
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif observasional, 

hanya melakukan observasi dan memaparkan tingkat pengetahuan dan perilaku pekerja 

pengerajin kayu tentang penerapan penggunaan APD pengerajin kayu UD. Taru Lestari di 

desa Sidakarya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2013) 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

1.  Tempat penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di pengerajin kayu UD. Taru Lestari yang berada di 

lingkungan banjar Sekar Kangin, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota 

Denpasar 

2.  Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli  2018. 

 

C.  Unit Analisis dan Responden 

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian, 

sedangkan responden adalah orang yang dijadikan sumber data penelitian.Dalam penelitian 

ini yang dijadikan unit analisis usaha  pengerajin kayu UD. Taru Lestari yang berada di desa 

Sidakarya. Dan responden dalam penelitian ini sebanyak 10 pekerja pengerajin kayu.Obyek 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku penggunaan 



alat pelindung diri pada pekerja pengerajin kayu UD. Taru Lestari di desa Sidakarya tahun 

2018. 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1.  Jenis data yang dikumpulkan 

a. Data primer diperoleh dengan wawancara menggunakan lembar kuesioner terhadap pekerja 

pengerajin kayu tentang tingkat pengetahuan pekerja pengerajin kayu terkait dengan 

penerapan APD kemudian melakukan observasi menggunakan lembar observasi terhadap 

penerapan APD pada saat bekerja.  

b.  Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari 

literature terkait (jumlah pekerja pengerajin kayu ).  

2.   Cara pengumpulan data 

a. Wawancara yang dilakukan dengan pekerja pengerajin kayu terkait dengan tingkat 

pengetahuan pengerajin kayu terkait penerapan APD. 

b. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung perilaku dalam penggunaan APD 

para pekerja pengerajin kayu. 

3.  Instrumen pengumpulan data  

a. Wawancara dengan menggunakan lembar kuesioner kepada pekerja pengerajin kayu 

terkait dengan tingkat pengetahuan pekerja pengerajin kayu terkait penerapan APD. 

b. Observasi dengan menggunakan lembar observasi kepada pekerja pengerajin kayu. 

c.   Alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil penelitian. 

d.  Kamera digunakan untuk melakukan dokumentasi penelitian 

E. Pengolahan dan analisis data 

1. Penyajian data 

Teknik pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara mencari gambar 

tentang tingkat pengetahuan dan prilaku pada penerapan penggunaan alat pelindung diri 



(APD) pada pekerja pengerajin kayu. Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk tabel dan 

narasi dengan tujuan untuk mempermudah menganalisis dan mengetahui keterkaitan tingkat 

pengetahuan dan prilaku pada penerapan penggunaan alat pelindung diri( APD).  

 

1. Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penyususnan karya ilmiah ini yaitu pengukuran 

menggunakan alat ukur kuisioner. Dimana data yang sudah diolah terlebih dahulu kemudian 

akan dianalisis dengan cara dibandingkan antara pengetahuan dan penggunaan APD 

dikumpulkan menggunakan kuisioner dan untuk penilaian atau jumlah skornya menurut 

Sugiono (2012) menggunakan rumus sebagai berikut: 

Interval      
                              

            
 

 Karena pertanyaannya ada 15 butir pertanyaan untuk tingkat pengetahuan 

penggunakan APD untuk setiap pertanyaan jika “ya” nilainya 1 dan ”tidak” nilainya 0 maka 

di dapat:  

Pengetahuan 

Kategori penilaian pengetahuan tergantung pada jawaban”ya” yaitu sebagai berikut:  

Skor penilaian pengetahuan 
    

 
 

            =  5 

Jadi interval kelas penilaian sebagai berikut: 

Jawaban “ya” : 1-5 kategori tidak baik 

Jawaban “ya” : 6-10 kategori cukup baik 



Jawaban “ya” : 11-15 kategori baik 

Data pertanyaan untuk lembar observasi perilaku pekerja pabrik kayu penggunakan APD 

untuk setiap pertanyaan jika “ya” nilainya 1 dan ”tidak” nilainya 0  dengan jumlah kuisioner 

15  item maka di dapat:  

Skor penilaian prilaku  
    

 
 

    =  5 

Perilaku 

Jadi interval kelas penilaian sebagai berikut: 

Jawaban “ya” : 1-5 kategori tidak baik 

Jawaban “ya” : 6-10 kategori cukup baik 

Jawaban “ya” : 11-15 kategori baik. 

 

 


