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Keterangan :  

                        =      Diteliti           

                         =     Tidak diteliti 

Adapun konsep dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Lawrence Green. 

Dimana perilaku di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : pengetahuan, sikap, persepsi, 

keinginan, kehendak, niat, dan motivasi. Pentingnya pengetahuan dan prilaku tenaga kerja 

terhadap penggunaan APD sangat mempengaruhi terhadap kesehatan tenaga kerja. Dimana 

pengetahuan merupakan domain yang sangat penting membentuk prilaku seseorang. Maka 

pekerja pengerajin kayu sangat memerlukan alat pelindung diri (APD) agar terhindar dari 

faktor risiko terjadinya kecelakaan kerja. (Notoatmodjo, 2007).  
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PERILAKU 



A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian 

Menurut Notoatmodjo (2012), variable adalah pengertian ukuran atau ciri yang 

dimiliki oleh anggota- anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh 

kelompok lain. Variable dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, dan prilaku 

penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja pengerajin kayu UD. Taru Lestari di desa 

Sidakarya tahun 2018. 

2. Definisi operasional 

Dalam penelitian ini, variable penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu: Tingkat 

pengetahuan dan prilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja pengerajin kayu 

UD. Taru Lestari di desa Sidakarya tahun 2018.  

 

 

 

 

Tabel 1 

Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi 

 

Cara pengukuran Skala 



Tingkat 

Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan 

pemahaman dari para 

pekerja pengerajin kayu 

dalam penggunaan APD 

seperti: 

 Pengertian APD 

 Jenis APD 

 Cara penggunaan 

APD 

 Dampak tidak 

menggunakan APD 

 

Dilakukan dengan 

cara wawancara 

terstruktur 

menggunakan 

pedoman kuisioner 

Ordinal 

Dengan skala: 

1-5 “tidak 

baik” 

6-10 “cukup 

baik” 

11-15 “baik” 

 

Prilaku Tindakan atau aktivitas 

yang dilakukan para 

pekerja pengerajin kayu 

meliputi: 

 Prilaku 

menggunakan APD 

 Membersihkan 

APD 

 Menjaga personal 

hygiene 

 Menggunakan 

APD sekali pakai( 

disposable) 

Melakukan observasi 

dengan berpedoman 

pada lemba robservasi 

Ordinal 

Dengan skala: 

1-5 “tidak 

baik” 

6-10 “cukup 

baik” 

11-15 “baik” 

 

 


