangkan tes yang digunakan adalah tes untuk mengukur 

pengetahuan keselamatan kerja karyawan. 

3.05.01. Skala Kepatuhan Menggunakan Alat Pelindung Diri 

Skala kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri disusun berdasarkan 

ciri-ciri kepatuhan, yaitu adanya pihak yang memiliki wewenang dan adanya 

aturan. 
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Alternatif pilihan jawaban yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi empat kategori, yaitu: sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), 

dan sangat tidak sesuai (STS). 

Skala kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri dibedakan menjadi 

dua kelompok item pertanyaan, yaitu item favourable dan item unfavourable. 

Item yang searah dengan pernyataan (favourable) mempunyai sistem penilaian 

sebagai berikut: sangat sesuai (SS) skor 4; sesuai (S) skor 3; tidak sesuai (TS) 

skor 2; dan sangat tidak sesuai (STS) skor 1. Sedangkan untuk item yang tidak 

searah dengan pernyataan (unfavourable), sistem penilaian sebagai berikut: 

sangat sesuai (SS) skor 1; sesuai (S) skor 2; tidak sesuai (TS) skor 3; dan sangat 

tidak sesuai (STS) skor 4. Semakin tinggi skor yang diperoleh pada skala 

kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri berarti semakin tinggi kepatuhan 

menggunakan Alat Pelindung Dirinya, sebaliknya semakin rendah skor yang 

diperoleh berarti semakin rendah pula kepatuhan menggunakan Alat Pelindung 

Dirinya. 

Tabel 3.01 
Blue Print Skala Kepatuhan Menggunakan Alat Pelindung Diri 

No. 
Ciri Kepatuhan 

Menggunakan Alat 
Pelindung Diri 

Favourable Unfavourable Jumlah 

1. 
Pihak yang memiliki 
wewenang 

4 4 8 

2. Aturan 4 4 8 

Jumlah 8 8 16 

    
3.05.02. Skala Iklim Keselamatan 

Skala iklim keselamatan disusun berdasarkan dimensi-dimensi iklim 

keselamatan, yaitu praktek keselamatan manajemen, praktek keselamatan 

atasan, sikap keselamatan, pelatihan keselamatan, keselamatan kerja, dan 

praktek keselamatan rekan kerja. 
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Alternatif pilihan jawaban yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi empat kategori, yaitu: sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), 

dan sangat tidak sesuai (STS). 

Skala iklim keselamatan dibedakan menjadi dua kelompok item 

pertanyaan, yaitu item favourable dan item unfavourable. Item yang searah 

dengan pernyataan (favourable) mempunyai sistem penilaian sebagai berikut: 

sangat sesuai (SS) skor 4; sesuai (S) skor 3; tidak sesuai (TS) skor 2; dan sangat 

tidak sesuai (STS) skor 1. Sedangkan untuk item yang tidak searah dengan 

pernyataan (unfavourable), sistem penilaian sebagai berikut: sangat sesuai (SS) 

skor 1; sesuai (S) skor 2; tidak sesuai (TS) skor 3; dan sangat tidak sesuai (STS) 

skor 4. Semakin tinggi skor yang diperoleh pada skala iklim keselamatan berarti 

semakin positif iklim keselamatannya, sebaliknya semakin rendah skor yang 

diperoleh berarti semakin rendah pula iklim keselamatannya. 

Tabel 3.02 
Blue Print Skala Iklim Keselamatan 

No. 
Aspek Iklim 

Keselamatan 
Favourable Unfavourable Jumlah 

1. 
Praktek keselamatan 
manajemen 

2 2 4 

2. 
Praktek keselamatan 
atasan 

2 2 4 

3. Sikap keselamatan 2 2 4 
4. Pelatihan keselamatan 2 2 4 
5. Keselamatan kerja 2 2 4 

6. 
Praktek keselamatan 
rekan kerja 

2 2 4 

Jumlah 12 12 24 

 

3.05.03. Tes Pengetahuan Keselamatan Kerja 

Tes pengetahuan keselamatan kerja disusun berdasarkan indikator-

indikator keselamatan kerja, yaitu kondisi lingkungan, alat keselamatan kerja, 

dan kondisi manusia. 
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Alternatif pilihan jawaban yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi empat jawaban, yaitu: jawaban A, B, C, dan D. Sistem penilaian tes 

pengetahuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut: untuk pertanyaan yang 

dijawab dengan benar memiliki skor 1, sedangkan untuk pertanyaan yang 

dijawab salah memiliki skor 0. Tes pengetahuan keselamatan kerja mempunyai 

system penilaian berdasarkan kunci jawaban yang telah dibuat peneliti. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi pengetahuan keselamatan 

kerjanya, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah 

pengetahuan keselamatan kerjanya. 

Tabel 3.03 
Blue Print Pengetahuan Keselamatan Kerja 

No. Aspek Pengetahuan Keselamatan Kerja Jumlah 

1. Kondisi  6 
2. Lingkungan kerja 6 
3. Alat keselamatan kerja 6 

Jumlah 18 

 

3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah sejauhmana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam 

melakukan fungsinya, yaitu memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 

dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 2000). Suatu alat ukur yang valid 

tidak sekadar mengungkapkan data dengan tepat, namun juga harus 

memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. 

Koefisien korelasi antara skor tiap item dengan skor total diperoleh dari 

teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson dan dikoreksi menggunakan 

teknik korelasi Part Whole. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

SPSS (Statistic Packages for Social Science) 16.00. 
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3.06.02. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah sejauhmana hasil pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 

2000). Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali 

pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, 

selama aspek yang diukur dalam diri subyek belum berubah. 

Teknik reliabilitas hanya akan menganalisis item-item dari skala 

kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri, iklim keselamatan, dan 

pengetahuan keselamatan kerja yang dinyatakan masih valid saja. Analisis 

reliabilitas terhadap item-item yang valid dalam penelitian ini menggunakan 

Teknik Alpha Cronbach. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

SPSS (Statistic Packages for Social Science) 16.00. 

3.07. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan memberikan rangkuman 

keterangan yang dapat dipahami, tepat, dan teliti dengan metode statistika yang 

sesuai dengan sifat data. Metode analisa data yang digunakan oleh hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis Mayor 

Untuk menguji hipotesis mayor, peneliti menggunakan Analisis 

Regresi Dua Prediktor dengan alasan yaitu adanya dua variabel bebas yang 

dikorelasikan dan masing-masing variabel mempunyai sifat data yang sama 

yaitu data yang bersifat interval. 

2. Hipotesis Minor 

a. Analisis yang digunakan untuk menguji apakah ada hubungan positif 

antara iklim keselamatan dengan kepatuhan menggunakan Alat 

Pelindung Diri menggunakan teknik korelasi Product Moment. 



32 
 

 

 

b. Analisis yang digunakan untuk menguji apakah ada hubungan positif 

antara pengetahuan keselamatan kerja dengan kepatuhan menggunakan 

Alat Pelindung Diri menggunakan teknik korelasi Product Moment. 

  


