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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek yang diteliti adalah dampak kebisingan mesin di PT. PLN (PERSERO). 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang hanya terbatas pada 

pengumpulan data, penyajian data dan analisa data dalam bentuk narasi. (Putu Suriyasa, 

2001). 

Tujuan dari penulis menggunakan metode penelitian ini adalah agar peneliti 

memperoleh data yang dibutuhkan dan dapat menyajikan data tersebut, mula-mula 

peneliti mengumpulkan data, setelah itu data disajikan dan penulis melakukan analisa 

data yang ada. Analisa data tersebut digunakan oleh peneliti untuk memecahkan 

rumusan masalah yaitu bagaimanakah cara untuk mengurangi tingkat kebisingan yang 

ada di PT. PLN (PERSERO). Serta bagaimana cara pengendalian nya. 

3.3.  Metodologi Penelitian 

Dalam metodologi penelitian direncanakan cara atau prosedur beserta 

tahapan-tahapan yang jelas dan disusun secara sistematis dalam proses penelitian. 

Berikut diagram alir atau flowchart metodologi penelitian, yaitu: 
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.4. Deskripsi Metodologi Penelitian 

Berikut ini akan menjelaskan tentang proses penelitian yang akan dilakukan 

mulai dari penentuan topik sampai selesai. Deskripsi dari metodologi penelitian skripsi 

ini yaitu: 

1. Studi Lapangan 

Studi  lapangan  merupakan  studi  awal  objek  penelitian yang  dilakukan untuk 

mengetahui dan memahami kondisi pada perusahaan, gambaran sistemnya, serta 

beberapa permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Studi lapangan dilakukan 

untuk memperoleh secara langsung data yang diperlukan pada penelitian. Adapun 

teknik-teknik yang dilakukan dalam studi lapangan yaitu sebagai berikut : 

a. Teknik Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian, serta mencatat berbagai informasi penting yang nantinya diperlukan 

pada penelitian.  

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara 

mengajukan pertanyaan langsung atau melakukan sebuah tanya jawab dengan 

pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menunjang 

penyelesaian masalah.  

2. Studi Literatur 

Tahap studi literatur dilakukan untuk memperoleh informasi tentang teori-teori 

yang mendukung penelitian skripsi ini dan akan digunakan untuk memecahkan 

permasalahan yang ada. Studi literatur dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal 

ilmiah, maupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kebisinga. 

3. Identifikasi Perumusan Masalah 

Dari beberapa studi yang dilakukan baik studi lapangan maupun studi literatur 

peneliti melakukan perumusan masalah sesuai dengan permasalahan yang ada pada 

perusahaan. Identifikasi perumusan masalah pada perusahaan telah dipaparkan pada bab 

I sub bab 1.2. 

4. Perumusan Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan merupakan apa yang akan diinginkan dari penelitian sesuai dengan 

rumusan masalah dan manfaat penelitian merupakan hasil yang dicapai dari penelitian 
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tersebut. Dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi maka didapatkan tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian yang telah dipaparkan pada bab I sub bab 1.3 dan 1.4. 

5. Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk 

penelitian. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian Skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi Lapangan : Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 

pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap sumber-sumber 

kebisingan, peralatan dan tenaga kerja, kemudian dicatat hal-hal yang diperlukan 

sebagai data. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kebisingan adalah 

Sound Level Meter.  

Sound Level Meter adalah alat untuk mengukur intensitas kebisingan. Cara 

pengunaan Sound Level Meter Secara umum cara pengukuran kebisingan adalah 

sebagai berikut:            

 Waktu mengukur, Sound Level Meter diletakkan setinggi telinga 

 Arahkan Sound Level Meter kearah rambatan gelombang suara dengan 

membentuk sudut 70′ 

 Lakukan pengukuran kebisingan di tempat yang berpotensi 

menghasilkan kebisingan dimana tenaga kerja menghabiskan waktu 

kerjanya. 

2. Wawancara : Pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab secara langsung 

kepada tenaga kerja yang bersangkutan, guna mendapatkan data-data yang di 

perlukan. Seperti jumlah tenaga kerja, peraturan HSE (Health, Safety, 

Enviromental) di lingkungan PT. PLN (PERSERO) dan informasi lokasi yang 

berpotensi bising.  

3. Dokumentasi : Dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku 

dan dokumen dari catatan-catatan perusahaan mengenai masalah kebisingan dan 

peralatan yang ada pada PT. PLN (PERSERO). 
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6. Sumber Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data diolah dengan langkah-

langkah pengerjaan sebagai berikut: 

1. Data Primer : Data primer diperoleh dari observasi lapangan secara langsung, 

dari sumbernya melalui pengamatan dan pencatatan. Data primer yang di 

gunakan pada penelitian ini adalah: Data kebisingan yang di dapatkan dengan 

melakukan pengukuran tingkat kebisingan dengan bantuan alat Sound Level 

Mater pengukuran yang sudah di tentukan dari titik sampling pengukuran.  

2. Data Sekunder : Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan, 

literatur-literatur dari perusahaan, buku-buku dan data-data penunjang lainnya. 

Mengenai gambaran umum perusahaan , data jumlah pekerja di PT. PLN 

(PERSERO), foto lokasi penelitian, foto objek penelitian, dan lain sebagainya. 

7. Pengolahan Data 

A. Variabel dan definisi opersional variabel  

Variable-variabel yang di gunakan pada pelelitian ini beserta definisi 

operasionalnya adalah sebagai berikut:  

1. Variabel Bebas (X)  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah kebisingan (X).   

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat pada penelitan ini adalah kesehatan pekerja (Y). 

Indikator dan item pernyataan masing-masing variabel di sajikan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 : Variabel, Inikator, dan Item 

Variabel  Indiaktor Item 

Kebisingan A. Kebisingan di tempat 

kerja 

a. Apakah anda merasa terganggu oleh suara di 

tempat anda bekerja. 

b. Suara yang ditimbulkan oleh mesin produksi 

pada umumnya yang Terdengar di tempat kerja 

c. Apakah kebisingan di temapt ada melebihi 

ambang batas 

 

 

 

Kesehatan 

Pekerja dan 

kepekaan telinga 

pekerja  

 

 

A. Gangguan psikologi a. Mudah kaget 

b. Kurang konsentrasi 

c. mudah lelah 

d. Cepat marah 

B. Ganguan komunikasi a. Sering berteriak di area kerja bila 

berkomunikasi 

b. Sering salah komunikasi di area kerja 

C. Gangguan fisiologis a. Pendengaran kurang jelas 

b. Mudah pusing/ sakit kepala 

c. Mual  

d. Sesak nafas 

 

B. Skala pengukuran 

Skala pengukuran yang di gunakan untuk mengukur variabel kibisigan 

menggunakan skala likert. Degan penentuan penilaian skor sebagai berikut: 

a. Jawaban sangat tdk setuju di beri skor 1 

b. Jawaban tdk setuju di beri skor 2 

c. Jawaban cukup setuju di beri skor 3 

d. Jawaban setuju di beri skor 4 

e. Jawaban sangat setuju di beri skor 5 

Tabel kuisioner skala likert 
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Tabel 3.2 kuesioner skala likert 

No.  Pernyataan SS S SC TS STS 

A.  Kebisingan      

1. Apakah anda merasa terganggu oleh suara di tempat 

anda bekerja. 

     

     2. Suara yang ditimbulkan oleh mesin produksi pada 

umumnya yang Terdengar di tempat kerja 

     

3. Apakah kebsingan di temapt ada melebihi ambang 

batas 

 

     

  B.       Kesehatan Pekerja dan kepekaan telinga pekerja      

1. Kebisingan yang di timbulkan alat kerja dan mesin di 

wialyah kerja membuat anda menjadi orang yang 

mudah kaget 

     

2. Kebisigan ya ng di timbulkan alat kerja dan mesin di 

wialayah kerja membuat anda kurang konsentrasi 

     

3. Kebisingan yang di timbulkan alat kerja dan mesin di 

wilayah anda kerja membuat anda mudah lelah 

     

4. Kebisingan yang di timbulkan alat kerja dan mesin di 

wilayah anda kerja membuat anda cepat marah 

     

5. Kebisingan yang di timbulkan alat kerja dan mesin di 

wilayah anda kerja membuat anda sering berteriak di 

area kerja bila berkomunikasi  

     

6. Kebisingan yang di timbulkan alat kerja dan mesin di 

wilayah anda kerja membuat anda sering salah 

berkomunikasi  

     

7. Kebisingan yang di timbulkan alat kerja dan mesin di 

wilayah anda kerja membuat pendengaran anda kurang 

jelas 

     

8. Kebisingan yang di timbulkan alat kerja dan mesin di 

wilayah anda kerja membuat anda mudah pusing/ sakit 

kepala 
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9. Kebisingan yang di timbulkan alat kerja dan mesin di 

wilayah anda kerja membuat anda sering mual 

     

10. Kebisingan yang di timbulkan alat kerja dan mesin di 

wilayah anda kerja membuat anda sering sesak nafas 

     

 

Teknik Pengambilan sampel : 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi di tempat penelitian (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:79). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Sampling Jenuh. Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi di gunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011:68). Hal ini sering di gunakan 

untuk penelitian dengan jumlah sampel di bawah 30 orang.  

 Subjek penelitian yang di dapat untuk di jadikan sampel berdasarkan teknik 

Sampling Jenuh adalah 16 orang responden pada pekrja yang ada di PT. PLN 

(PERSERO). 

C. Pengujian Distribusi Frekuensi 

Setelah di peroleh jawaban dari responden pada kuesioner yang telah di sebar, 

maka data kebisingan dan kesehatan dan tingkat kepekaan telinga pekerja ini, akan di 

kelompokkan data ke dalam beberapa katagori, dan untuk mengelompokkan data dari 

masing-masing jawaban dari responden.   

8. Analisa Dan Pembahasan  

Analisis data yang diperlukan dalam penelitian termasuk analisis deskriptif 

mengenai mengurangi tingkat kebisingan yang ada di PT. PLN (PERSERO). Dan 

seberapa besar pengaruh kebisingan terhadap kesehatan dan tingkat kepekaan telinga 

pekerja di PT. PLN (PERSERO). 

Data yang diperoleh selanjutnya dihubungkan dengan Kepmenaker 

No.51/MEN/1999 tentang NAB untuk kebisingan di tempat kerja adalah intensitas 

tertinggi dan merupakan nilai rata-rata yang masih dapat diterima oleh tenaga kerja 

tanpa mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap untuk bekerja secara terus 

menerus tidak lebih dari 8 jam sehari dan 40 jam per minggunya. 
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9. Kesimpulan dan Saran 

Tahapan ini menguraikan secara singkat hasil yang dicapai setelah dilakukan 

analisis pemecahan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Selanjutnya berdasarkan uraian dapat diberikan saran-saran yang 

membantu baik dalam aplikasi hasil perancangan maupun dalam penelitian lanjutan. 

 

 

 

 




