
31 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan 

untuk menyelesaikan persoalan yang hendak diteliti, yang disusun berdasarkan 

latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan teori-teori 

pendukung dalam pemecahan masalah, dan melakukan pengumpulan data, baik 

melalui literatur maupun studi lapangan, melakukan pengolahan data sampai pada 

penarikan kesimpulan dari permasalahan yang akan diteliti. 

3.1. Tahap Identifikasi Awal 

Tahap ini merupakan tahap awal untuk memulai pembuatan tugas akhir 

yang terdiri dari : 

3.1.1. Identifikasi Awal 

Tahap ini memaparkan latar belakang masalah yang diangkat untuk penelitian 

yang dilakukan di Perpustakaan Pusat UMM. Dalam penelitian ini permasalahan 

didapatkan dengan cara pembagian kuisioner, wawancaara, dan pengamatan 

langsung. 

3.1.2. Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Dalam tahap ini peneliti merumuskan masalah sebagai bahan yang akan 

dibahas dalam penelitian, meenetapkan tujuan yang akan dicapai, serta 

menentukan batasan masalah agar lebih fokus dalam penyelesaian masalah. 

3.1.3. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mendukung proses identifikasi analisis postur 

kerja dengan menggunakan metode OWAS (Ovako Work Posture Analysis 

System). studi pustaka dilakukan dengan mencari referensi melalui buku, e-book, 

e-jurnal maupun referensi lainnya sehingga mendukung pembahasan secara

teoritis. Teori yang digunakan yaitu teori OWAS (Ovako Work Posture Analysis 



32 
 

System), Nodic Body Map, MSDs (Musculoskeletal Disorders). Selain itu juga 

dilakukan studi terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang 

dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan dalam pengerjaan tugas akhir. 

3.1.4. Studi Lapangan 

Studi Lapangan dilakukan untuk mengamati objek yang akan diteliti. Dari 

hasil pengamatan dilapangan akan diketahui aliran proses pelayanan 

diperpustakaan serta kondisi postur kerja para pegawai perpustakaan. 

3.2. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan 

sebagai bahan penelitian. Adapun data-data yang diperlukan dalam pengerjaan 

tugas akhir antara lain : 

a. Data keluhan sakit atau cidera didapatkan dengan cara pengisian kuisioner 

yang diberikan kepada pegawai. Adapun format kuisioner sebagai berikut : 

Pegawai No : 

No. Keluhan SebelumKerja SetelahKerja 

Ya Tidak Ya Tidak 

0 Sakit/kaku di leher bagian 

atas  

       

1 Sakit/kaku di leher bagian 

bawah 

        

2 Sakit di bahu kiri         

3 Sakit di bahu kanan         

4 Sakit pada lengan atas kiri         

5 Sakit di punggung         

6 Sakit pada lengan atas 

kanan 

        

7 Sakit pada pinggang         

8 Sakit pada bokong         

9 Sakit pada pantat         

10 Sakit pada siku kiri         

11 Sakit pada siku kanan         

12 Sakit pada lengan bawah 

kiri 
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13 Sakit pada lengan bawah 

kanan 

        

14 Sakit pada pergelangan 

tangan kiri 

        

15 Sakit pada pergelangan 

tangan kanan 

        

16 Sakit pada tangan kiri         

17 Sakit pada tangan kanan         

18 Sakit pada paha kiri         

19 Sakit pada paha kanan         

20 Sakit pada lutut kiri         

21 Sakit pada lutut kanan         

22 Sakit pada betis kiri         

23 Sakit pada betis kanan         

24 Sakit pada pergelangan 

kaki kiri 

        

25 Sakitpadapergelangan 

kaki kanan 

        

26 Sakitpada kaki kiri         

27 Sakitpada kaki kanan         

Tabel 3.1 : Kuisioner Nordic Body Map 

b. Langkah-langkah proses pelayanan perpustakaan, pada tahap ini diketahui 

proses pelayanan, mulai dari proses pengisian front offic, Check Out buku,  

pelayanan pengembalian dan perpanjangan buku serta penyusunan buku yang 

telah dikembalikan ke rak 

c. Postur kerja karyawan yang digunakan sebagai input data utama dari 

penelitian. 

 

3.3. Tahap Pengolahan Data 

Dalam tahap ini dilakukan pengolahan data yang telah didapatkan pada saat 

penelitian berlangsung dengan metode yang telah ditentukan. 
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3.3.1. Identifikasi Musculoskeletal Disorders (MSDs) menggunakan Nordic  

Body Map 

Mengidendifikasi Musculoskeletal Disorders (MSDs) dilakukan dengan 

menggunakan kuisioner Nordic Body Map yang telah dibagikan kepada pegawai 

dan akan dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Merekapitulasi jawaban kuisioner setiap pegawai perpustakaan pusat umm 

khusunya bagian pelayanan yang merasa ada keluhan atau tidak. 

b. Menghitung prosentase tiap keluhan yang dialami oleh para pegawai 

perpustakaan pusat umm 

 

3.3.2. Penilaian Postur Kerja Mnenurut Tabel OWAS 

Setelah menggunakan kuisioner Nordic Body Map untuk menemukan bagian 

tubuh yang mana saja yang mengalami keluhan, lalu dianalisa dengan metode 

OWAS ( Ovako Work Postur Analysis System ) dengan langkah-langkah : 

a. Mendokumentasi setiap aktivitas para pekerja pencetak tiang beton. 

b. Menganalisis dari hasil dokumentasi dan mencari postur kerja statis pekerja 

yang berlangsung lama. 

c. Menghitung sudut-sudut postur kerja operator dengan menggunakan busur 

derajat. 

d. Menggunakan data OWAS untuk mengukur postur kerja. 

 

3.4. Tahap Analisa dan Intepretasi Data 

Dalam tahap ini dilakukan pengolahan data yang telah didapatkan pada saat 

penelitian berlangsung dengan metode yang telah ditentukan. 

3.4.1. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan penilaian worksheet OWAS maka didapatkan berbagai level 

tindakan terhadap postur kerja para pekerja. Dari  level tindakan ini dapat 

diidentifikasi dan dianalisa penyebab postur kerja yang salah. Kemudian dapat 
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diberikan perbaikan metode kerja berupa alat bantu atau postur kerja yang baik 

agar tidak menimbulkan  keluhan lagi pada pekerja 

3.4.2. Analisa Hasil 

Dari Hasil Kuisioner Nordic Body Map yang telah diperoleh akan  ditemukan 

bagian-bagian tubuh mana saja yang dikeluhkan para pekerja dan dapat 

menimbulkan keluhan pada Musculoskeletal. Lalu hasil skor dari nilai akhir 

(Grand Total Score) yang telah dianalisa menggunakan metode OWAS 

diklasifikasan kedalam beberapa kategori level resiko pada tabel 2.3. Apabila 

grand total score menunjukkan kategori level segera diperbaiki maka peneliti 

melakukan pemecahan masalah dengan mengusulkan perbaikan metode kerja 

atau memperbaiki alat bantu kerja 

3.5. Kesimpulan Dan Saran 

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan  hasil setiap pembahasan serta meberikan 

saran agar dapat mengurangi keluhan para pekerjasehingga para pekerja merasa 

nyaman pada saat bekerja. 
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 

 

Selesai 

Tidak 


