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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Untuk mendapatkan gambaran  tentang langkah - langkah  pendekatan 

yang dilakukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, maka dalam bab 

ini akan dijelaskan lebih terperinci tahapan-tahapan yang akan dilalui selama 

kegiatan penelitian dilakukan. 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian menggambarkan  proses atau tahap - tahap penelitian 

yang harus ditetapkan dahulu sebelum melakukan pemecahan masalah yang 

sedang dibahas sehingga penelitian dapat dilakukan dengan terarah dan 

memudahkan dalam menganalisa permasalahan yang ada. Adapun responden 

yang membantu dalam penelitian ini adalah karyawan UD Cahaya Marning 

Jagung bagian produksi. 

 Pada bab ini akan dijelaskan urutan langkah - langkah yang akan dilakukan 

dalam penyusunan tugas akhir mulai dari tahap awal yaitu penelitian pendahulu 

sampai akhir yaitu kesimpulan dan saran. Adapun langkah – langkah yang 

digunakan dalam penelitian ini secara umum adalah survey awal, studi 

pendahuluan, identifiksi masalah dan penetapan tujuan, pengumpulan data dan 

pengolahan data, analisis pemecahan masalah, kesimpulan dan saran. 

 

3.2 Tahap Penelitian 

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif dengan jenis 

penelitian studi kasus, dimana peneliti tidak hanya memberikan gambaran 

terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, melakukan 

pengujian, membuat prediksi dan mendapatkan makna dan implikasi dari suatu 

masalah yang ingin dipecahkan. Keseluruhan hal tersebut dilakukan terhadap 

suatu kasus untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang sifat/karakter 

yang khas dari kasus. 
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Untuk tahapan langkah – langkah dari metodologi penelitian lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 3.1 Flowchart penelitian sebagai berikut: 
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1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di UD Marning Jagung wilayah Kampung 

Simpang Teluk Bayur Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota 

Malang -Jawa Timur. Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan direncanakan 

mulai dari tahap persiapan, observasi,  sampai dengan penulisan laporan 

penelitian. Penelitian ini dimulai pada tanggal 02 – 28 Januaari 2017. 

2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

  Langkah awal penelitian untuk tugas akhir ini ditandai dengan 

perumusan masalah. Masalah yang ditemui adalah ketidaksesuaian antara 

metode kerja dengan fasilitas kerja dan sikap kerja yang alami sehingga terjadi 

gangguan repetitive strain injury. 

3. Penentuan Tujuan Penelitian 

 Yang menjadi tujuan umum penelitian adalah “menilai risiko 

gangguan Repetitive Strain Injury dengan menggunakan metode occupational 

repetitive action (OCRA) Index” 

4. Populasi dan Sampel penelitian 

a. Populasi  

Populasi bagian produksi UD Marning Jagung dalam penelitian ini 

seluruhnya berjumlah 14 orang, terdiri dari berbagai stasiun kerja mulai 

dari pencucian jagung hingga pembumbuan. 

b. Pada bagian produksi akan diambil sampel dari jumlah populasi.  

 

3.3 Tahap Pengumpulan Data 

1. Data Primer  

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan secara langsung dari sumber 

data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah sebagai 

berikut: 

a. Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat 
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dalam penelitian guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan 

kepada tujuan penelitian.   

b. Observasi  

Pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara 

langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

dalam penelitian. Dari data ini, akan didapatkan jumlah tindakan teknis. 

Kemudian dihasilkan frekuensi tindakan per menit. Selain itu, juga diperoleh 

postur dan gerakan yang janggal menurut standar OCRA Index. Data lain yang 

didapatkan adalah data untuk faktor tambahan dan data waktu pemulihan 

mikro. 

c. Dokumentasi 

Digunakan untuk mengumpulkan dan mendapatkan sejumlah informasi yang 

berasal dari masa lalu perusahaan yang meliputi sejarah umum 

perusahaan,data karyawan dan data-data lain yang berkaiaatan dengan 

penelitian. 

d. Penyebaran kuesioner 

Proses penyebaran kuesioner dilakukan di UD Cahaya Marning Jagung 

Malang pada bagian produksi mengenai analisis penilaian gerakan kerja 

dengan metode OCRA Index terhadap produktivitas karyawan. Kuesioner 

tersebut dibuat dengan Nordic Body Map. 

2. Data  Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang berasal dari perusahaan atau organisasi. Data 

sekunder umunya berupa catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam 

arsip yang di publikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data yang dimaksud 

adalah jumlah karyawan, sejarah UD Cahaya Marning Jagung dan lain - lain. 

 

3.4 Tahap Pengolahan Data 

   Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, dilakukan pengolahan 

data yang nantinya dijadikan acuan dalam perhitungan indeks OCRA. Adapun 

tahapan-tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut : 
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1. Mengidentifikasi jenis pekerjaan yang berisiko tertinggi repetitive strain 

injury. 

Melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner skala CR-10 Borg dan 

Nordic Body Map. Dari hasil wawancara tersebut maka akan ditentukan 

gangguan Repetitive Strain Injury apa saja yang dialami pekerja 

2. Menentukan ATA (Actual Technical Actions) 

a. Menentukan jumlah tindakan teknis. Hasil rekaman video diputar kembali 

dengan gerakan lambat (slow motion) untuk mengidentifikasi tindakan 

teknis serta menghitung jumlah tindakan teknis. 

b. Menentukan frekuensi per menit dengan membagi jumlah tindakan teknis 

dengan waktu dalam satu siklus. 

c. Menentukan durasi pekerjaan repetitif yaitu selang waktu pekerjaan 

repetitif tersebut dilakukan oleh operator dalam satu shift kerja dalam 

satuan menit. 

d. Menentukan ATA dengan mengalikan frekuensi per menit dan durasi 

pekerjaan repetitif. 

e. Sehingga dalam mencari nilai ATA menggunakan rumus sebagai berikut : 

ATA = Frekuensi x Total waktu pekerjaan repetitif 

3. Menentukan RTA (Recommended Technical Actions) 

a. Menentukan faktor kekuatan berdasarkan hasil wawancara dengan 

operator dengan menggunakan skala CR-10 Borg. 

b. Menentukan faktor postur dan gerakan operator dengan memperhatikan 

gerakan segmen tangan yaitu bahu, pergelangan tangan, siku, dan 

genggaman tangan. Kemudian pilih skor faktor pengali terkecil dari 

keempat segmen tangan tersebut sebagai skor faktor postur dan gerakan. 

c. Menentukan faktor risiko tambahan berdasarkan pengamatan langsung. 

Faktor ini tidak selalu ada pada situasi kerja tertentu. Jika faktor tambahan 

tidak ada, maka faktor risiko tambahan adalah 1. 

d. Menentukan faktor periode pemulihan yaitu dengan cara menggolongkan 

setiap jam kerja sebagai jam “berisiko” atau jam “tanpa-risiko” dengan 
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acuan pada setiap jam “tanpa-risiko” memiliki perbandingan antara waktu 

kerja (dengan gerakan berulang) dan waktu pemulihan minimal 5:1. 

e. Menentukan faktor durasi. Selang waktu selama pekerjaan repetitif 

tersebut dilakukan dalam satu shift kerja dicocokkan dengan kriteria untuk 

menentukan faktor durasi. 

f. Menentukan RTA dengan mengalikan frekuensi konstan (30 

tindakan/menit), faktor kekuatan, faktor postur, faktor tambahan, durasi 

total, faktor periode pemulihan, dan faktor durasi. 

g. Sehingga dalam mencari nilai RTA menggunakan rumus sebagai berikut : 

Jumlah RTA  ∑          
 

   
                               

Keterangan : 

1,n = Tugas yang menampilkan gerakan berulang pada tungkai atas 

yang dilakukan Selama pergeseran/pergantian 

CF = Frekuensi konstan = 30 tindakan/menit  

Ff = Faktor kekuatan 

Fp = Faktor postur  

Fc  = Faktor tambahan 

D = Durasi total dari setiap pekerjaan yang memiliki gerakan repetitif 

Fr = Faktor kekurangan waktu pemulihan 

Fd = Faktor durasi 

4. Menghitung OCRA Index yaitu dengan membagikan ATA (Actual Technical 

Actions) dengan RTA (Recommended Technical Actions). 

Rumus OCRA Index : 

OCRA = 
                                                           

                                                                   
 

5. Mengklasifikasikan hasil perhitungan OCRA Index sesuai dengan ketetapan 

OCRA Index seperti pada Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Klasifikasi Hasil OCRA Index 

OCRA Index Area Keterangan 

≤ 1,5 Green Optimal 

1,6 – 2,2 Green Keadaan dapat diterima 

2,3 – 3,5 Yellow Keadaan perlu diperiksa atau ditingkatkan 

3,6 – 4,5 Red-Low Keadaan yang berisiko rendah 

4,6 – 9,0 Red-Medium Keadaan yang berisiko menengah 

> 9 Red-High Keadaan yang berisiko tinggi 
(Sumber: http://www.epmresearch.org/) 

3.5 Tahap Analisa dan Pembahasan  

 Pada tahap ini hasil data yang telah diolah dianalisis dan dibahas 

berdasarkan kaitannya dengan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

 

3.6 Usulan Perbaikan 

 Tahap ini merupakan usulan perbaikan dari permasalah ergonomi sesuai 

dengan hasil dan pembahasan yang diperoleh pada tahap sebelumnya. 

 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

 Tahap ini merupakan bagian akhir dari penelitian berupa penarikan 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data. Tahap ini terdapat 

saran-saran yang ditujukan bagi objek penelitian dan untuk penelitian selanjutnya. 

 

http://www.epmresearch.org/

