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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini ditujukan kepada karyawan–karyawan konstruksi 

bangunan yang berada di Kabupaten BTG secara individual sebagai 

analisisnya. Dan lokasi pengambilan data berada di kab BTG (proyek PLTU 

Ujung Negoro Kab BTG ) dengan sub pekerjaan TOA NKE (sipil) dan di 

kerjakan oleh sub Kontrak Mahesa JO. 

3.2 Jenis Penelitian  

 Jenis pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana maksud 

dan tujuan peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program K3 

dalam proyek PU apakah berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik 

beserta upaya untuk melaksanakan program K3.  

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh wilayah subyek atau obyek yang mempunyai 

karakteristik tertentu dan telah ditetapkan oleh peneliti untuk diamati dan 

diteliti kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). populasi dalam 

penelitian ini adalah pekerja di dalam proyek PU Kabupaten BTG di bidang 

konstruksi. Populasi sub kontrak PT MJO JO ada 162 orang pekerja dimana 

pekerja tersebut bekerja di bagian konstruksi dan di dalam kelompok tersebut 

sering terjadi kecelakaan kerja yang dikarenakan kelalaian pegawai itu sendiri. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling 

dimana teknik ini bertujuan sebagai pembatas untuk suatu kriteria responden 

yang akan diinginkan oleh peneliti. Populasi sejumlah 162 orang tersebut telah 

masuk dalam kriteria sebagai berikut :  

1. Pekerja konstruksi bangunan. 

2. Bukan sebagai tenaga ahli atau teknisi. 

3. Pekerja konstruksi swasta atau subkontrak ,bukan konstruksi BUMN. 
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Sempel adalah sebagian yang diambil dari seluruh obyek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2014). Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket terbuka. 

Apabila populasi sebesar 162 orang dengan penjelasan strata pekerjaan yang 

dikerjakan 23 orang di bagian finishing dan clearing, 59 orang di bagian 

carpenter dan kayu, 80 orang di bagian kerangka besi dan taraf kesalahan 

sebesar 10%. Rumus Slovin yang ditetapkan sebagai berikut :  

 𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2 

Keterangan : 

n = sampel  

N = jumlah seluruh populasi  

e = tingkat kesalahan  

Berikut perhitungan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin 

: 

𝑛 =  
162

1 + 162(0.10)2
 

 

𝑛 =  
162

2,62
 

𝑛 =  61,8 

𝑛 =  62 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sejumlah 62 orang. 

Namun peneliti telah mendapatkan responden sebanyak 72 orang, sehingga 

peneliti menggunakan sampel sebanyak 72 orang. Kemudian supaya mendapat 

jumlah sampel pasti yang akan diambil dari 72 orang tersebut. Peneliti 

menggunakan metode Proportional random sampling, teknik ini digunakan 

apabila populasi mempunyai strata atau susunan. Populasi yang ada 

mempunyai strata pekerjaan yang dikerjakan 23 orang di bagian finishing dan 

clearing, 59 orang di bagian carpenter dan kayu, 80 orang di bagian kerangka 
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besi. Berikut perhitungan jumlah sampel dengan menggunakan teknik 

Proportional Random Sampling : 

n = (populasi kelas / populasi keseluruhan) x jumlah sampel yang di 

tentukan 

Bagian Finishing dan Clearing  = (23/162) x 72   

      = 0,14 x 72 

     = 10.08  

     = 10 Orang 

Bagian Carpenter dan Kayu = (59/162) x 72 

     = 0,36 x 72 

     = 25,92 

     = 26 Orang  

Bagian Kerangka Besi  = (80/162) x 72 

     = 0,49 x 72 

     = 35.28  

     = 35 Orang 

Karena dari jumlah perhitungan menggunakan teknik proportional 

random sampling diatas belum memenuhi jumlah yang akan diambil sebagai 

responden. Maka peneliti menambahkan 1 orang pada bagian carpenter dan 

kayu menjadi berjumlah 27 orang agar jumlah sampel terpenuhi.  

Untuk upaya yang dilakukan perusahaan agar pelaksanaan program K3 

berjalan dengan baik peneliti melakukan survei dengan responden 1 orang dari 

perusahaan dan 3 orang dari pekerja sebagai perwakilan dari seluruh pekerja. 

Adapun 3 orang tersebut diambil berdasarkan mereka memiliki jabatan sebagai 

seorang mandor untuk setiap divisi yang ada yaitu divisi besi, divisi kayu dan 

divisi finishing. 
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Tabel 3.1 Responden Penelitian  

Responden  Jumlah  

Pekerja  72 orang  

SPV HSE  1 orang  

Mandor  3 orang  

 Sumber : data yang diolah, 2019 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan memberikan kuesioner kepada 

karyawan konstruksi untuk memperoleh data berpengaruh atau tidaknya 

faktor lingkungan kerja dilingkup pekerja konstruksi bangunan. 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah : 

1. Kuesioner 

Membuat beberapa pernyataan untuk ditanyakan kepada narasumber 

untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian ini saya 

sebagai peneliti menggunakan metode kuesioner tertutup yang mana 

responden hanya memilih pilihan jawaban yang telah disediakan. 

Kuesioner ini ditujukan untuk perusahaan yang diisi oleh HSE atau 

Supervisor safety trainner  dalam proyek tersebut sebagai pembanding 

persepsi dari perusahaan. Serta kepada karyawan atau pekerja sebagai 

persepsi dari pekerja. 

2. Dokumentasi 

Untuk menguatkan data yang telah terkumpul disertakan dengan 

dokumentasi berupa foto, laporan kecelakaan kerja pada bulan September 

2018, dan struktur organisasi dari PT MJO.  

3.5 Jenis Data 

Dalam jenis data ada dua sumber data yaitu : 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

narasumber dan langsung didapat oleh peneliti dari lokasi penelitian. Hasil 

perolehan data bisa dari pengelihatan maupun pendengaran oleh peneliti 

berupa kuesioner. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung oleh peneliti, baik dari sumber lain ataupun dari berita berita 

yang beredar disekitar lokasi penelitian. Bisa juga dari arsip-arsip dan 

dokumen yang ada. Berupa foto, data laporan tingkat kecelakaan kerja 

pada bulan September 2018, struktur organisasi.  

3.6 Analisis Data  

Teknik pengukuran dalam penelitian ini dengan menggunakan 

skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat, pandangan 

seseorang atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Skala nilai yang 

digunakan untuk kategori jawaban responden : 

1. Skor 1 untuk jawaban Tidak Setuju ( TS ) 

2. Skor 2 untuk jawaban Ragu Ragu ( RR ) 

3. Skor 3 untuk jawaban Setuju ( S ) 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

statistik deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2014) teknik ini digunakan untuk 

menganalisis data yang kemudian digambarkan atau dideskripsikan 

dengan menggunakan data yang telah diperoleh. Dalam teknik ini 

menggunakan alat analisis rentang skala dengan rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑟 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

𝑅𝑆 =
3 − 1

2
 

RS = 1 
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Table 3.2 Penetapan Nilai Rentang Skala 

Rentang Skala Nilai yang di dapat 

`1,00 – 1,49 Tidak Berjalan Dengan Baik 

1,50 – 3,00 Berjalan Dengan Baik 

 

Cara menghitung hasil rata-rata dari jawaban karyawan : 

 

𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑎𝑡𝑎 =
(𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑥 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 )

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 
 

  


