
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 MetodologiPenelitian

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan

selama penelitian berlangsung dari awal proses penelitian sampai akhir penelitian.

Gambar 3.1 Flow ChartMetodologiPenelitian
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3.2 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan di BPBD divisipemadamkebakaranyang

menjadi objek penelitian. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui gejala

permasalahanyang ada. Adapunstudipendahuluan yang dilakukanyaitu:

1. Orientasi terhadap BadanPenanggulanganBencana Daerah (BPBD) dengan

cara survey dan wawancara

2. Menentukan tema permasalahan yang akan diteliti dengan cara melakukan

survei pustaka guna mendalami teori yang bersangkutan dengan tema yang

dipilih.

3. Melakukan survei pendahuluan di lapangan yang dalam hal ini di lakukan di

BPBD (BadanPenanggulanganBencana Daerah) divisipemadamkebakaran,

Tembilahan Kota, dengan cara mewawancarai

pimpinanjugapetugaslapanganselakupetugaspemadamkebakaranmengenai

keadaan real di lapangan dan menyesuaikannya dengan teori yang telah

diperolehgunauntukmemenuhidanmencapaihasil yang baik.

Dari studi pendahuluan yang dilakukan, diketahuibahwa permasalahan

pada yang dialamiBPBD (BadanPenanggulanganBencana Daerah)

divisipemadamkebakaran, yaitu kerapnya kecelakaan kerja yang dialami para

petugas pemadam kebakaran didalam menanggulangi bencana kebakaran,

disebabkan oleh berberapa faktor, antara lain

masihtingginyaangkakecelakaankerja yang

dialamiolehpetugaspemadamkebakaranterlihattahun 2009-2012,

angkakecelakaankerjayang mengalamipeningkatan, metodekerja yang

selamainihanyaberdasarkanintruksi-intruksikerjadaripimpinan,

sehinggaterjadikekeliruanpetugasdalammenerimapenyampaianataukesalahanpener

imaaninformasi yang

akanmengakibatkankesalahanjugadidalampelaksanaandilapangan.

Kemudianpermasalahan yang jugaditemukanpadakondisilapanganadalah APD

(AlatPelindungDiri) yang masih minim sehinggapetugasmempunyairesikokerja

yang tinggi.
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3.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperolehinformasipendukungdan teori-

teori yang berkaitan dalampemecahanpermasalahan yang ditemukan di BPBD

divisipemadamkebakaran yang menjadi objek penelitian.Studi pustaka dilakukan

dengan mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan

tugas akhir. Jenis literatur yang digunakan sebagai acuan yang mendukungteori

antara lain buku-bukudankaryailmiahsepertijurnal-jurnal yang

berhubungandenganManajemenKeselamatandanKesehatanKerja (K3).

3.4 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan diketahui bahwa permasalahan yang

ada di divisipemadamkebakaran,masihtingginyaangkakecelakaankerja yang

dialamiolehpetugaspemadamkebakarantahun 2009-2012,

fluktuasikecelakaankerjayang mengalamipeningkatan.kemudianminimnya APD

yang tersediasehinggatidakmencukupisecarakeseluruhanpetugas,

masihbanyakditemukan

parapetugaspemadamkebakaranbelummengenakanalatpelindungdiridalammemada

mkanapi, kemudianintruksikerja yang

kurangbisadipahamiolehsebagianpetugassehinggamelalaikanprosedurkerja yang

sebenarnyaharusmerekalaksanakan. Melihathaltersebutperluadanyapenyusunan

SOP keselamatankerjaagar terciptanyapenerapan K3 yang baikkedepannya.

3.5 Perumusan Masalah

Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan

terjawab ketika penelitian selesai.Berdasarkanobservasi yang

dilakukantingginyaangkakecelakaankerja yang

dialamipetugasdalammenaggulangibencanakebakaran, metodekerja yang

berjalanhanyaberdasarkanintruksikerjadaripimpinan,

sehinggaseringterjadikekeliruanpetugaspenerimaaninformasi yang



III-4

akanmengakibatkankesalahandidalampelaksanaandilapanganmakadapatdilakukan

”makapermasalahan yang diangkatadalahPenerapan RCA (Root Cause

Analysis)dan ANZI Z16.1 untukPenyusunan SOP keselamatandankesehatankerja

(K3) pada BPBD divisipemadamkebakaranKabInhil, Kota Tembilahan.

3.6 Menetapkan Tujuan penelitian

Penetapan tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai

dalam upaya menjawab segala permasalahan yang sedang dihadapiatauditeliti.

Dalam suatu penelitian perlu ditetapkan suatu tujuan yang jelas, nyata dan terukur.

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahuipermasalahan yang

terjadidilapangandenganangkakecelakaan yang masihtinggiserta minim nya APD

yang tersedia, melakukanpenyusunan SOP (Standar Operating

Procedure)kemudianmenganalisabagaimanaPelaksanaandarikeselamatankerjadan

kesehatankerjapadatingkatfrekuensikecelakaan.

3.7 BatasanMasalah

Batasanmasalahdigunakanuntukmembatasibahasan-bahasan yang

tidakdikajidalampenelitianini.Adapunbahasanpadapenelitianiniadalah data

kecelakaankerjaantaratahun 2009 – 2011, Permasalahan yang dibahas di BPBD

divisipemadamkebakaran,

mengetahuipenyebabterjadinyakecelakaankerjahinggamelakukanpenyusunan SOP

untukmenekankecelakaankerjapetugasdalammenanggulangibencanakebakarankot

aTembilahan.

3.8 Pengumpulan Data

Setelah tujuan penelitian ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah

melakukan pengumpulan data. Data merupakan fakta-fakta ataupun angka-angka.

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data iniadalah data yang

langsungdiperolehdarisumbernyamelaluipengamatandanpencatatanlangsungy
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aitudengancarawawancaradanpenyebarankuesionerterhadappetugaslapangans

elakupetugaspemadamkebakaran

2. Data sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Data yang

diperoleh dalam penelitian ini adalah datakecelakaankerjamulaidaritahun

2009 hingga 2012, daftarpetugas yang mengikutipelatihanataudiklatkemudian

datapenyebabkecelakaankerjadansaranaprasarana yang dimilikiolehBPBD

divisipemadamkebakaran.

3. MetodePengumpulan Data

Penelitianinimenggunakanbeberapametodepengumpulan data, yaitu:

a. MetodeInterview

Pengumpulan data dengancaratanyajawabdengan operator,perusahaan,

mengenaiobyekpenelitiandan  data-data  lainyang dibutuhkan.

b. MetodeObservasi

Pengumpulan

datadenganmelakukanpengamatandanpengukuransecaralangsungpadaobye

kpenelitian

c. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara

mewawancaraipetugaslapanganselakupetugaspemadamkebakaran BPBD

divisipemadamkebakaran.

d. Metode Kuesioner

Metode ini dilakukan dengan cara menyebarkan data kuesionersecara

langsung kepadapetugaspemadamkebakaran,

untukmelihattanggapanpetugasselakurespondendenganvariabelpenerapan

K3,

alatpelindungdiridanpenyebabkecelakaankerjadengantujuanmemenuhipen

ggunaanmetode RCA (Root Cause Analysis)

gunamencariakarpenyebabmengapapekerjakerapmengalamikecelakaan/cid

eraakibatkerja.
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3.9 Pengolahan Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan pengolahan

datasebagai berikut:

1. Analisapenyebabkecelakaanmenggunakanmetode RCA (Root Couse

Analysis) danmenghitungangkatkecelakaankerja 2009-2012 dengan ANSI

Z16.1 – 1997

Setelahdilakukanpengumpulan data,

langkahselanjutnyaadalahmelakukanpengolahan

datadenganmelakukanidentifikasijumlahkecelakaandanmenganalisapenyebab

kecelakaankerjatersebutterhitungmulaidaritahun 2009 - 2012.Adapunlangkah-

langkahdalammelakukanPenyusunan SOPdaripenerapan K3

adalahsebagaiberikut:

a. IdentifikasiPenyebabKecelakaanKerjadengan RCA

Padapenelitianinimenggunakanmetoderoot couse analysis (RCA)

untukmendapatkanakarpenyebabterjadinyakecelakaankerja. RCA

merupakansuatumetodeevaluasiterstrukturuntukmengidentifikasiakarpeny

ebabsuatukejadian yang

tidakdiharapkan.Untukmendapatkanakarpermasalahandigunakan kata

Tanya mengapaberberapa kali,

sehinggapadaakhirnyadidapatkansuatutindakanpenyelesaiandariakarperm

asalahan yang nantinyaakanmenyelesaikanmasalah.

b. PerhitunganKecelakaandengan ANSI Z16.1 – 1997

ANSI Z16.1

merupakanstandarmetodeperekamandanpengukuranciderapengalamankerj

adengantujuanmenghitungtingkatkeselamatandanciderakerja.

3.10 PenyusunanSOP (Standar Operating Procedure)

Setelahdidapatkanhasilanalisapenyebab-

penyebatterjadinyakecelakaankerjadenganmenggunakanberberapahasilanalisamen

ggunakanmetode RCA dan ANSI Z16.1 makaakandilakukanpenyusunan
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SOPkeselamatankerja, membuatsolusiperbaikan agar

mampumenurunkanpotensikecelakaankerja yang

dialamipetugaspemadamkebakaran BPBD Kab. Inhil.

3.11 AnalisisHasil

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data.Analisa tersebut

akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada

perumusan masalah.Analisa hasildata pada penelitian ini

adalahtentangPenyusunan SOPkeselamatandankesehatankerja (K3) BPBD

(BadanPenanggulanganBencana Daerah)

divisipemadamkebakaranTembilahankota.

3.12 Penutup

Hasil akhir dari suatu penelitian adalah sebuah kesimpulan, yang

akanmenjelaskan secara ringkas hasil dari penelitian. Kesimpulan yang dibuat

harus sesuai dengan tujuan, yang artinya tujuan dari sebuah penelitian dapat

tergambar dan diukur dari kesimpulan yang diuraikan. Sedangkan saran

merupakan masukan-masukan yang penulis berikan kepadaBPBD

divisiPemadamKebakaranuntuk memperbaiki sistem kerjanya.


