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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan 

cross sectional yaitu suatu penelitian dimana cara pengukuran variabel bebas dan 

variabel terikat dalam waktu yang bersamaan untuk mengetahui hubungan tingkat 

pengetahuan, sikap K3 dengan perilaku penggunaan APD. 

B. Tempat dan Waktu 

1. Tempat penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Perusahaan PT. Pertamina (Persero) Integrated 

Terminal Manggis,Jl. Raya Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten 

Karangasem, Provinsi Bali. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021 – Mei 2022  

C. Populasi dan Sampel Penelitian   

1. Populasi 

Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah di tetapkan 

(Nursalam, 2013). populasi dalam penelitian ini adalah pegawai PT. Pertamina 

(Persero) Integrated Terminal Manggis berjumlah 232 orang dengan dibagi 

menjadi beberapa divisi yaitu: Manager , Receiving (Penerimaan), Storage 

(Penimbunan) and distribution (Penyaluran), General Affairs and Security, 

Quality and Quantity, Maintenance Service, Health Safety and Environmental, 

Administrasi dan marine. 
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2. Sampel penelitian  

Menurut Sugiyono (2015) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka dalam hal ini perlunya menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Selanjutnya, apa yang dipelajari dari 

sampel tersebut maka mendapatkan kesimpulan yang nantinya di berlakukan 

untuk populasi. Maka sampel dalam penelitian ini adalah pegawai PT. Pertamina 

(Persero) Integrated Terminal Manggis di bagian Penerimaan BBM dan LPG 

dikarenakan pada bagian penerimaan rentan terjadinya kecelakaan kerja, untuk 

menghindari kecelakaan kerja maka perlunya mengetahui tingkat pengetahuan, 

sikap dan perilaku K3 dengan penggunaan APD. Sampel pegawai pada bagian 

penerimaan BBM berjumlah 24 dan pada bagian penerimaan LPG berjumlah 9 

orang total keseluruhan sampel yaitu 33 orang.   

3. Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

purposive sampling. Menurut Notoatmodjo (2010), purposive sampling adalah 

pengambilan sampel yang berdasarkan atas pertimbangan tertentu seperti sifat-

sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

a. Data primer 

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi langsung 

dan dengan menggunakan kusioner dan form checklis yang dimodifikasi oleh 
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penulis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat 

Pelindung Diri. Data diambil menggunakan koesioner yaitu tingkat 

pengetahuan, sikap K3 dan data diambil dengan melakukan observasi yaitu 

perilaku penggunaan APD. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk data yang telah 

dikumpulkan. Data sekunder diperoleh dari perusahaan tempat penelitian yaitu 

PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Manggis, mengenai jumlah 

pekerja, struktur organisasi, jenis APD yang digunakan dan data survey 

pendahuluan serta beberapa jurnal yang diperoleh dari internet. 

2. Cara pengumpulan data 

Cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara 

yang merupakan teknik pengmpulan data yang ditunjukan kepada responden 

(pegawai PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Manggis di bagian 

penerimaan BBM dan LPG) dengan panduan kuesioner yang telah disiapkan 

meliputi tingkat pengetahuan, sikap K3 dan cara pengumpulan data dengan 

observasi menggunakan lembar checklist perilaku penggunaan alat pelindung diri 

(APD).  

3. Instrument pengumpul data 

Menurut Notoatmodjo (2012), Instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk pengumpulan data. Jenis instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu  
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a. Lembar kuisioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap K3 yang 

diberikan langsung kepada responden. 

b. Lembar checklist untuk mengetahui perilaku penggunaan APD 

c. Alat dokumentasi yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan.  

d. Alat tulis yang digunakan membantu saat pengisian kuisioner 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data  

Menurut Notoatmodjo (2012) analisa data dilakukan melalui pengolahan data 

yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu  

a. Editing data Secara umum editing merupakan kegiatan untuk pengecekan dan 

perbaikan isi formulir atau kuesioner yang telah di isi. Dalam penelitian ini 

yang dilakukan oleh peneliti adalah memeriksa kembali data responden yang 

diperoleh atau dikumpulkan. Kemudian editing dilakukan pada tahap 

pengumpulan data atau setelah data terkumpul.  

b. Coding data bertujuan mengidentifikasi data yang terkumpul dan memberikan 

angka. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam melakukan analisa 

data. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah setelah 

kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan pengkodean atau coding, 

yakni memberikan kode pada hasil jawaban pertanyaan masing-masing 

responden. 

c. Entry data Setelah semua isian kuesionerterisi penuh dan benar, dan juga sudah 

melewati pengkodingan, maka langkah selanjutnya adalah memproses data 

agar dianalisis. Proses data dilakukan dengan cara meng-entry data dari 

kuesioner ke perangkat computer. 
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d. Cleaning data Merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di 

entry untuk melihat kemungkinan ada kesalahan kode, ketidak lengkapan, dan 

kemudian dilakukan 80 koreksi. Setelah semua data diolah, peneliti melakukan 

pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan. 

e. Tabulating data memasukkan data dalam tabel distribusi frekuensi yang 

disajikan dalam prosentase sehingga diperoleh data dari masing-masing 

variable (Notoatmodjo, 2010). Dalam penelitian ini peneliti melakukan tabulasi 

data menggunakan software SPSS menggunakan uji fisher exact untuk 

mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

2. Analisis data  

a. Analisis univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Variabel yang akan dianalisis secara 

univariat adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku K3 dengan penggunaan 

APD. Analisis disajikan dalam distribusi frekuensi dan persentase.  

1) Pengetahuan K3 responden diukur berdasarkan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang tersedia pada kuesioner dengan menggunakan skala Guttman 

yaitu multiple choice. Pertanyaan tentang pengetahuan berjumlah 10 dengan 

total skor 10. Pemberian skor yaitu “benar” diberi skor 1 dan “salah” diberi 

skor 0, dengan nilai total tertinggi 10 dan nilai terendah 0, dengan ketentuan : 

Interval = nilai tertinggi – nilai terendah =  10-0  = 5 

   Jumlah kelas                         2 

 

Pengetahuan seseorang dapat di ketahui dalam kategori sebagai berikut :  

a) Baik = 6-10 jawaban benar  

b) Tidak Baik = 0-5 jawaban benar 



36 
 

2) Sikap 

Pengukuran sikap dengan menggunakan skala Likert, dimana kuantifikasi 

ini dilakukan dengan mencatat penguatan respon:  

a) Untuk pernyataan kepercayaan positif (1,3,4,6,9) jika jawaban “sangat setuju” 

diberi skor 5, “setuju” diberi skor 4, “kurang setuju” diberi skor 3, “tidak 

setuju” diberi skor 2, dan “sangat tidak setuju” diberi skor 1.  

b) Untuk pernyataan kepercayaan negative (2,5,7,8,10) jika jawaban “sangat 

setuju” diberi skor 1, “setuju” diberi skor 2, “kurang setuju” diberi skor 3, 

“tidak setuju” diberi skor 4, dan “sangat tidak setuju” diberi skor 5 

Sehingga didapatkan jumlah nilai maksimal yag dapat diperoleh dari 

penilaian sikap pekerja ialah sebanyak 5x10=50. Berdasarkan jawaban 

tersebut, sikap pekerja dikategorikan sebagai berikut:  

a) Sikap dikatakan mendukung jika pegawai mampu menjawab pernyataan  pada 

kuesioner sebesar > 50% yaitu dengan skor 26 – 50  

b) Sikap dikatakan tidak mendukung < 50% yaitu dengan skor < 25 

c) Perilaku Penggunaan alat pelindung diri 

Penggunaan APD dapat dilihat dari hasil observasi menggunakan lembaran 

checklist saat bekerja di tempat kerja. Kemudian dikategorikan menjadi:  

a) Lengkap: jika pekerja menggunakan APD dengan lengkap pada saat 

pengamatan, di beri kode 1 

b) Tidak Lengkap: jika pekerja menggunakan APD dengan tidak lengkap pada 

saat pengamatan, di beri kode 0 
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b. Analisis brivariat  

Analisis bivariat pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini 

menggunakan uji fisher exact untuk mengetahui hubungan antara keduanya 

(Liswanti, 2018). 

Analisis bivariat menggunakan uji fisher exact jika p-value < 0,05, maka 

perhitungan secara statistik menunjukkan bahwa adanya hubungan bermakna 

antara variabel bebas dengan terikat. Jika p-value > 0,05, maka perhitungan 

secara statistik menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan bermakna antara 

variabel bebas dengan terikat (Notoatmodjo, 2012) 

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya hubungan antar kedua variabel 

tersebut dilakukan perhitungan Coefficient Contingency (CC) dengan kriteria : 

1) 0,00 – 0,20  : hubungan sangat lemah  

2) 0,21 – 0,40  : hubungan lemah  

3) 0,41 – 0,60  : hubungan sedang  

4) 0,61 – 0,80  : hubungan kuat  

5) 0,81 – 1,00  : hubungan sangat kuat 
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