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BAB III 

METODEiPENELITIAN 

 

 

3.1. OBYEK DAN LOKASI PENELITIAN 

 

Obyekipenelitian ini adalah karyawan divisi Stamping & tools. Penelitian ini 

akan mengambil lokasi penelitian pada PT. XXX. PT. XXX merupakan industri 

manufaktur yang bergerak di bidang otomotif, yang memproduksi karoseri dan 

spare part kendaraan bermotor. Dengan orientasi penjualan seluruh indonesia dan 

bahkan di ekspor ke beberapa negara.  

 

3.2. POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING 

 

Menurut(Sugiyono, 2015) Populasi adalahiiwilayah yang terdiriiidari 

sebagianiiobyekiiyang mempunyai karakteristikiitertentu yang ditetapkaniioleh 

peneliti untukiidipelajari lebih dalam dan ditarik hasil kesimpulannya. Populasi 

yang akan dituju dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada  divisi steamping 

di PT. XXX yang berjumlah 350 karyawan yang di bagi menjadi 2 shift yaitu shift 

pagi berjumlah 250 karyawan dan shift malam berjumlah 100 karyawan.  

Sampel adalah bagian dari seluruh jumlah atau karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Untuk sampel yang dipilih yaitu seluruh pegawai pada divisi 

steamping, karena permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja yang 

menyangkut pada keamana dan kesehatan pegawai bagian steamping. Teknik 

sampling yang akan digunakan adalah Sampling acsidental, teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data dan tanpa ketentuan yang 

mengikat sehingga semua pegawai di divisi steamping, dari berbagai macam latar 

belakang dapat diambil data daniiinformasi. 
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Besarnyaiisampel dalamiipenelitian iniiiditentukan denganiirumus 

Slovin sebagaiiiberikut: 

 

𝑛i =
𝑁i

1i + i𝑁𝑒2
 

 

dimanai: 

ni= jumlahielemen /ianggotaisampel 

Ni= jumlahielemen /ianggotaipopulasi 

ei= errorileveli (tingkatikesalahan) 

 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2
 = 𝑛 =

350

1+(350)(0,1)2
 = 78 orang 

 

Jumlah responden yang didapat tidak sesuai target di karenakan banyak 

karyawan yang tidak bersedia mengisi kuesioner karena waktu break mereka yang 

terbatas dan perusahaan hanya memberikan waktu pengambilan kuesionar pada jam 

istirahat break 1 dan 2 saja. Jadi total kuesioner yang di dapat saat melakukan 

penelitian selama 2 minggu mendapatkan 33 responden. 

 

3.3. METODE PENGUMPULAN DATA 

 

3.3.1. JENIS DAN SUMBER DATA 

 

Data yangiidigunakan dalamiipenelitian iniiiadalah data primeriidan 

dataiisekunder. 

 

1. DataiiPrimer 

Data primeriiadalah data yangiimengacu padaiiinformasiiiyang 

diperoleh dariiitangan pertamaiiolehiipeneliti yangiiberkaitan dengan 

variableiiK3 untuk tujuan spesifikasi studi. Data primer cocok untuk 

penelitian ini karena setiap pegawai akan diminta data mengenai aktifitas 
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kerja setiap hari dalam waktu satu bulan guna mendapatkan data yang 

lengkap dan supaya memenuhi berbagai aspek ilmu dalam mengidentifikasi 

pelaksanaan K3. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang 

telah dikumpulkan oleh sumber data yang telah ada. Sumber data sekunder 

sendiri adalah catatan dan dokumntasi penting perusahaan, publikasi 

pemerintah, analisa industri yang dilakukan media, situs web atau internet 

(Sekaran, 2011). 

 

3.3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 

Teknikipengumpulanidataiyang akanidigunakan untuk penelitian ini adalah 

dengan kuesioner dan wawancara kepada responden yang terdiri dari bebrapa 

pertanyaan tentang hal –iihal yangiiberkaitan (K3). Kelebihanidan kekurangan 

yangiiharus diisi oleh responden ,dan dilengkapi dengan wawancara pada 

Supervisor SHE dan Tim Patroli 5R & K3.  

 

1.  Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar 

pikiran, informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

menemukun makna inti dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2015). 

Hasil wawancara di dapatkan dari beberapa pegawai dan Bapak Andrika 

selaku SHE Supervisor. Wawancara digunakan untuk mencocokan 

apakan hasil kuesioner dari persepsi perushaan dengan persepsi 

karyawan sama atau ada perbedaan. 

 

2. Kuesioner  

Terdiri dari beberapa pertanyaan tentang hal yangiiberkaitaniidengan 

Kesehataniidan KeselamataniiKerja (K3) di PT. XXX. Hasil data 
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kuesioner didapatkan dari 2 perwakilan yaitu dari perusahaan dan dari 

karywan divisi Stamping & Tolls, perwakilan dari perusahaan ada 2 

responden yaitu Bapak andrika selaku SHE Supervisor perusahaan dan 

Bapak Aspari dari Forman perusahan. Kemudian dari data tersebut dapat 

di cocokan hasil persepsi perusahan dan persepsi karyawan. 

3. Observasi  

Observasi dilakukan pada tanggal 10 dan 15 Oktober 2018 pukul 

09.30 – 15.30 di divisi stamping & tolls, dan bagian yang diobservasi 

adalah bagian di gedung stamping & tolls seperti APD yang digunakan 

karywan, tamplate, aturan masuk area pabrik. Observasi digunakan untuk 

melihat keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan untuk 

memperkuat dari hasil data kuesioner dan data wawancara yang 

didapatkan. 

 

3.4. ANALISIS DATA 

 

3.4.1. ALAT ANALISIS DATA 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif. menurut (Sugiyono, 2015) statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan dalam menganalisa data dengan cara menggambarkan atau 

mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya yang telah di 

dapat. 
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Caraimenghitungirata – rataipresepsiikaryawan : 

( FrekuensiiiX Bobot ) 

JumlahiiResponden 

 

RentangiiSkala  =  NilaiiiTertinggi – NilaiiiTerendah 

     JumlahiiKategori 

    =               3 – 1  

                   2 

    =  1 

 

 

Tabel 3.4.1. 

Rentang SkalaiMenurut IntervaliAnalisisiDeskriptif 

SKOR KATEGORI 

1,00 – 1,49 Belumiterlaksanaidengan baik  

1,50 – 3,00 Terlaksanaidengan baik 

Sumber : Data Primer Oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


