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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Berfikir 

Seiring dengan berkembangnya teknologi banyak pengusaha yang 

berlomba- lomba mendirikan perusahaan dengan tujuan ingin meraih keuntungan 

yang diinginkan. Sebuah perusahaan didirikan tidak lepas dari sumber daya 

manusia yang biasa disebut karyawan. Banyaknya sumber daya manusia yang 

dimiliki dapat meningkatkan produktivitas kerja. Akan tetapi semua itu tidak 

luput dari keselamatan dan kesehatan kerja dalam bekerja.  

Tuntutan profesonalisme dalam dunia kerja terkadang harus di imbangi 

dengan bahaya keselamatan yang siap mengintai tak sedikit kecelakaan yang 

terjadi baik dipada sektor jasa, kontruksi, manufaktur, transportasi, dan lainnya. 

Kecelakaan kerja terjadi disebabkan oleh banyak hal mulai dari para pengusaha 

yang yang tidak begitu memperhatikan keselamatan dan kesehatan pegawainya 

dan juga dari kesadaran diri para pegawai itu sendiri.meskipun sudah ada asuransi 

keselamatan yang diberikan oleh pihak perusahaan, namun para pekerja harus 

lebih waspada pada keselamatan dirinya. Karena tidak ada yang tahu kapan 

musibah itu terjadi. Terjadinya kecelakaan kerja akan berdampak pada 

produktivitas kerja, selain itui kecelakkan kerja juga dapat menimbulkan kerugian 

yang dapat ditanggung oleh pemilik usaha atau perusahaan. Untuk itu perlu 

diterapkan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk meminimalisir 

kecelakaan kerja dan hal-hal yang tidak diiginkan dalam melakukan suatu 
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pekerjaan, karena jika kondisi pekerja dan lingkungan kerja dalam keadaan yang 

aman maka akan meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas kerja.  

Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi langsung di PT. PIJAR 

SUKMA yang berada di desa Kecapi Juwetan  Jepara. Pengambilan data 

dilakukan dengan teknik sampling dengan menggunakan dua variabel  bebas (X1 

dan X2) dan variabel terikat (Y). X1 untuk keselamatan kerja, X2  untuk kesehatan 

kerja, dan  Y untuk produktivitas kerja. 

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran

Keselamatan Kerja 

(X1) 

Kesehatan Kerja 

(X2) 

Produktivitas Kerja 

(Y) 
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3.2. Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetepkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 2). 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel, diantaranya sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas  

Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).Dalam penelitian ini ada 2 variabel bebas yaitu keselamatan kerja 

yang dilambangkan dengan X1 dan kesehatan kerja yang dilambangkan dengan 

X2. 

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini 

variabel terikat adalah produktivitas kerja yang diberi lambang dengan huruf 

Y. 



30�
�

�
�

3.3.Populasi dan Sampel 

3.3.1.  Populasi 

Menurut Sugiyono (2017: 61) “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Pada penelitian ini populasinya adalah divisi amplas PT. Pijar 

Sukma yang berjumlah 101 karyawan. 

3.3.2.  Sampel 

Menurut Sugiyono (2017: 62) “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Dalam penelitian ini menggunakan 

menggunakan metode sampling. Sampel yang digunakan adalah 30 karyawan  

amplas yang ada di divisi amplas PT. Pijar Sukma yang semuanya adalah 

perempuan. Menurut Sugiyono (2017: 74) “Bila dalam penelitian akan melakukan 

analisis dengan korelasi atau regresi ganda, maka jumlah anggota sampel minimal 

10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yaitu 

2 variabel independen ( program keselamatan kerja dan program kesehatan kerja) 

dan 1 variabel dependen (produktivitas kerja), maka jumlah anggota sampelnya 

adalah 10 x 3 = 30. 
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3.4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1. Intrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat ukur yang dilakukan dalam melakukan 

penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuisioner. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada respondrn untuk 

dijawabnya ( Sugiyono, 2015 : 142).  Kuisioner diberikan kepada 30 responden 

dan pemberian skor untuk data kuisioner dengan skala linkert (1-5). Skala Linkert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2015 : 93). Di dalam 

penelitian ini menggunakan skala Lingkert sebagai berikut : 

1. 5 = jawaban sangat setuju (SS) 

2. 4 = jawaban setuju (S) 

3. 3 = jawaban netral (N) 

4. 2 = jawaban tidak setuju (TS) 

5. 1 = jawaban sangat tidak setuju (STS) 

Dalam penelitian ini menggunakan 3 lembar kuesioner yaitu kuesioner 

keselamatan kerja, kuesioner kesehatan kerja dan produktivitas kerja. Lembar 

kuesioner tersebut diberikan kepada 30 responden yang dimana semuanya 

berjenis kelamin perempuan.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur 

dan referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan juga data 

yang diperoleh dari perusahaan, yaitu gambaran umum dan sejarah perusahaan. 

3.4.3.Teknik Pengolahan Data 

Penelitian ini mencari adakah pengaruh program K3 terhadap 

produktivitas kerja di divisi amplas PT. Pijar Sukma. Data hasil kuesioner yang 

telah diisi oleh responden akan diolah menjadi data kuantitatif yaitu seberapa 

besar pengaruh program keselamatan dan program kesehatan kerja terhadap 

produktivitas kerja, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Membuat kuesioner K3 dan produktivitas kerja 

2. Uji validitas Kuesioner 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

indikator. Menurut Sugiyono (2017 : 348) “intrumen yang valid berarti alat  

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Dalam 

penelitian ini uji validitas menggunakan komputer SPSS versi 16,0. 

Pengambilan keputusan dengan taraf signifikan 5% dan dinyatakan valid 

apabila r hitung lebih besar dari r tabel. 

3. Uji Reliabilitas Kuesioner 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui reliabel atau tidak suatu 

indikator. Reliabilitas suatu data apabila 2 atau lebih peneliti dalam objek yang 

sama menghasilkan data yang sama, atau penelitian dalam waktu yang berbeda 
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menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi 2 

menunjukkan data yang sama. Dalam penelitian ini uji reliabilitas 

menggunakan komputer SPSS versi 16,0. Pengambilan keputusan dengan taraf 

signifikan 5% dan dinyatakan reliabel apabila nilai cronbach’s alpha diperoleh 

lebih besar dari nilai tabel r produc moment 

4. Uji Normalitas Kuesioner 

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahuai apakah 

data skor kuesioner normal atau tidak. Menurut Sugiyono (2017 : 79) 

“Sebelum menggunakan statistik parametrik maka kenormalan data harus diuji 

terlebih dahulu”. Data dikatakan normal apabila nilai signifikasinya lebih besar 

dari 0,05. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan komputer SPSS 

versi 16,0. 

5. Analisis Regresi Ganda 

Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk 

memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai 

variabel independen di manipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan 

(Sugiyono, 2017, 20). 

Analisis regresi ganda merupakan analisis yang digunakan untuk 

meramalkan bagaimana keadaan  (naik turunnya) variabel dependen, bila dua 

atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik 

turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah 

variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2017, 275).Secara umum 

persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut: 
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� = � + ���� + �2X2 

 

Keterangan : 

Y   : Variabel terikat 

X   : Variabel bebas 

a   : Nilai konstanta 

b    : Nilai koefisien regresi variabel X 

Dalam penelitian ini analisis regresi ganda menggunakan komputer SPSS versi 

16.0 dengan taraf signifikan 5%. 

6. Analisis Korelasi Ganda 

Korelasi ganda (multiple correlation) merupakan angka yang 

menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-

sama atau lebih dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2017 :231). Simbol 

korelasi ganda adalah R. 

Untuk mengetahui keeratan hubungan variabel X1 dan X2 dengan 

dengan variabel Y, maka dilakukanlah analisis koefisien korelasi berganda. 

Persamaan umumnya adalah : 

	 
 ������������������
����    

Keterangan  : 

R = Nilai kolerasi berganda 

Y = Variabel terikat 

X1, X2 = Variabel bebas 
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b1, b2 = Nilai koefisien regresi variabel X  

Menurut Raldo Septian V (2013 : 220) “Sebuah koefisien korelasi 

berganda, memiliki nilai antara 0 hingga 1, semakin dekat nilai koefisien 

dengan 1, semakin baik tingkat hubungan linear antara variabel-variabel yang 

terikat. Semakin dekat nilai koefisien dengan 0, maka semakin buruk hubungan 

linear diantara variabel-variabelnya dan apabila sebuah koefisien korelasi 

berganda bernilai 1, korelasi yang dirujukkan disebut sebagai korelasi 

sempurna”. Dan juga bisa dilihat dari nilai signifikasinya apabila nilainya 

kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan yang erat. Dalam penelitian ini 

analisis menggunakan komputer SPSS versi 16,0. 

7. Pengujian Parsial / individual 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidaknya 

masing-masing koefisien dari variabel X1 dan X2, yaitu b1 dan b2 secara 

terpisah terhadap variabel terikat (Y). Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan distribusi t. Persamaan umumnya adalah : 

� 
 � ��
���         

  

Dimana,  ����
� ��
���������� �� � � � � �  

!"�
#��
� �� � � � � � �  

 Se �# $ �% & %'  2/n-2                 

Keterangan : 

t   = Nilai Signifikasi 
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b  = Nilai Koefisien Variabel X 

sb = Standar Eror Koefisien Regresi 

se = Standar Eror OF estimate 

n  = jumlah Responden 

X         = Variabel Bebas 

    (Y-Y�)2 = Nilai Estiasi Y atau � 

Kontrol dari pengujian ini yaitu dengan menggnakan tabel distribusi t. 

Menurut Raldo Septian V (2013 : 221) “Berdasarkan kriteria pengujian dua 

sisi, jika t hitung < -t tabel atau t hitung > +t tabel maka terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y”. 

8. Pengujian simultan atau serentak 

Pengujian ini melibatkan kedua variabel bebas yaitu X1 dan X2 

terhadap variabel terikat yaitu Y. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah 

ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari kedua koefisen regresi dari variabel 

X1 dan X2 (b1 dan b2) secara simultan atau serentak terhadap variabel Y. 

Pengujian secara simultan menggunakan distribusi F, yaitu membandingkan 

antara F hitung dan F tabel. Persamaan umumnya adalah :  

 

F =(�����)� 
*��( �
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Keterangan : 

F = Nilai Signifikasi 

R = Koefisien Kolerasi Berganda 

N = Jumlah Responden 

M = Jumlah Variabel Bebas 

Kontrol dari pengujian simultan dilakukan dengan tabel distribusi F. 

Menurut Raldo Septian V (2013 : 221) “Berdasarkan kriteria pengujian satu 

sisi kanan, maka terdapat pengaruh yang signifikan jika F hitung � F tabel” 


