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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan strategi yang digunakan untuk 

mengatur langkah-langkah penelitian agar memperoleh langkah yang sesuai 

dengan karakteristik, variable dan tujuan. Rancangan penelitian digambarkan 

dalam bentuk diagram flow chart, seperti di bawah ini. 
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Sumber: Olahan Penulis, 2021 

 

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan kegiatan. Penjelasan 

tentang langkah-langkah kegiatan adalah sebagai berikut: 

1. Mulai 

Sebelum melakukan penelitian, pengamatan yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu pada pembangunan Gedung Kantor DPRD 

Kabupaten Bangkalan. 

2. Perumusan Masalah 

Dari hasil pengamatan tersebut, maka peneliti dapat mengetahui 

dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada perusahaan 

tersebut kemudian menentukan rumusan masalah yang akan diteliti. 

3. Tujuan Penelitian 

Analisa Data 

A 

Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian 

Hasil dan Pembahasan 

Selesai 

Kesimpulan dan Saran 

Pengolahan Data 

Validitas 

dan 

Reabilitas 

Tidak 

Ya 
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Dari penelitian yang sudah dilakukan, peneliti dapat merumuskan 

masalah yang terjadi pada saat melakukan penelitian yang akan 

dilaksanakan. Pada penelitian kali ini menganalisa evaluasi penerapan 

keselamatan dan kesehatan kerja pada pembangunan Gedung Kantor 

DPRD Kabupaten Bangkalan. 

4. Batasan Masalah 

Menentukan batasan masalah agar pada penelitian ini topik 

pembahasan peneliti menentukan rumusan masalah yang akan diteliti. 

5. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dikumpulkan untuk diolah yaitu data 

kuesioner yang telah diisi oleh subyek penelitian pembangunan Gedung 

Kantor DPRD Kabupaten Bangkalan. Pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara, kuesioner dan data yang ada di lapangan. 

6. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh lalu data yang ada harus diolah 

menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan. Data yang diolah adalah 

pengolahan data analisa K3 menggunakan metode validitas dan 

reabilitas, sehingga apabila data tidak valid atau tidak reabilitas akan 

dilakukan pengolahan data kembali. 

7. Analisa Data 

Menganalisa setiap pengolahan data yang telah di dapatkan dan 

di hitung kemudian di identifikasikan. Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, 

grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka 

data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami. 

8. Hasil dan Pembahasan 

Data yang telah dianalisa menghasilkan data yang nantinya akan 

dibahas secara detail. Pembahasan yang dilakukan sesuai dengan 

rumusan masalah sehingga pembahasan yang dilakukan akan menjawab 

pertanyaan yang telah disampaikan di bab pendahuluan. 

9. Kesimpulan dan Saran 

Data yang telah dianalisa kemudian bisa ditarik kesimpulan. 

Sedangkan saran didapatkan dari hasil pelaksanaan penelitian, dan 

memberikan saran untuk perbaikan selanjutnya. Penarikan kesimpulan 

yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 
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data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang 

di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

10. Selesai 

Penelitian tentang analisa Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode analisis regresi 

linier berganda telah selesai dilakukan. 

 

3.2 Subyek penelitian 

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda 

yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa 

Indonesia, 1989: 862). Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah 

kontraktor pelaksana pada Proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten 

Bangkalan, yang terdiri Tenaga teknis dan pekerja di proyek pembangunan 

gedung DPRD Kabupaten Bangkalan. Pekerja yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah pekerja yang diteliti dalam rentang waktu peneliti 

melakukan studi lapangan pada pembangunan gedung DPRD Kabupaten 

Bangkalan. 

 

3.3 Lokasi dan waktu penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di proyek pembangunan gedung DPRD 

Kabupaten Bangkalan yang terletak di Jalan Halim Perdana Kusuma Bangkalan. 

Waktu Penelitian akan dilakukan selama bulan Oktober tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.2 Lokasi Penelitian 

Sumber : Google Map, 2021 
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3.4 Instrumen Penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner sebagai instrumen 

pengumpulan data. Pertanyaan yang ada dalam kuesioner bersifat tertutup, 

dengan pilihan jawaban tersedia di dalamnya. Pertanyaan dalam kuesioner 

menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program 

keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi. Kuesioner yang 

disebarkan terdiri dari: 

a. Data umum, berisi tentang data pribadi responden berupa nama dan 

alamatperusahaan tempat bekerja, latar belakang pendidikan, 

pengalaman kerja, jenis proyek yang banyak dikerjakan, dan pelaksanaan 

program keselamatan dan kesehatan kerja di proyek yang dikerjakan. 

b. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program 

keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi yang terbagi 

dalam enam faktor, yaitu penerapan K3, komitmen manajemen terhadap 

k3, peraturan dan prosedur k3, kondisi dan lingkungan kerja, kompetensi 

pekerja, dan komunikasi pekerja. 

c. Data mengenai kinerja berdasarkan parameter peningkatan kegiatan kerja 

proyek konstruksi yang terdiri dari indikator yaitu kualitas pekerjaan dan 

waktu pelaksanaan pekerjaan. 

 

Penentuan Variabel dan Cara Pengukuran 

Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent 

variable). 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas (independent variable) adalah faktor-faktor yang 

mendukung maupun menghambat pelaksanaan sistem manajemen 

keselamatan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja dari proyek 

konstruksi dengan variabel: 

1. Keterlibatan Pekerja 

2. Komitmen manajemen terhadap K3 

3. Peraturan dan Prosedur K3 

4. Kondisi dan lingkungan kerja 

5. Kompetensi Pekerja 

6. Komunikasi Pekerja  
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Pada variable-variabel bebas terdapat indicator-indikator yang digunakan 

untuk mewakili variable-variabel tersebut. Untuk mengetahui tingkat 

pengaruh masing-masing faktor-faktor tersebut dalam pelaksanaan 

sistem manajemen keselamatan kerja pada proyek konstruksi, digunakan 

Skala Likert 1-5 dengan kriteria tidak berpengaruh sampai sangat 

berpengaruh. 

 

2. Variabel terikat 

Terdapat satu variable terikat yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

Variabel terikat (dependent variable=Y) yang digunakan adalah kinerja 

proyek konstruksi sedangkan indikator dari variabel terikat 

adalahkualitas pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan.  

Untuk mengetahui tingkat kesetujuan responden terhadap parameter 

kinerja proyek yang dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan program 

keselamatan dan kesehatan kerja digunakan Skala Likert 1-5 dengan 

kriteria sangat tidak setuju sampai sangat setuju. 

 

Tabel 3.1 Variabel Bebas dan Variabel terikat 

No. Variabel Indikator 

 Variable Bebas  

x1 Keterlibatan Pekerja Perusahaan memberikan briefing yang teratur dan 

berkesinambungan dalam bentuk pemaparan tentang K3 

  Briefing K3 sebelum memulai pekerjaan oleh safetyman 

  Koordinasi antara safetyman dengan mandor dan pelaksana 

berlangsung setiap saat 

  Seluruh pekerja terlibat langsung dalam briefing tentang K3 

  Seluruh pekerja memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang 

standard 

  Pekerja dilibatkan dalam perencanaan program K3 

  Pekerja dilibatkan dalam penyampaian informasi 

  Pekerja diminta mengingatkan pekerja lain tentang bahaya 

dan K3  

  Perusahaan memberikan penjelasan tentang jenis kebakaran 

yang mungkin terjadi di tempat kerja dan cara penanganannya 

  Pekerja melakukan sharing accident di lokasi pekerjaan 

  Perusahaan melakukan investigasi atas kecelakaan yang 

terjadi 

x2 Komitmen manajemen Perusahaan memberikan prioritas utama terhadap masalah 
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terhadap K3 yang terjadi selama pelaksanaan K3 

  Ada usaha peningkatan terus menerus terhadap kinerja K3 

pada periode tertentu 

  Ada pemantauan yang dilakukan oleh manajemen terhadap 

  pelaksanaan K3 

x3 Peraturan dan Prosedur K3 Peraturan dan prosedur K3 sangat diperlukan 

  Ada sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan prosedur K3 

  Peraturan dan prosedur K3 mudah dimengerti 

  Peraturan dan prosedur K3 dalam pelaksanaannya mudah 

diterapkan dengan konsisten 

  Peraturan dan prosedur K3 diperbaiki secara berkala untuk 

meningkatkan pemahaman karyawan terkadap K3 

x4 Kondisi dan lingkungan kerja Kondisi penerangan dan pencahayaan yang baik dalam 

mempermudah melakukan pekerjaan  

  Tingkat kesesuaian antara jenis pekerjaan dengan ruang gerak 

yang disediakan perusahaan sangat diperlukan untuk 

melakukan suatu pekerjaan 

  Tingkat kesesuaian antara jenis pekerjaan dengan tata letak 

peralatan kerja dan mesin dapat mendukung kegiatan proses 

pekerjaan 

  Persediaan perlengkapan kerja yang cukup dapat mendukung 

terlaksananya pekerjaan dengan baik 

  Kondisi suhu udara yang baik dapat mendukung 

terlaksananya pekerjaan dengan baik 

  Tingkat pengaruh kebisingan dan getaran diusahakn agar 

tidak mempengaruhi terhadap hasil kerja 

  Kebersihan lingkungan kerja berpengaruh terhadap tingkat 

kenyamanan pekerjaan 

  Kondisi penerangan dan pencahayaan yang baik dalam 

mempermudah melakukan pekerjaan  

x5 Kompetensi Pekerja Pekerja harus bertanggung jawab terhadap k3 

  Pekerja mengetahui sepenuhnya resiko dari pekerjaannya 

  Pekerja mengutamakan K3 

x6 Komunikasi Pekerja Pekerja mendapat informasi tentang K3 

  Pekerja puas dengan penyampaian informasi pekerjaan 

  Pekerja mendapat informasi mengenai kecelakaan kerja 

  Adanya komunikasi yang baik antara pekerja dan pihak 

manajerial 

  Tata letak dan pengelolaan komunikasi di lapangan 
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 Variabel Terikat  

Y Kinerja Proyek Konstruksi Hasil pekerjaan memenuhi standart quality control 

  Hasil pekerjaan memenuhi spesifikasi dan kriteria yang 

ditentukan 

  Pekerjaan mampu diselesaikan sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan 

  Proyek dikerjakan sesuai dengan kurun waktu yang 

ditentukan 

Sumber: Christina, W. Y., Ludfi, D., & Thoyib, A. 2012 & Artiani, G. P., & Nurja, F. 2018. 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data kuantitatif merupakan rangkaian langkah 

yang harus dilalui peneliti ketika memperoleh data kuantitatif yang dibutuhkan. 

Langkah pengumpulan data antara lain membatasi penelitian, menentukan jenis 

pengumpulan data kuantitatif, dan merancang tugas pencatatan data. Dalam   

penelitian   ini   metode   pengumpulan   data   yang digunakan   adalah metode 

angket (kuesioner). Kuesioner  adalah  teknik pengumpulan  data  yang  

dilakukan  dengan  cara    memberi    seperangkat pertanyaan    tertulis    kepada    

responden    untuk    dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui 

pos atau internet. Jenis angket  ada dua,  yaitu  tertutup  dan  terbuka.  Kuesioner  

yang  digunakan  dalam  hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang 

sudah disediakan jawabannya, sehingga  responden  tinggal  memilih  dan  

menjawab  secara langsung.(Sugiyono,  2008: 142). 

Kuesioner   ini   ditujukan   kepada   pekerja proyek Pembangunan 

Gedung DPRD Kabupaten Bangkalan   untuk   mengetahui   persepsi   responden   

(pekerja)   tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengaruhnya 

terhadap kinerja konstruksi proyek. Teknik pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

1. Peneliti menghitung jumlah pekerja pada proyek pembangunan Gedung 

DPRD Kabupaten Bangkalan. 

2. Peneliti  memberikan  kuesioner  penelitian  dan  memohon  bantuan  

untuk mengisi kuesioner tersebut. 

3. Peneliti melakukan pendampingan terhadap pekerja ketika melakukan 

pengisian kuesioner. 

4. Peneliti mengambil kuesioner setelah diisi secara lengkap 
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3.6 Teknik Pengolahan Data 

 Tahapan Pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Edit, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh 

dari hasil angket untuk mengetahui apakah data yang ada sudah 

mencukupi, lengkap atau perlu dilakukan koreksi. 

2. Koding, yaitu  kegiatan  melakukan  klasifikasi  data  dari  jawaban  

responden  dengan   memberikan   kode/simbol   serta   skor   menurut   

kriteria   yang   ada.   Jawaban  setiap  item  instrumen  tersebut  

menggunakan  skala  Likert  dalam  bentuk  pilihan.  Skala  Likert  

digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat  dan  persepsi seseorang 

atau sekelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2001: 73-74). 

Untuk setiap item pernyataan, 1 hingga 5 poin diberikan dari hasil 

terendah hingga hasil tertinggi. 

3. Tabulasi, yaitu kegiatan melakukan pengolahan data ke dalam bentuk 

tabel dengan melakukan proses hitung penilaian dari masing-masing 

kategori dengan bantuan komputer. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

analisis deskriptif, analisis korelasi dan metode analisis regresi linier berganda.  

1. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif pada penelitian 

ini bertujuan untuk mendapatkan nilai mean dari setiap faktor-faktor 

penerapan K3 dan kinerja proyek konstruksi sehingga dapat diketahui 

gambaran secara umum bagaimana penerapan K3 dan kinerja proyek 

konstruksi berdasarkan jawaban responden di proyek konstruksi. 

2. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner.Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2009). 

Uji Validitas akan dilakukan dengan metode Pearson atau metode 

Product momen, yaitu dengan mengkorelasikan skor butir pada 
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kuesioner dengan skor totalnya. Jika nilai koefisien korelasinya lebih dari 

r table dengan DF= N – 2 dan signifikansi 5% maka butir pertanyaan 

tersebut dapat dikatakan valid.  

Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS, dimana hasil 

analisis hasil dapat dilakukan dengan membaca kolom Corrected Item 

Total Correlation (CITC). Apabila koefisien pada kolom CITC ≥ 0,32 

maka instrument penelitian dinyatakan valid, sedangkan jika nilai CITC 

≤ 0,32 maka instrument penelitian dinyatakan tidak valid dan harus diuji 

kembali menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan, yaitu r 

hitung ≥ r tabel.  

3. Uji Reabilitas 

Uji realibitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variable atau konstru. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2009). Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS uji statistic Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.  

 

4. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Berganda 

Analisis Regresi adalah analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Pengukuran pengaruh ini melibatkan satu 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), yang dinamakan analisis 

regresi linier sederhana dengan rumus Y= a+bX. Nilai “a” adalah 

konstanta dan nilai “b” adalah koefisien regresi untuk variabel X.  

Koefisien regresi „b‟ adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel 

bebas, semakin besar nilai koefisien regresi maka kontribusi perubahan 

semakin besar, demikian pula sebaliknya akan semakin lecil. Kontribusi 

perubahan variabel bebas (X) juga ditentukan oleh koefisien regresi 

positif atau negatif. Data yang didapat dari responden kemudian 

dianalisis dengan Program Statistical Program for Social Sciences 

(SPSS) Versi 21.0. Analisis data meliputi: 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor dalam pelaksanaan program 

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja proyek konstruksi 
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digunakan analisis regresi berganda (Multiple Regression Analysis). 

Rumus yang digunakan adalah :  

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5+b6X6 

Keterangan : 

Y : kinerja proyek konstruksi 

X1 : Keterlibatan Pekerja  

X2 : Komitmen manajemen terhadap K3 

X3 : Peraturan dan Prosedur K3 

X4 : Kondisi dan lingkungan kerja 

X5 : Kompetensi Pekerja 

X6 : Komunikasi Pekerja 

a : konstanta (intersep) 

b1, b2, …bn : koefisien regresi parsial variabel independent 

Nilai a, b1, b2, …..bn dihitung dengan metode kuadrat terkecil. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keenam faktor dalam pelaksanaan program 

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja proyek konstruksi 

digunakan analisis Varian (F-test) dan analisis Student (t-test). 

 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat apakah variable independen secara 

bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh terhadap variable 

dependen.  

Bentuk pengujiannya : 

Ho = Tidak terdapat pengaruh signifikan variable independen terhadap 

variable dependen. 

Ha = terdapat pengaruh signifikan variable independen terhadap variable 

dependen 

Hipotesis kemujian diuji untuk mengetahui diterima atau ditolak 

hipotesisnya. Pengujian hipotesis ditunjukkan untuk menguji ada 

tidaknya pengaruh dari variable independen terhadap variable dependen.   

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F atau yang biasa disebut 

dengan Analysis of Varian (ANOVA). Pengujian Anova atau uji F bisa 

dilakukan dengan dua cara yaitu melihat tingkat signifikan atau 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel. 

Pengujian dengan tingkat signifikan pada table Anova < α = 0,05 maka 

Ho ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila tingkat 
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signifikan pada table Anova > α = 0,05, maka Ho diterima (tidak 

berpengaruh) 

 

c. Uji signifikansi individual (uji t) 

Uji signifikansi individual (uji t) merupakan pengujian koefisien regresi 

secara individual yang dilakukan untuk mengetahui variable-variabel 

bebas secara bertahap yang berpengaruh secara signifikan atau nyata 

terhadap variable terikat (Sudjana, 2001:325) . Digunakan statistic uji t 

dengan rumus : 

 

 
Sumber: Sugiyono, 2010 

 

Hasil pengujian uji t kemudian dibandingkan dengan ttabel yang diperoleh 

dengan menggunakan tingkat signifikan (α) dan derajat kebebasan n-2. 

Hipotesis yang telah ditetapkan tersebut akan diuji berdasarkan daerah 

penerimaan dan daerah penolakan yang ditetapkan sebagai berikut:   

Jika thitung> ttable, maka Ho ditolak atau Ha diterima 

Jika thitung< ttable, maka Ho diterima atau Ha ditolak 

 

Penetapan Hipotesis nol (Ho) dan Hipotesis alternative (Ha) sebagai 

berikut:  

-  Ho : ρ = 0  tidak terdapat pengaruh signifikan variable independen 

terhadap variable dependen 

-  Ha : ρ ≠ 0  terdapat pengaruh signifikan variable independen 

terhadap variable dependen 

 

d. Analisis Koefesien Korelasi (r) dan Determinasi (R2) 

Analisis koefesien korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan 

hubungan antara pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen (Ghozali, Ekonometrika, 2009). Koefesien korelasi (r) yang 

didapatkan akan diinterprestasikan berdasarkan kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 4 Interprestasi Koefesien Korelasi (r) 

Interval Koefesien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,19 Sangat Lemah 

0,20 - 0,39 Lemah 

0,40 - 0,59  Cukup 

0,60 - 0,79  Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono, 2014 

 

Koefesien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2009). Nilai koefesien determinasi adalah di antara 0 

dan satu. Nilai (R2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Analisis terhadap Nilai R square (R2) ini digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas (X) dapat menerangkan 

hubungan perubahan variabel terikat (Y). 
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