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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Persiapan 

 

Tahap persiapan merupakan tahap kegiatan sebelum memulai pengumpulan 

data dan pengolahannya. Tahap ini meliputi: 

1. Survei pendahuluan lokasi untuk mendapatkan gambaran umum kondisi 

lapangan. 

2. Identifikasi masalah untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam upaya 

untuk menjalankan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam suatu 

proyek. 

3. Menentukan kebutuhan data. 

4. Studi pustaka tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai 

bahan referensi dan tambahan pengetahuan. 

 

3.2 Pengumpulan Data 

 

3.2.1 Data Primer 

 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara survey langsung ke 

lapangan agar mengetahui secara langsung kondisi sebenarnya yang 

dilakukan dengan cara observasi.  

Observasi ini dilakukan dengan mengamati lokasi observasi dan 

mengambil data-data yang diperlukan. Adapun cara yang dilakukan agar 

mendapatkan data – data yaitu dengan cara mewawancarai langsung para 

pekerja yang ada di lapangan, yaitu : 

Setelah dilakukannya wawancara maka didapat data-data yang 

diperlukan pada saat pengamatan, yaitu : 

1. Kedisiplinan para pekerja untuk menerapkan K3. 
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2. Pengetahuan para pekerja mengenai K3. 

 

3.2.2 Data Sekunder 

 

Pengumpulan data sekunder berasal dari sumber – sumber penting 

yang berkaitan dengan data primer sebagai data input dan pelengkap data. 

Adapun acuan untuk menentukan data sekunder di proyek tersebut adalah : 

1. Undang - Undang  K3 yang diterapkan pada proyek Gateway 

Pasteur Apartement Bandung. 

2. Literatur – literatur pengolahan data penerapan K3 . 

3. RAB mengenai K3 di proyek Gateway Pasteur Apartement 

Bandung. 

Setelah mengetahui acuan untuk menetukan data sekunder, maka 

dilakukan cara pengecekan ulang prosedur– prosedur K3 di proyek tersebut 

dengan membandingkan prosedur– prosedur K3 yang ada di undang – undang 

yang berlaku. 

 

3.3 Pengolahan Data 

 

Dari data-data yang telah terkumpul dilakukan analisa untuk mendapatkan 

hasil yang optimal untuk mengetahui evaluasi penerapan K3. Analisa dilakukan 

dengan cara: 

 

1. Mengidentifikasi data dengan cara melihat apakah pekerja 

menerapkan K3. 

 

Adapun prosedur – prosedur K3 yang harus dilakukan pada proyek 

kontruksi, yaitu : 

1. Semua pekerja dan semua orang wajib mematuhi semua tanda-tanda / 
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rambu-rambu 

2. Pekerja harus memperhatikan dan mengindahkan petunjuk-petunjuk yang 

diberikan oleh atasan  

3. Sebelum memulai pelaksanaan suatu pekerjaan, harus dipastikan bahwa 

pekerja telah mendapatkan pengenalan / sosialisasi mengenai peraturan 

umum keselamatan dari petugas K3 di tempat kegiatan kerja.  

4. Semua kecelakaan dan kejadian harus dilaporkan pada petugas K3 di tempat 

kegiatan kerja. Dalam hal terjadi luka pada seseorang, harus segera 

menghubungi petugas K3. Petugas ini akan mengurus pengangkutan orang 

yang terluka ke rumah sakit 

5. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) harus segera diberikan sesaat 

setelah kejadian kecelakaan. 

6. Semua peralatan dan alat bantu kerja harus telah dipastikan keamanannya 

untuk digunakan  

7. Setiap pekerja dilarang meninggalkan tempat bekerja tanpa ijin. 

8. Setiap pekerja wajib memakai alat pelindung diri / keselamatan kerja. 

9. Pekerja diwajibkan memelihara dan merawat alat-alat pelindung diri / 

keselamatan kerja anda dengan baik dan digunakan dengan benar serta 

menyimpannya di tempat yang aman setelah selesai bekerja. 

10. Setiap pekerja harus memeriksa alat pengaman, misalnya sabuk pengaman 

sebelum dipakai. Jangan memakai alat pengaman yang rusak, dan harus 

melaporkan segera alat pengaman yang rusak untuk diganti. 

11. Hati-hati sebelum bertindak : 
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a. Dilarang berlari-lari dan melompat-lompat 

b. Harus memperhatikan dan selalu berhati-hati bila anda melangkah 

c. Perhatikan kepala anda jangan sampai terbentur 

d. Dilarang berjalan mundur tanpa melihat / menoleh ke belakang. 

12. Setiap pekerja diwajibkan untuk mengenal dan mengetahui lokasi pintu dan 

tangga darurat, pemadam api, alarm tanda bahaya dan kebakaran, tempat 

berkumpul serta rute dan cara evakuasi 

13. Apabila terjadi kebakaran tanda bahaya (sirine) harus dibunyikan. Semua 

orang harus diminta menyingkir dari tempat kebakaran  

14. Pelaksana Konstruksi harus menyediakan Tabung Pemadam Kebakaran di 

kantor-kantor, asrama-asrama, bengkel dan gudang-gudang. 

15. Apabila terjadi kebakaran di tempat / di daerah tersebut di atas, harus segera 

bertindak memadamkan kebakaran tersebut secara tuntas. 

16. Bila menghadapi benda yang panas atau cahaya yang menyilaukan :  

a. Harus melindungi mata terhadap cahaya alat pengelas baik pada saat 

mengelas dengan alat pengelas listrik maupun pada saat memotong dengan 

alat pengelas gas. 

b. Dilarang memegang benda panas tanpa memakai sarung tangan yang 

sesuai dan disiram air pada benda panas tersebut terlebih dulu. 

17. Apabila mengendarai kendaraan, jarak kendaraan dengan alat berat yang 

sedang bekerja harus selalu dijaga, dan pengendara harus berhati-hati 

terhadap kemungkinan alat berat tersebut bergerak atau berputar tanpa aba-

aba. 

18. Pekerja dan siapapun dilarang beristirahat di bawah crane, cable crane, 

boom, bucket, loader atau tempat-tempat dimana ada barang yang 
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tergantung. 

19. Hal-hal berikut ini harus diperhatikan : 

a. Memasang bendera atau tanda-tanda bahaya pada batas “daerah yang 

berbahaya / dilarang masuk”. 

b. Dilarang sekali-kali masuk ke daerah yang sudah dipasang tanda-tanda 

“dilarang masuk”. 

c. Pekerja dan siapapun harus mematuhi petugas yang memberikan tanda-

tanda dengan bendera. 

20. Buanglah sampah di tempat yang telah disediakan, dilarang membuang 

sesuatu di sembarang tempat. 

21. Dilarang mempergunakan baju atau celana yang terlalu longgar, dan rambut 

panjang (gondrong) terurai sebab bisa tersangkut pada besi beton dan 

sebagainya dan berbahaya terhadap pesawat / mesin yang berputar. 

22. Semua barang-barang dan perkakas harus diletakkan dengan rapi dan stabil 

sehingga tidak mudah runtuh atau jatuh. 

23. Setiap pekerja dilarang mengoperasikan peralatan tanpa ijin penanggung 

jawab peralatan tersebut dan / atau yang diberikan kuasa atasnya. 

24. Pintu Masuk dan Keluar 

a.Pintu masuk dan keluar Orang / Pekerja harus disediakan secara khusus : 

- Pintu dibuat sedemikian rupa sehingga aman terhadap keluar masuknya 

orang-orang yang bekerja / berkepentingan, dengan ukuran lebar pintu 

minimal 1,20 (satu koma dua puluh) meter, atau selebar 2 (dua) badan 

orang . 
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- Harus dilengkapi dengan gardu untuk penjaga yang terlindung dari 

panas dan hujan; 

- Dilengkapi sistim kunci yang aman apabila sewaktu-waktu kegiatan 

proyek terhenti; 

- Dilengkapi penerangan yang cukup untuk memudahkan pemeriksaan 

pada malam hari minimal menjangkau penerangan dalam radius 6 

(enam) meter; 

b. Pintu masuk dan keluar untuk peralatan berat dapat dibuat terpisah, 

dengan pertimbangan: 

- Ukuran / lebar disesuaikan dengan peralatan / kendaraan, dengan 

diberikan kelebihan lebar minimal 50 (lima puluh) cm; 

- Tidak mengganggu kendaraan lain; 

- Perlu pengamanan yang berbeda dengan pintu keluar masuk untuk 

umum dan kendaraan kecil; 

 

25. Lampu Penerangan 

a. Lampu penerangan harus disediakan secukupnya sesuai dengan lokasi 

pekerjaan, termasuk yang berada di lapangan terbuka, lorong, gang – gang, 

diberikan dengan maksud mudah dimonitor jika terjadi keadaan bahaya; 

b. Sumber penerangan harus terjamin aman. Selain yang disediakan oleh 

PLN, disediakan pembangkit tenaga listrik (generator set) untuk cadangan 

dan selalu dalam kondisi siap pakai; 

c. Jenis dan pemasangan lampu tidak boleh mengganggu operasional, 

disesuaikan dengan sifat pencahayaan dan jangkauan / radius 

penyinarannya 

26. Pencegahan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Alat Pemadam Kebakaran 
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a. Orang – orang yang terlatih dan tahu cara menggunakan alat pemadam 

kebakaran harus selalu siap ditempat selama jam pelaksanaan pekerjaan 

berlangsung; 

b. Ditempat – tempat kerja tenaga kerja dipekerjakan harus tersedia : 

- Alat – alat pemadam kebakaran; 

- Saluran air yang cukup dengan tekanan yang besar; 

c. Semua pengawas (Supervisor) dan sejumlah / beberapa tenaga kerja harus 

dilatih untuk menggunakan alat pemadam kebakaran.; 

d. Alat pemadam kebakaran harus diperiksa pada jangka waktu tertentu oleh 

orang yang berwenang dan dipelihara sebagaimana mestinya. 

e. Alat pemadam kebakaran seperti pipa – pipa air, alat pemadam kebakaran 

yang dapat dipindah – pindah portable) dan jalan menuju ke tempat 

pemadam kebakaran harus selalu dipelihara; 

f. Peralatan pemadam kebakaran harus diletakkan di tempat yang mudah 

dilihat dan dicapai. 

g. Sekurang – kurangnya sebuah alat pemadam kebakaran harus tersedia : 

-  Disetiap gedung dimana barang– barang yang mudah terbakar disimpan; 

-  Ditempat – tempat yang terdapat alat – alat untuk mengelas; 

-  Pada setiap tingkat / lantai dari suatu gedung yang sedang dibangun 

dimana terdapat barang – barang, alat – alat yang mudah terbakar. 

h. Sekurang – kurangnya sebuah alat pemadam kebakaran yang sesuai harus 

tersedia, khususnya untuk beberapa alat pemadam kebakaran dari bahan 

kimia kering harus disediakan : 

- Ditempat yang terdapat barang – barang / benda – benda cair yang 

mudah terbakar; 

- Ditempat yang terdapat oli / bensin, gas dan alat – alat pemanas yang 
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menggunakan api; 

- Ditempat yang terdapat bahaya listrik / bahaya kebakaran yang 

disebabkan oleh aliran listrik. 

i. Alat pemadam kebakaran harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan – 

kerusakan teknis. 

27. Perlengkapan, Peringatan 

a. Papan pengumuman (rambu petunjuk) dipasang pada tempat – tempat yang 

menarik perhatian dan tempat yang strategis yang menyatakan dimana kita 

dapat menemukan Alarm Tanda Kebakaran terdekat. 

b. Nomor telpon dan alamat – alamat Dinas Pemadam Kebakaran yang 

terdekat. 

28. Perlindungan Tenaga Kerja Agar Tidak Jatuh (Teralis Pengaman dan Pinggir 

Pengaman) 

a. Semua teralis pengaman dan pagar pengaman untuk memagar lantai yang 

terbuka, dinding yang terbuka, gang tempat kerja yang ditinggikan dan 

tempat – tempat lainnya untuk mencegah orang jatuh. 

b. Rel, tali atau rantai penghubung harus berada ditengah – tengah antara 

puncak pengaman pinggir (toe board) dan bagian bawah dari terali 

pengaman yang teratas. 

c. Tiang penyangga dengan jumlah yang cukup harus dipasang untuk 

menjamin kestabilan dan kekukuhan. 

d. Pengaman pinggir (toe board) tingginya harus minimal 15 (lima belas) cm 

dan dipasang dengan kuat dan aman. 

e. Terali pengaman / pinggir pengaman (toe board) harus bebas dari sisi-sisi 

yang tajam, dan harus dipelihara dengan baik; 
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29. Kewajiban Penyedia Jasa 

a. Penyedia Jasa Konstruksi harus mengadakan Pemeriksaan Kesehatan 

sebelum pekerjaan dimulai (tenaga kerja mulai dipekerjakan) dengan 

menugaskan atau menunjuk dokter yang berkompeten sesuai dengan 

peraturan yang berlaku; 

b. Penyedia Jasa Konstruksi wajib melakukan pemeriksaan kesehatan dan 

membuat rencana pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan khusus 

sebelum bekerja.; 

c. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar : 

- Tenaga kerja dalam kondisi kesehatan yang baik, 

- Tidak memiliki penyakit menular, 

- Cocok untuk jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, 

- Kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dapat terjamin, 

d. Data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan harus dicatat dan 

disimpan untuk referensi. 

e. Untuk pekerjaan – pekerjaan tertentu perlu dilaku-kan pemeriksaan yang 

sesuai dengan kebutuhan guna mencegah bahaya yang diperkirakan timbul 

(misal : jantung, mata, dll. ) 

f. Pengurus K3 bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan terhadap 

pemeriksaan berkala atau pemeriksaan kesehatan khusus yang 

dilaksanakan atas Pertimbangan Kesehatan Daerah atau atas perintah 

Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat. 

 

30. Tindakan Pencegahan (Preventif) 
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a. Pengurus wajib dengan segera melakukan tindakan – tindakan preventif 

agar penyakit akibat kerja yang sama tidak terulang kembali diderita oleh 

tenaga kerja. 

b. Apabila terdapat keragu – raguan terhadap hasil pemeriksaan yang telah 

dilakukan oleh dokter, pengurus dapat meminta bantuan pihak Departemen 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menegakkan diagnosa penyakit akibat 

kerja. 

c. Pengurus wajib menyediakan secara cuma - cuma semua alat perlindungan 

diri yang diwajibkan penggunaannya untuk pencegahan penyakit akibat 

kerja. 

Setelah diketahui prosedur-prosedur mengenai K3, diperlukan juga RAB 

mengenai K3 sehingga didapatkan data yg akurat tentang jumlah biaya 

mengenai K3 keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

  

2. Mengidentifikasi data yang dibutuhkan dengan cara bertanya kepada 

para pekerja mengenai pengetahuan mereka tentang K3. 

 

Adapun pertanyaan – pertanyaan dari wawancara para pekerja  meliputi : 

1. Apa yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ? 

2. Apakah ada organisasi yang menaungi bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja di proyek ini ?bila ada apa namanya dan fungsinya ? 



 

 
 
Alfi Firdaus, 2014 
Evaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K#) di Proyek Gateway Pasteur 
Apartement Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

3. Apakah di proyek ini dilakukan pelatihan kerja keselamatan dan 

kesehatan kerja ? 

4. Apakah safety meeting dilakukan ? 

5. Apa tujuan dan sasaran manajemen mengenai penerapan keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) ? 

6. Apakah di proyek ini dilakukan pemilihan sumber daya manusia untuk 

bidang keahlian keselamatan dan kesehatan kerja ? 

7. Apa saja APD yang perlu digunakan di proyek ini ? 

8. Pada surat kontrak apakah diberi jaminan sosial untuk para pekerja ? 

3. Menganalisis deskripsi dengan cara nilai rata – rata (mean). 

 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian 

no Penerapan Skor 

1 Tidak sesuai 0 

2 Sesuai  1 

 

Yang dimaksud dari tabel 3.1 Kriteria penilaian adalah jika didalam 

proyek tersebut sesuai dengan prosedur penerapan K3 maka skor 

penilaiannya adalah 1 dan bila tidak sesuai maka skor penilaiannya adalah 0. 

 

Contoh penilaian prosedur penerapan K3 dengan menggunakan skoring 

adalah berikut ini : 

Rumus rata – rata  (mean) : Σ Skoring 

      Jumlah objek  

Penilaian prosedur – prosedur yang telah diterapkan di proyek kontruksi 
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Tabel 3.2 Contoh Penilaian Skoring untuk Prosedur 

No Prosedur yang tertulis Skor 

1 Semua pekerja dan semua orang wajib mematuhi semua 

tanda-tanda / rambu-rambu; 

1 

2  Pekerja harus memperhatikan dan mengindahkan 

petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh atasan dan harus 

berhatihati terhadap semua orang yang berada dalam ruang 

kerjanya; 

1 

3  Sebelum memulai pelaksanaan suatu pekerjaan, harus 

dipastikan bahwa pekerja telah mendapatkan pengenalan / 

sosialisasi mengenai peraturan umum keselamatan dari 

petugas K3 di tempat kegiatan kerja; 

1 

Σ jumlah skor 3 

Skor rata – rata (Mean) = Σ jumlah skor : jumlah objek 1 

 

4. Menganalisis deskripsi dengan cara wawancara mengenai simbol-

simbol K3 . 

Tabel 3.3 Simbol-Simbol K3 dan Fungsinya 

No. Simbol Fungsi 

1. 

 

Berfungsi sebagai alat bantu peringatan untuk terhindar 

dari kecelakaan di suatu proyek khususnya pelindung 

kepala.  

2. 

 

Area yang mudah terjadi kebakaran sehingga diwajibkan 

untuk tidak merokok karena dapat memicu kebakaran di 

proyek tersebut. 

3. 

 

Diwajibkan menggunakan sepatu safety bestandar, karena 

di dalam proyek banyak berangkal-berangkal yang dapat 

melukai kaki sehingga terjadi kecelakaan. 
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4. 

 

Area rawan benda jatuh sehingga sangat diwajibkan untuk 

menghindari area ini.  

5. 

 

Membuang sampah pada tempatnya karena bila membuang 

sampah sembarangan akan membuat ketidaknyamanan di 

proyek tersebut dan membuat produktifitas pekerja 

menurun. 

6. 

 

Area yang terdapat tegangan tinggi sehingga pekerja wajib 

menjauh dari area ini bila tidak menggunakan peralatan 

khusus. 

7.  

 

Menjaga lingkungan hidup di proyek diwajibkan sehingga 

semua pekerja aman dan nyaman untuk bekerja. 

8. 

 

Digunakan untuk pekerja yang berada di ketinggian 

sehingga membuat pekerja merasa aman dan nyaman. 

9. 

 

Tabung pemadam kebakaran sangat diperlukan bila terjadi 

kebakaran sehingga diwajibkan semua pekerja mengetahui 

caranya memakai tabung ini. 

10. 

 

 Area yang terdapat lubang sehingga pekerja dapat 

terhindar dari lubang tersebut. 

3.4 Evaluasi 

Hasil dari pengolahan data yang didapat kemudian dilakukan analisa yang 

meliputi : 

1. Evaluasi penerapan K3 di proyek Gateway Pasteur Apartement Bandung. 

2. Pengetahuan para pekerja tentang K3. 

3. RAB mengenai K3 di proyek Gateway Pasteur Apartement Bandung 
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3.5 Bagan Alir (Flow Chart) 
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