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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Obyek Penelitian 

 Pada bagian ini akan diberikan gambaran yang jelas terhadap lokasi 

penelitian. Untuk kebutuhan ini, maka harus dilakukan survey terhadap obyek 

yang akan diselidiki. Berhubung permasalahan penelitian ini tentang kajian 

penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi, maka 

penelitian ini dilakukan pada: 

1.  Pembangunan Gedung Olahraga ( indoor ) Serbaguna Palangkaraya Tahun 

2016. 

2. Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya Tahun 

20016. 

3. Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ushuluddin, Adat dan Dakwah 

IAIN Palangka Raya Tahun 2016. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi pada penelitian ini adalah kontraktor pelaksana yang sedang 

melaksanakan konstruksi gedung berlantai banyak di kota Palangka Raya 

pekerjaan tersebut. Sedangkan sampel penelitian diambil secara acak (random) 

dari kontraktor pelaksana di  kota Palangka Raya. Dalam  hal ini responden 

diambil dari tingkat jabatan tertinggi (Direktur/Manajer) sampai jabatan yang 

terendah (pekerja/buruh). 

 Perusahaan Kontraktor yang akan menjadi obyek penelitian, antara lain 

dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 
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Tabel 3.1 Nama Kontraktor Pelaksana  

No Nama Proyek Responden Unsur Jumlah Jumlah 

Total 

1 Proyek pembangunan  

Gedung Olahraga  

( indoor ) Serbaguna 

Palangkaraya  

Tahun 2016 

 Owner 

Dispora Provinsi 

Kalimantan Tengah 

 

 

 Pelaksana Fisik  

(Kontraktor) 

PT. PENATAKARYA 

KELUARGA UTAMA 

Pusat Palangkaraya. 

 Konsultan 

Pengawas 

PT. WASTU CITRA 

Pusat Palangkaraya. 

 Pimpinan 

 Staff 

 Pengawas 

Lapangan 

 

 Pimpinan 

 Manajer Proyek 

 Pekerja 

 

 

 Team Leader 

 Asisten Bidang 

 Pengawas 

Lapangan 

 

 

3 

3 

4 

 

 

3 

3 

4 

 

 

 

3 

3 

4 

 

Jumlah 

total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

2 Proyek Pembangunan  

Gedung Kuliah 

Fakultas Syariah IAIN 

Palangkaraya Tahun 

20016.. 

 Owner 
KEMENTRIAN AGAMA 

Institut Agama Islam 

Negeri Palangkaraya 

 

 

 Pelaksana Fisik  

(Kontraktor) 

PT. TRIASA PUTRA 

ABADI 

 

 Konsultan 

Pengawas 
     CV. TUNAS AGRA 

DESIGN 
Pusat Palangkaraya 

 Pimpinan 

 Staff 

 Pengawas 

Lapangan 

 

 Pimpinan 

 Manajer Proyek 

 Pekerja 

 

 

 Team Leader 

 Asisten Bidang 

 Pengawas 

Lapangan 

 

3 

3 

4 

 

 

3 

3 

4 

 

 

 

3 

3 

4 

 

Jumlah 

total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

3 Proyek Pembangunan 

Gedung Kuliah 

Fakultas Ushuluddin, 

Adat dan Dakwah 

IAIN Palangka Raya 

Tahun 2016  

 Owner 
KEMENTRIAN AGAMA 

Institut Agama Islam Negeri 

Palangkaraya 

 

 

 Pelaksana Fisik  

(Kontraktor) 

PT. DUA BERSAMA 

Pusat Palangkaraya 

 

 Konsultan 

Pengawas 
     CV. CHASABY 

ENGINEER 

COUNSULTANT 

Pusat palangkaraya 

 Pimpinan 

 Staff 

 Pengawas 

Lapangan 

 

 Pimpinan 

 Manajer Proyek 

 Pekerja 

 

 

 Team Leader 

 Asisten Bidang 

 Pengawas 

Lapangan 

 

3 

3 

4 

 

 

3 

3 

4 

 

 

 

3 

3 

4 

 

Jumlah 

total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Jumlah    Sampel Keseluruhan   90 
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3.3  Variabel Penelitian 

 Untuk memberikan batasan terhadap lingkungan penelitian dan 

penyeragaman pandangan menyangkut lingkup variabel yang dipakai, maka 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2 

berikut ini: 

Tabel 3.2 Variabel penelitian 

Faktor Variabel Indikator/Elemen 

 

 

 

 

 

I. Perlengkapan Kerja 

A. Peralatan Kerja a. Pakaian kerja 

b. Sepatu kerja 

c. Kacamata kerja 

d. Penutup telinga 

e. Sarung tangan 

f. Helm 

g. Masker 

h. Jas hujan 

i. Sabuk pengaman 

 B.  Alat Kerja a. Mesin pengangkat 

b. Tangga 

c. Tower craine 

d. Molen 

e. Truck molen 

f. Alat penggetar 

g. Bucket 

h. Kompresor 

i. Alat penarik lier 

j. Hoist penumpang 

 

 

 

II. Fasilitas Lingkungan 

Kerja 

 

 

 

Fasilitas  Lingkungan Kerja 

a. Pengaturaan tata ruang ( site lay 

out plan) 

b. Pintu masuk dan pintu keluar  

proyek 

c. Penerangan yang cukup 

d. Sirkulasi udara segar yang cukup 

e. Kantin yang bersih 

f. Tersedia toilet/wc 

g. Alat pemadam kebakaran 

h. Tempat peralatan kerja dan bahan 

bangunan 

i. Tempat pembuangan sampah 

j. Rambu-rambu peringatan 

k. Disediakan tempat-tempat yang 

mudah terbakar 
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3.4 Metode dan Alat Penelitian 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Penelitian survei, yaitu informasi dikumpulkan dari responden dengan 

mengunakan kusioner/angket sebagai alat pengumpulan data dengan cara  

membagikan selebaran pertanyaan yang harus diisi dan dijawab sesuai 

dengan petunjuk yang tertera pada kusioner tersebut. 

2. Observasi data sekunder/studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara 

melihat dan mempelajari berbagai bahan bacaan, seperti buku-buku teoritis, 

makalah ilmiah, jurnal dan laporan-laporan proyek, termasuk berbagai 

peraturan yang berkaitan dengan variabel penelitian. 

3.5  Teknik Penentuan dan Pengumpulan Data 

  Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan cara berhubungan 

langsung , yaitu dengan kusioner (angket) dan wawancara (interview) 

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, seperti  

makalah ilmiah, jurnal, buku-buku tentang keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3), data-data kecelakaan kerja dari kantor Jamsostek setempat, dan laporan-

laporan proyek. 

3.6  Kompilasi  data Penelitian 

  Data-data yang telah dikumpul, disusun secara teratur untuk memberikan 

informasi  secara terperinci dan memudahkan dalam analisa data. Untuk keperluan 

dalam penelitian ini, maka dilakukan: 
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3.6.1 Identifikasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi 

 Identifikasi dalam hal ini adalah mengkaji sejauh mana penerapan K3L 

yang dilakukan perusahaan kontraktor dengan kata lain untuk mengetahui apakah 

perusahaan kontraktor telah melakukan penerapan K3L yang sesuai dengan aturan 

pelaksanaan proyek konstruksi.   

3.6.2 Identifikasi  Perlengkapan dan Lingkungan Kerja Konstruksi 

 Identifikasi dalam hal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

pengunaan peralatan kerja dan perbaikan lingkungan dilakukan oleh perusahaan 

kontraktor  dalam suatu  pelaksanaan konstruksi, hal ini dilakukan  untuk 

meminimkan jumlah kecelakaan yang terjadi.   

3.6.3 Identifikasi Alat Ukur dan Teknik Pengolahan Data 

 Alat ukur dan teknik pengolahan data diperlukan dalam menentukan 

bentuk pertanyaan atau kuisioner yang akan diberikan kepada responden. Dalam 

hal ini pengolahan data dilakukan dengan teknik statistik yaitu mengunakan 

analisis faktor 

3.7  Penentuan Alat Ukur dan Teknik Pengolahan Data 

3.7.1 Skala pengukuran 

 Dalam penelitian ini penulis menyerahkan kuisioner yang disusun dalam 

bentuk kaliamt-kalimat pertanyaan. Responden diminta memberikan tanggapan-

tanggapannya tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

proyek konstruksi yang di tinjau terhadap perlengkapan dan lingkungan kerja. 

Jawaban yang bersifat kualitatif yang dikuantitatifkan dan diukur dengan skala 

Likert, dimana jawaban untuk tiap pertanyaan diberi skor positif.  

 Pertanyaan untuk mengkaji penerapan dan mengukur tingkat efektifitas  

kerja konstruksi ditinjau terhadap perlengkapan dan lingkungan kerja di gunakan 

skala likert 1 s/d 5  sebagai berikut :  



48 
 

 

a.  Untuk pertanyaan perlengkapan kerja mengunakan  skor 1 (tidak digunakan), 

skor 2 (kurang digunakan), skor 3 ( cukup diguna), skor 4 (digunakan), skor 5 

(sangat digunakan).  

b. Untuk pertanyaan tentang fasilitas lingkungan kerja mengunakan skor 1 (tidak 

disediakan), skor 2 (kurang disediakan), skor 3 ( cukup disediakan), skor 4 

(disediakan), skor 5 (sangat disediakan).  

 Selanjutnya di buat skor berdasarkan persentasi kategori penilaian 

terhadap frekuensi indikator (persepsi) responden. Dengan demikian hasil 

jawaban responden diharapkan dapat memberikan varian yang lebih baik dan data 

yang dihasilkan merupakan data yang berskala interval. 

3.7.2.  Uji Butir Data 

Dalam proses konstruksi atau penyusunan tes, sebelum melakukan 

pengujian terhadap validitas dan reliabilitas, perlu dilakukan terlebih dahulu 

prosedur seleksi butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan pada suatu alat 

ukur, dengan cara menguji karakteristik masing-masing butir pertanyaan atau 

pernyataan yang menjadi bagian tes yang bersangkutan. Butir-butir pertanyaan 

atau pernyataan yang tidak memenuhi syarat kualitas tidak boleh diikutkan 

menjadi bagian tes. Pengujian validitas dan reliabilitas terhadap suatu alat ukur 

hanya layak dilakukan terhadap kumpulan butir-butir pertanyaan atau pernyataan 

yang telah teruji dan terpilih (Azwar, 2007). 

 Secara teknis, pengujian konsistensi butir dilakukan dengan menghitung 

koefisien korelasi antara skor subyek pada butir yang besangkutan dengan skor 

total tes (korelasi butir-total). Bagi tes-tes yang setiap butir pertanyaan atau 

pernyataannya diberi skor kontinu (skala interval atau ratio) dapat digunakan 

formula koefisien korelasi product moment Pearson sebagai berikut: 
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             r   = koefisien korelasi product moment antara skor butir dengan skor 

total 

             n  = jumlah reponden / subyek (sample size) 

             Xb = skor butir  

                   Xt  = skor total 

 

 Semakin tinggi korelasi positip antara skor butir dengan skor total berarti 

semakin tinggi konsistensi antara butir tersebut dengan tes keseluruhan, dengan 

demikian maka butir tersebut memiliki daya beda yang semakin tinggi pula. Bila 

koefisien korelasinya rendah mendekati nol berarti fungsi butir tersebut tidak 

cocok dengan fungsi ukur tes, karena daya bedanya rendah atau bahkan tidak 

memiliki daya beda sama sekali. Suatu butir pertanyaan atau pernyataan 

dikatakan memiliki daya beda bila butir tersebut mampu membedakan 

antara individu yang memiliki dan yang tidak memiliki atribut yang diukur. 

Bila korelasi yang dimaksud berharga negatif, berarti terdapat cacat serius pada 

butir yang bersangkutan (Azwar, 2007). 

 Dalam kaitannya dengan masalah komputasi, semakin sedikit jumlah butir 

pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam tes akan mengakibatkan terjadi 
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estimasi yang berlebihan terhadap korelasi yang sebenarnya. Kondisi ini 

dinamakan spurious overlap (Guilford, 1956). Sebagai pegangan kasar, bila 

jumlah butir pertanyaan atau pernyataan dalam tes kurang dari 30 buah perlu 

dilakukan koreksi spurious overlap terhadap hasil korelasi yang diperoleh. 

Formula yang dipakai adalah sebagai berikut: 

 

 

 )s)(2(r)(s - s  s

s - )(r)(s
  r

tb

2

b

2

t

bt
c


  

 

rc = koefisien korelasi terkoreksi 

r = koefisien korelasi awal (sebelum koreksi) 

bs = simpangan baku (standard deviation) skor butir 

 s t = simpangan baku (standard deviation) skor total 

 

 Untuk perhitungan koefisien korelasi awal, sebelum koreksi, (r) dapat 

dilakukan dengan bantuan software statistika, seperti SPSS. Sedangkan untuk 

menghitung koefisien korelasi terkoreksi (rc) dapat digunakan program Excel 

dengan memanfaatkan hasil dari SPSS dan berdasarkan pada formula di atas. 

Butir pertanyaan atau pernyataan yang terpilih (sahih) adalah yang memiliki nilai 

korelasi terkoreksi (rc) lebih besar atau sama dengan 0,3 (Azwar, 2009). 

Catatan:  

Software SPSS juga menyediakan fasilitas hasil perhitungan koefisien korelasi 

terkoreksi (rc) secara langsung dengan nama Corrected Item-Total Correlation. 
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Hasil perhitungan secara langsung ini dapat dibuktikan sama dengan hasil 

perhitungan melalui prosedur bertahap yang menggunakan formula-formula di 

atas.( Rangkuman Hary moetriyono, Utg Sby) 

 

3.7.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum dilakukan pengolahan data lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian alat ukur atau kuisioner, uji yang dilakukan adalah uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas dilakukan terhadap item-item yang telah disusun 

berdasarkan konsep operasionalisasi variabel beserta indikatornya. Suatu item 

dianggap shahih jika item tersebut mampu mengungkapkan apa yang 

diungkapkan atau apa yang ingin diukur. Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan program SPSS. Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada 

hasil output SPSS pada tabel dengan judul Item Total Statistic. Menilai kevalidan 

masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai Corrected item-Total 

Correlation masing-masing butir pertanyaan. 

Perhitungan validitas dari sebuah instrumen dapat menggunakan rumus 

korelasi product moment atau dikenal juga dengan korelasi pearson. Adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut : 

 ................................................ (3.1) 

dengan keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi 

n      = jumlah responden uji coba 

X      = skor tiap item 

Y     = skor seluruh item responden uji coba 

 Syaifudin (1997) dan Sugiyono (2005) menyatakan bahwa suatu item 

kuesioner dapat dikatakan valid jika Corrected item-Total Correlation memiliki 

nilai kritis > dari 0,3 atau 30%. Dengan demikian maka item yang memiliki 

korelasi > 30% dikategorikan valid, sedangkan item yang memiliki korelasi < 

http://igcomputer.com/wp-content/uploads/2011/01/Korelasi-pearson.jpg
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30% dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya. 

Dalam suatu penelitian eksperimen, peneliti memiliki dua sasaran yaitu menarik 

kesimpulan mengenai dampak variabel independen pada kelompok studi yang 

dapat dilihat melalui validitas internal. Serta membuat generalisasi valid ke 

populasi yang diuji yang lebih luas yang dapat dilihat melalui validitas eksternal. 

 Kemudian, untuk menguji signifikan hasil korelasi kita gunakan uji-t. 

Adapun kriteria untuk menentukan signifikan dengan membandingkan nilai t-

hitung dan t-tabel. Jika t-hitung > t-tabel, maka dapat kita simpulkan bahwa butir 

item tersebut valid. Rumus mencari t-hitung yang digunakan adalah : 

 

...........................................................................................(3.2) 

Uji Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk mengetahui apakah alat ukur 

reliable atau tidak, diuji dengan menggunakan metode Alpha Cronbach. Sebuah 

instrumen dianggap telah memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima, jika 

nilai koefisien reliabilitas yang terukur adalah lebih besar atau sama dengan 0,6 

(Sekaran, 2006 dan Malhotra, 2009).  

Adapun rumus reliabilitas alpha yang digunakan adalah : 

..................................................................................(3.3) 

 

 

 

 

 

http://igcomputer.com/wp-content/uploads/2011/01/thitung.jpg
http://igcomputer.com/wp-content/uploads/2011/01/thitung.jpg
http://igcomputer.com/wp-content/uploads/2011/01/t-hitung.jpg
http://igcomputer.com/wp-content/uploads/2011/01/rumus-alpha.jpg
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3.7.4 Teknik Analisa Data 

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya diproses dengan SPSS For 

Windows, analisis yang digunakan adalah: 

3.7.4.1 Analisis Deskriptif 

  secara garis besar analisis Deskriptif dapat dilakukan melalui proses 

dengan menghitung selisih rata-rata persepsi dan peraturan pemerintah tentang 

program Pelaksanaan K3 konstruksi. Proses Analisis Deskriptif dapat dilihat pada  

Bagan Alir 3.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Input data dalam bentuk 

skala likert 

Menghitung rata-rata  

Jawaban 90 responden utk 

masing-masing  indikator 

nama 

indikator 

rata-rata (dari 90 responden) 

persepsi peraturan 

1     

2     

.     

9     

 

Menghitung Gap 

Yang paling penting untuk diperbaiki 

adalah yang paling tinggi selisihnya 

Gambar 3.1  bagan alir  analisis Diskritif 
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3.7.4.2  Analisis Faktor 

 Analisis Faktor,  bertujuan untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor 

perlengkapan kerja dan Fasilitas lingkungan kerja terhadap penerapan sistem K3L 

dalam pelaksanaan proyek konstruksi bangunan gedung di palangka Raya. 

Analisis faktor merupakan salah satu metode multivariate yang digunakan untuk 

menganalisis variabel-variabel yang diduga memiliki keterkaitan satu sama lain 

sehingga keterkaitan tersebut dapat dijelaskan dan dipetakan atau dikelompokkan 

pada faktor yang tepat 

Analisis Faktor 

Secara garis besar analisis faktor dapat dilakukan dengan beberapa tahap, 

yaitu : 

1. Merumuskan masalah 

 Untuk melakukan perumusan masalah dilakukan beberapa langkah, pertama, 

tujuan dan analisis faktor harus jelas lebih dahulu. Kedua, variabel-variabel 

yang akan disertakan dalam analisis faktor juga harus ditetapkan berdasarkan 

riset, teori, pendapat dan periset, demikian pula ukuran sampel harus tepat, 

setidaknya jumlah sampel harus empat atau lima kali jumlah variabel. 

2. Membuat matrik korelasi 

 Setelah data masuk dan diolah melalui program komputer SPSS for Windows 

akan menghasilkan matrik. Matrik korelasi merupakan dasar perhitungan 

dalam analisis faktor. Matrik korelasi mi dipergunakan untuk 

mengidentifikasi variabel-variabel yang tidak memiliki hubungan/korelasi 

dengan variabel lainnya dan dikeluarkan dan analisis. Kemudian dilakukan 

uji kecukupan sampel melalui uji KMO (Kaiser-Meyer-U/kin), yaitu untuk 

mengetahui apakah sampel yang dipakai cukup mewakili atau tidak. Jika 

koefisien KMO > 0,5 maka sampel dalam penelitian dikatakan telah 

mencukupi. 

                                          Σi ≠j Σ r2ij 

          KMO = ------------------------------------------  ...................................  (3.4) 

                      Σi ≠j Σ r2ij + Σi ≠ j Σ a2ij 

 dimana : 

 rij = koefisien korelasi sederhana antara peubah i dan j 
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 aij = koefisien korelasi parsial antara peubah i dan j 

 Ukuran KMO yang baik adalah mendekati nilai 1 dan di bawah 0,50 tidak 

dapat diandalkan. 

3. Menentukan jumlah faktor 

 Untuk menentukan berapa faktor yang akan diidentifikasikan sebagai faktor 

yang mendominasi, ditentukan dengan nilai karakteristik (EigenValue). Salah 

satu kriteria yang dapat digunakan untukmenentukan jumlah faktor yang akan 

mendominasi adalah dengan menetapkan nilai eigen value > 1 (Norusis, 

1990) 

4. Rotasi faktor 

 Teknik rotasi faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode rotasi 

Varimax (tegak  lurus) yaitu metode rotasi faktor yang umum digunakan 

untuk memudahkan interpretasi 

5. Menafsirkan faktor 

 Yaitu pengelompokkan variabel yang mempunyai faktor loading yang 

nilainya > 0,5. Variabel yang layak masuk ke dalam suatu faktor tertentu akan 

dipilih berdasarkan tingkat keeratan factor loading variabel tersebut dengan 

faktornya. 

6. Menentukan faktor/variabel yang  dominan 

Tahap akhir dan analisis faktor adalah menentukan faktor/variabel yang 

dominan, yang mampu menjelaskan dengan baik sesuai tujuan penelitian. 

Kriteria penentuan faktor/varabel dominan, apakah faktor yang terjadi sudah 

tepat atau tidak dapat dilihat pada nilai korelasi antara masing-masing faktor 

(komponen) dengan dirinya sendiri. korelasi antara masing-masing faktor 

dengan dirinya sendiri > 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa faktor/variabel 

yang dominan  adalah sudah tepat. Model ortogonal analisis faktor dengan m 

faktor bersama : 

Xpx1 = μpx1 + Lpxm.Fmx1 + εpx1…………………………………...................(3.5) 

Dimana: 

Μ = Vektor rata-rata perubah asal 

L = Matrik penimbang 

F = Vektor faktor bersama 
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Ε = Vektor faktor spesifik 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir analisis faktor berikut : 

3.8.  Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awal/Mulai 

- Rumusan Masalah 

- Jenis Penelitian 

Daftar Pustaka 

Jumlah Variabel  

Kuisioner  

Pengolahan Data  

- Uji Butir 
- Validitas 

- Reliabilitas 

Kuisioner  

Analisis  Faktor 
 

Deskriptif 
 

Kesimpulan-saran 

Akhir/selesai 

Gambar 3.2  Diagram Alir Penelitian 

Tolak 


