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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian 

Pada penelitian menggunakan metode deskriptif menggambarkan objek 

penelitian  pada  saat  keadaan  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  sebagaimana 

adanya (Siregar,2013). Penulisan menggunakan jenis penelitian yang bersifat 

deskriftip untuk mengetahui Gambaran pengetahuan dan sikap pekerja laundry 

PT.Aerofood ACS Tentang penggunaan alat pelindung diri di Jimbaran Kuta 

Selatan Tahun 2018 

Teknik pengambilan data di lapangan menggunakan metode observasi 

yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap 

kondisi  lingkungan  objek  penelitian  yang  mendukung  kegiatan 

penelitian,sehingga di dapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi objek 

penelitian tersebut (Siregar,2013). 

B. Tempat dan waktu penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Aerofood ACS laundry Jimbaran kuta 

selatan. 

2. Waktu penelitian 

Adapun waktu penelitian yang dilakukan mulai bulan februari sampai 

bulan Juni tahun 2018. 
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C. Populasi dan sampel penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan laundry  yang ada 

di PT. Aerofood Jimbaran Kuta Selatan. Adapun jumlah karyawan laundry yang 

ada di PT. Aerofood  ACS JimbaranKuta Selatan adalah sebanyak 153 orang. 

2. Sampel penelitian 

Perhitungan besar sampel penelitian menggunakan rumus menurut 

(Juliansyah Noor,2012) yaitu: 

n :   
𝑵

𝟏+(𝒏 𝒙 𝒆 )
 2 

keterangan : 

N : Jumlah elemen/anggota populasi 

n :  Jumlah elemen/anggota sampel 

e :  Tingkat kepercayaan ketepatan yang diinginkan 10% (0,1) 

a. Perhitungan sampel keseluruhannya 

N = 
𝑵

𝟏+(𝒏 𝒙 𝒆 )
 2  

N = 
𝟏𝟓𝟑

𝟏+(𝟏𝟓𝟑 𝒙 𝟎,𝟏 )
 2 

N = 
𝟏𝟓𝟑

𝟏+𝟐𝟑𝟒,𝟎𝟗
  

N = 
𝟏𝟓𝟑

𝟐𝟑𝟓,𝟎𝟗
  

N = 60,47 (dibulatkan menjadi 61 orang) 
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b. Teknik sampling 

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu 

pengambilan pada masing-masing karyawan dengan menggunakan teknik kuota 

sampling yaitu menetapkan beberapa jumlah sampel yang diperlukan atau 

quotum (jatah). Kemudian jumlah atau quotum itulah yang dijadikan dasar untuk 

menggambil unit sampel yang diperlukan. Anggota populasi maupun yang akan 

diambil tidak menjadi soal,yang penting jumlah quotum yang sudah ditetapkan 

dapat terpenuhi (Notoadmodjo, 2010). 

D. Jenis dan teknik pengumpulan data 

1. Jenis data 

a. Data primer 

Data primer adalah semua jenis data yang di kumpulkan langsung oleh 

peneliti. Data primer pada penelitian ini adalah hasil obsevasi mengenai 

pengguna APD  pada  saat  bekerja  dan  wawancara  pada  tingkat  pengetahuan  

dan  sikap petugas  laundry terkait penggunaan alat pelindung diri pada saat 

bekerja. 

b. Data sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh di laundry 

jimbaran kuta selatan. Pada lokasi penelitian,struktur organisasi, data karyawan 

laundry, dan fasilitas APD serta lainnya yang menunjang penelitian ini. 
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2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam hal ini adalah dengan wawancara 

menggunakan kuisioner terhadap karyawan laundry di jimbaran kuta selatan. 

Observasi dilakukan dan mengamati langsung APD pada pekerja menggunakan 

formulir observasi. Untuk tiap pelayanan akan diberi nilai 1 untuk jawaban benar 

dan 0 untuk jawaban salah. Penentuan baik buruknya   tingkat pengetahuan 

karyawan digunakan jumlah nilai jawaban dari semua pertayaan pada kuisioner 

dengan interval nilai menggunakan sturges.Nilai tertinggi untuk semua 

pertanyaan adalah 21 nilai terendah adalah 0 

E. Pengolahan dan analisa data 

1. Pengolahan data 

Data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder di 

kelompokan sesuai dengan kategorinya untuk memudahkan dalam pengolahan 

selanjutnya data diedit (cleaning) dan disajikan dalam bentuk tabel. 

2. Analisis data 

Hasil pengolahan data dianalisa dengan menggunakan rumus sturges yaitu 

(Sugiono,2013) 

Interval = 
Data Terbesar− Data Terkecil 

Jumlah Kelas Interval
 

Banyaknya pertayaan pada kuisioner yaitu 21 pertanyaan dan nilai untuk setiap 

pertanyaan jika “ya” nilai 1 dan jika tidak nilainya “0” maka didapatkan 

a. Pengetahuan  
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Kategori penilaian pengetahuan tergantung pada jawaban “ya” yaitu 

sebagai berikut 

Skor penilaian = 
9−0

3
 

                        = 3 

Jadi interval sebagai berikut : 

1. Jawaban “ya” : 0 – 3 yaitu bagus 

2. Jawaban “ya” : 4 – 6 yaitu tidak bagus 

b. Sikap 

Kategori penilaiannya tergantung pada jawaban “ya”, yaitu sebagai berikut 

pada penilaian sikap   

Skor penilaian sikap = 
12− 0 

3
 

                                  = 4 

Jadi interval kelas penilaian sebagai berikut : 

1.   Jawaban “ya” : 0-4 yaitu tidak setuju 

2.   Jawaban “ya” : 5-8 yaitu ragu-ragu 

3.   Jawaban “ya” :9-12 yaitu sangat setuj



 

 
 

 

 

 

                           

 



 

 

 


