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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 MetodologiPenelitian 

Metode penelitiana dalah proses yang sistematis mengenai tahapan yang 

dilakukan dalam penelitian. Metodologi penelitian menggambarkan seluruh aspek 

yang ada di dalam penelitian. Metodologi penelitian dapat membantu dalam 

memahami isi dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, metodologi penelitian ini 

dapat menggambarkan system atau obyek penelitian dengan lebih jelas. Tujuan 

dari merancang metodologi penelitian adalah untuk memberikan kerangka 

penelitian yang sistematis sehingga dapat memberikan kesesuaian antara tujuan 

penelitian dengan permasalahan yang ada. 

Langkah – langkah penelitian dari awal sampai akhir ditunjukkan pada 

gambar 3.1 .Penelitian ini dilakukan di home industry sangkar burung 

“LimbahAlam” yang bertempat di desa Serut Kecamatan Turen Kabupaten 

Malang. 

 

3.2 Tahapan Penelitian  

3.2.1 TahapPendahuluan 

Dalam memulai sebuah penelitian diperlukan tahap atau langkah 

pendahuluan untuk mengetahui dimana penelitian akan dilakukan dan masalah-

masalah apa saja yang ada di tempat penelitian. Studi lapangan akan dilaksanakan 

di home industry sangkar burung “Limbah Alam”. 

3.2.2 Tahap Penentuan Topik Penelitian  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penentuan topic penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a. Identifikasi permasalahan 

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap masalah - masalah yang 

didapatkan pada saat studi lapangan di home industry sangkar burung. 

Langkah ini bertujuan untuk mengetahui keluhan – keluhan yang dialami 

pekerja yang berhubungan dengan masalah musculoskeletal. 
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b. Rumusan masalah 

Bagaimana cara menganalisis postur kerja home industry sangkar burung 

limbah alam yang mengakibatkan masalah muscolosceletal serta 

bagaimana cara mengurangi resiko muscolosceletal? Berdasarkan rumusan 

diatas juga dapat dibuat batasan penelitian sehingga penelitian dapat 

terfokus. 

c. Penentuan Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Menentukan tujuan dan manfaat bagi home industry sangkar burung 

“Limbah Alam” 

 

3.2.3 Studi Literatur  

Studi literature dilakukan untuk mendapatkan informasi secara teoritis 

yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini. Studi pustaka ini dilakukan dengan membaca dari beberapa 

sumber seperti buku, jurnal, internet, maupun sumber materi lain yang sesuai 

dengan permasalahan yang sedang dikaji. 

Informasi yang dicari dalam studi literature berupa teori mengenai masalah 

muscolosceletal yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan postur 

tubuh pekerja. 

 

3.2.4 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperluan 

untuk penelitian, adapun data yang diperlukan untuk metode QEC yaitu kuisioner 

yang terbagi menjadi kuesioner pengamat dan operator. Berdasarkan Handbook of 

Human Factors and Ergonomics Methods (2005). Dimana kuesioner pengamat 

diperoleh dari hasil pengamatan peneliti terhadap postur pekerja, sedangakan 

kuesoner operator diperoleh dari pengisisan kuesioner oleh pekerja (lampran1). 

Penilaian Pekerja diperoleh  dari observasi langsung. 

  

3.2.5 Tahap Pengolahan Data  

Penilaian postur kerja dengan metode QEC dilakukan dari dua sisi. Penilaian 
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pertama didasarkan kepada kuisioner penilaian pengamat (Observer’s Assesment) 

dengan mengisi Observer’s Assessment Checklist dan penilaian kedua didasarkan 

kepada kuisioner penilaian pekerja (Worker’s Assessment) dengan mengisi 

Worker’s Assessment Checklist. Selanjutnya dari hasil kuisioner tersebut : 

1. Menghitung skor penilaian untuk masing – masing kuisioner yang dinilai 

dengan table skor penilaian, sesuai dengan tabel 2.1 sampai tabel 2.4.  

2. Perhitungan Exporsure Level menurut Li.Guangyang dan Petter (2005) sesuai 

dengn rumus 2.1  

3. Klasifikasi nilai QEC berdasarkan dari perhitungan Exporsure sesuai dengan 

Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods (2005) terdapat pada 

tabel 2.5. 

 

3.2.6 Tahap Analisa dan Pembahasan  

Pada tahap analisa dan pembaasan dilakukan analisa keseluruhan dari 

postur kerja operator, apakah postur tubuh dari pekerja berada pada kategori 

aman, atau tidak sehingga dapat diketahiu penyebab timbulnya resiko cidera.  

 

3.2.7 Tahap Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

mengenai postur kerja yang nyaman bagi operator dalam bekerja yang dapat 

meminimalkan terjadinya kelelahan musculoskeletal. 
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Berikut flowchart metodologi penelitian yang dapat dilihat pada gambar 3.1 

Studi Lapangan 

Start 

Indentifikasi Masalah 

Rumusan Masalah 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Studi Literatur 

Pengumpulan Data :

Kuisioner 

Pengolahan Data :

1. Menghitung skor penilaian untuk masing-masing kuisioner

2. Perhitungan Exporsure Level

3. Klasifikasi nilai QEC

Analisa Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

End

Gambar 3.1 Flowchat Metodologi Penelitian 


