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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi 

cross sectional. Pada penelitian ini, variabel independen dan variabel 

dependen diukur pada waktu yang sama (Notoatmodjo, 2007).  Penelitian 

ini bertujuan untuk  mengetahui hubungan posisi duduk terhadap keluhan 

low back pain pada pengayuh becak di Kota Malang. 

 

  PS 

 

Bagan 4.1 Rancangan Penelitian 

 Keterangan :     

 P = Populasi     Q1  = NBM (Nordic Body Map) 

 S = Sampel     Q2  =  REBA (Rapid Entry Body  

      Asessement) 

 PS = Non Probability Sampling H    =  Hasil  

teknik Purposive Sampling 

 

 

 

P S H Q1 Q2 
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B. Kerangka Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

Observasional analitik dengan pendekatan Cross Sectional 

Populasi : Pekerja pengayuh becak di Kota Malang 

Purposive sampling  

Sampel: 100 Pekerja pengayuh becak di Kota Malang  

Variabel Independen: 

Posisi Duduk  

Variabel Dependen: 

Keluhan Low Back Pain 

Pengumpulan data: REBA dan NBM  

Analisa Data: Uji Spearman 

Kesimpulan   

H1: Ada hubungan posisi 

duduk terhadap keluhan 

Low Back Pain pada 

pengayuh becak di Kota 

Malang 

H0: Tidak ada hubungan 

posisi duduk terhadap 

keluhan Low Back Pain 

pada pengayuh becak di 

Kota Malang 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi  

Menurut sugiyono (2015), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 

populasinya adalah seluruh pekerja pengayuh becak di Kota Malang. 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2015), sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling 

dimana sampel diperoleh dengan responden yang memenuhi kriteria 

inklusi yang sudah ditetapkan oleh peneliti. 

3. Teknik Sampling  

Menurut Sugiyono (2015), teknik sampling adalah teknik 

pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Purposive Sampling. 

Teknik sampling ditentukan dalam kriteria yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi 

1) Subjek penelitian bersedia mengikuti seluruh rangkaian 

penelitian. 

2) Usia 25-65 tahun 

3) Berjenis kelamin laki-laki 
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b. Kriteria Ekslusi  

1) Pekerja becak motor 

D. Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2015), variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas atau 

variabel independen berupa pekerja pengayuh becak di Kota Malang, 

sedangkan variabel terikat atau variabel dependen berupa keluhan Low 

Back Pain. 

Posisi Duduk (X)  Low Back Pain (Y) 

Variabel Bebas  Variabel Terikat 

 

Bagan 4.3 Hubungan antar variabel 

 

1. Variabel Independen  

Menurut Sugiyono (2015), variabel independen atau variabel 

bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah posisi duduk pekerja pengayuh 

becak di Kota Malang. 

2. Variabel Dependen  

Menurut Sugiyono (2015), variabel dependen atau variabel 

terikat adalah varibel yang mempengaruhi atau menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

risiko keluhan Low Back Pain. 
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E. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel-variabel secara 

operasional yang berlandaskan karakteristik yang diamati. Definisi 

operasional yang terkait dalam penelitian dijelaskan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

 

No  Variabel  Definisi  Instrumen  Parameter  Skala 

1 Variabel 

Independen 

(Posisi 

duduk)  

Gambaran posisi 

duduk saat 

bekerja sebagai 

pengayuh becak 

Lembar 

kerja 

REBA 

Interpretasi: 

1 = Normal 

2-3 = Resiko ringan 

4-7 = Resiko 

sedang  

8-10 = Resiko 

tinggi 

10-15 = Resiko 

sangat tinggi 

Ordinal 

2 Variabel 

Dependen 

(Low Back 

Pain) 

Low Back pain 

adalah rasa nyeri 

pada daerah 

punggung bawah 

saat melakukan 

aktivitas 

mengayuh becak 

NBM A = Terasa sakit 

B = Sedikit sakit 

C = Sakit  

D = Sangat sakit 

Ordinal  

F. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang. 

G. Waktu Penelitian  

Pengambilan data dilakukan selama 2 minggu pada tanggal 1 April – 

14 April dan dilakukan pada saat pengayuh becak sedang istirahat setelah 

mengantarkan penumpang. 

H. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

Observasi pengisian lembar kerja REBA dan kuisioner NBM untuk 

menentukan letak keluhan pada bagian-bagian tubuh yang sudah 

dimodifikasi dan di uji validitasnya. 



52 
 

 
 

1. REBA 

Lembar form REBA digunakan untuk menilai postur tubuh 

pekerja dengan membagi menjadi dua kelompok yaitu (Tarwaka, 

2010) : 

a. Kelompok A  : meliputi batang tubuh, leher, dan kaki 

kemudian setelah dilakukan penilaian dimasukkan ke dalam 

tabel A. 

b. Kelompok B  : meliputi anggota tubuh bagian atas (lengan 

atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan). Postur tubuh 

kelompok B dinilai secara terpisah untuk sisi kiri dan sisi 

kanan, kemudian dilakukan penilaian yang dimasukkan ke 

dalam tabel B. 

Gunakan tabel A untuk menghasilkan skor tunggal dari 

batang, leher dan kaki. Skor tersebut di catat dalam kotak lembar 

penilaian dan ditambahkan ke skor bebab atau gaya untuk 

memberikan skor A. Menentukan skor B meliputi lengan atas, 

lengan bawah, serta pergelangan tangan dan skor digunakan untuk 

menghasilkan nilai tunggal dengan menggunakan tabel B, hal ini 

diulangi jika resiko muskuloskeletal berbeda. Skor tersebut untuk 

menghasilkan skor B, kemudian skor A dan B dimasukkan ke 

dalam tabel C dan skor tunggal ini adalah nilai skor C. Skor tabel 

REBA kemudian diperiksa terhadap tingkat tindakan perbaikan 

yang harus dilakukan berdasarkan nilai akhir perhitungan. 
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Tabel 4.2 Skor REBA (Hignett, 2000) 

No Skor Level Resiko 

1 1 Resiko diabaikan 

2 2-3 Resiko kecil 

3 4-7 Resiko menengah 

4 8-10 Resiko tinggi 

5 11+ Resiko sangat tinggi 

 

2. NBM (Nordic Body Map) 

Kuesioner NBM (Nordic Body Map) merupakan salah satu 

metode yang digunakan untuk menganalisa peta tubuh untuk 

mengetahui bagian otot mana yang mengalami keluhan dan tingkat 

keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja. Nordic Body 

Map membagi tubuh nomor 0 sampai 27 yaitu dari leher sampai 

kaki yang mengistimasi tingkat keluhan low back pain yang 

dialami oleh pekerja (Enggaela, Effendi, dan Daoranto, 2015). 

Pada kuesioner NBM terdapat rentang penilaian untuk 

menunjukkan adanya keluhan low back pain atau tidak yaitu: A= 

Terasa sakit, B= Sedikit sakit, C= Sakit dan D= Sangat sakit.  

I. Etika Penelitian 

Dalam mengambil data responden, peneliti memiliki beberapa aturan 

mengenai masalah etika penelitian yang harus peneliti ikuti, antara lain : 

1. Informed Concent (lembaran persetujuan) 

Lembar persetujuan akan diberikan kepada responden yang akan di 

teliti yang memenuhi kriteria inklusi. Jika pasien bersedia menjadi 

responden maka harus menandatangani lembar persetujuan dan pasien 

yang menolak tidak akan dipaksa dan tetap menghormati haknya. 
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2. Anonymity (tanpa nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan 

nama responden, tetapi dalam bentuk  inisial atau hanya memberi 

kode tertentu pada setiap responden yang hanya diketahui oleh 

peneliti sendiri. 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden dijamin oleh 

peneliti dan hanya sekelompok data yang dilaporkan dalam hasil 

penelitian. 

J. Prosedur Pengumpulan Data  

Menurut sugiyono (2015), pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian untuk memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1. Persiapan Penelitian  

a. Menyusun proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan pada pengayuh becak di Kota 

Malang 

c. Mempersiapkan surat izin penelitian yang ditujukan kepada 

Kepala Paguyuban Becak Kota Malang. 

d. Mempersiapkan instrument penelitian yang akan digunakan 

peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan 

menggunakan informed consent. 
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2. Pelaksanaan Penelitian  

a. Peneliti melakukan pemilihan responden yang dapat mewakili 

dari seluruh populasi. 

b. Setelah itu peneliti memperkenalkan diri dan memberikan 

penjelasan tentang tujuan, manfaat serta prosedur penelitian 

yang akan dilaksanakan. 

c. Setelah pengkajian dan penjelasan penelitian, peneliti meminta 

persetujuan responden untuk berpartisipasi dengan 

menandatangani surat persetujuan untuk berpartisipasi dalam 

penelitian agar saat pembagian kuesioner NBM dan pengisian 

form REBA berjalan dengan lancar. 

d. Peneliti membagikan kuesioner NBM kepada responden dan 

disuruh mengisi kuesioner tersebut. 

e. Pengumpulan kuesioner yang telah diisi oleh responden 

f. Observasi serta penilaian dari peneliti terhadap posisi kerja 

responden dengan menggunakan REBA untuk mengetahui 

resiko low back pain pada pengayuh becak di Kota Malang. 

K. Pengolahan Data 

Menurut Septiawan (2013), beberapa langkah dalam menganalisa data 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Editing  

Peneliti melakukan pemeriksaan data awal yang telah ada 

bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada. 
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2. Koding 

Peneliti memberikan kode pada masing-masing variabel 

penelitian untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. 

3. Entri 

Memasukkan data-data dalam program komputer untuk 

dilakukan pengolahan data sesuai dengan variabel yang sudah ada. 

Peneliti memasukkan nama inisial responden, usia, jenis kelamin, 

IMT, lama duduk dan posisi kerja duduk, hasil kuesioner NBM dan 

hasil pengukuran REBA.  

4. Tabulasi  

Melakukan pengelompokan data sesuai tujuan penelitian, 

kemudian menyusunnya ke dalam tabel untuk lebih memudahkan 

dalam pembacaan hasil penelitian. 

L. Rencana Analisis Data  

Pada penelitian ini, teknik analisa data yang dilakukan untuk melihat 

hubungan posisi duduk terhadap keluhan Low Back Pain pada pengayuh 

becak di Kota Malang menggunakan REBA, dan NBM (Nordic Body 

Map), selanjutnya dilakukan analisa data univariat dan bivariat sebagai 

berikut : 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat digunakan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian 

(Notoatmojo, 2012). Analisa ini menghasilkan distribusi frekuensi 

berdasarkan persentasi dari setiap karakteristik variabel, mean, 



57 
 

 
 

median, dan modus untuk memudahkan dalam menganalisis data 

dibutuhkan bantuan program Statistical Product and Service 

Solution (SPSS). Analisa univariat dalam penelitian ini meliputi: 

usia, jenis kelamin, IMT, lama duduk dan posisi kerja duduk.    

2. Analisa Bivariat 

Analisis data bivariat dilakukan dengan analisis statistik 

korelasi spearman. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan 

variabel terikat. 

Korelasi spearman digunakan untuk melihat kekuatan 

hubunhan antara dua variabel yang memiliki skala data ordinal, 

yaitu melihat kekuatan hubungan antara variabel bebas (posisi 

duduk) dan variabel terikat (Low Back Pain). Asumsi pengolahan 

data dengan nilai melalui tingkat signifikasi p value (α = 0,05), 

sebagai berikut. 

1) Nilai signifikan p > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

2) Nilai signifikan p < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

  


