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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional karena melihat posisi kerja dan masa kerja pada 

pekerja tenun ikat di Desa Parengan untuk menganalisa kejadian LBP pada 

pekerja tenun. Pendekatan cross sectional, adalah suatu penelitian yang 

mempelajari dinamika korelasi antara variabel independen (faktor risiko) 

dengan variabel dependen (efek), melalui pendekatan observasional atau 

pengumpulan data pada satu waktu yang sama (Notoatmodjo, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

 

  

Posisi kerja 

(X1) 

Masa kerja (X2) 

Kejadian LBP 

(Y) 
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B. Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

 

Observasional analitik dengan pendekatan Cross Sectional 

Populasi : Pekerja tenun ikat Desa Parengan 

Teknik Sampling : Total sampling 

Sample : 60 orang pekerja tenun ikat Desa Parengan 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Posisi Kerja Masa Kerja 

REBA Kuesioner 

Kejadian Low Back 

Pain 

Kuesioner Nordic 

Body Map 

Skala : Ordinal Skala : Ordinal 

Analisa Data  

H0 : Tidak ada hubungan posisi kerja dan 

masa kerja terhadap low back pain pada 

pekerja tenun ikat di Desa Parengan 

H1 : Ada hubungan posisi kerja dan masa 

kerja terhadap low back pain pada pekerja 

tenun ikat di Desa Parengan 
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B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari obyek suatu kegiatan 

yang memiliki variabel yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan 

diambil kesimpulan (Sugiyono, 2012).   

Berdasarkan judul skripsi diatas “Hubungan Posisi Kerja dan Masa Kerja 

terhadap Kejadian Low Back Pain pada Pekerja Tenun Ikat di Desa Parengan 

Lamongan”. Maka variabel yang diteliti dibedakan menjadi : 

a. Variabel Independen / Bebas (X) 

Menurut Sugiyono 2012 variabel bebas merupakan variabel yang 

akan mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

terikat. Variabel dalam penelitian ini adalah X1 Posisi Kerja, X2 Masa Kerja, 

variabel ini diukur melalui instrument dalam bentuk ordinal.  

b.  Variabel Dependen / Terikat (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi akibat karena variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat 

adalah Low Back Pain (LBP). 

 

C. Populasi, Sample, dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah generalisasi  yang terdiri dari subyek dan objek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012) 

Populasi merupakan gabungan dari seluruh elemen yang terbentuk 

dari peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik sama yang 

menjadi pusat perhatian peneliti, sebab dianggap sebagai bagian dari 
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penelitian (Ferdinan, 2006). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah seluruh pekerja tenun di Desa Parengan Lamongan sebanyak 60 

pekerja. 

2. Sample 

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

suatu populasi (Sugiyono, 2012). Sampel merupakan bagian dari populasi 

dengan karakteristik yang akan diteliti dan dapat mewakili dari keseluruhan 

populasi sehingga jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan populasi. 

Metode pengambilan sampel penelitian pada pekerja tenun ikat di Desa 

Parengan Lamongan dengan cara total sampling sebanyak 60 orang pekerja. 

. Total sampling adalah teknik penentuan sampel jika semua anggota dari 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012). 

3. Sampling 

Sampling menurut Sugiyono, 2012 adalah suatu teknik untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh  nantinya akan lebih representative. 

Metode pengambilan sampel penelitian pada pekerja tenun ikat di Desa 

Parengan Lamongan dengan cara Total Sampling. 

Total sampling adalah teknik penentuan sampel jika semua anggota 

dari populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012). 

 

D. Definisi Oprasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Oprasional 

Instrumen Skala 

Data 

1 Posisi 

Kerja 

Posisi kerja 

duduk dalam 

posisi statis 

Rapid Entire 

Body 
Ordinal 
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dengan 

gerakan 

berulang 

Assesment 

(REBA) 

2 Massa 

Kerja 

Jangka waktu 

pekerja 

menjadi 

penenun. 

Kuesioner Ordinal 

3 Low 

Back 

Pain 

Nyeri pada 

area punggung 

bawah. 

Nordic Body 

Map (NBM) 
Ordinal 

 

E. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, 

Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. 

 

F. Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada bulan April 2018. 

 

G. Etika Penelitian 

Kode etik penelitian adalah suatu pedoman etika yang berlaku setiap 

kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti 

(subjek penelitian) dan masyarakat yang memperoleh dampak dari hasil 

penelitian (Notoatmodjo, 2012). Etika penelitian ini mencakup juga perilaku 

atau perlakuan peneliti terhadap subjek penelitian serta sesuatu yang dihasilkan 

peneliti untuk masyarakat. 

Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo tahun 2012 etika penelitian 

meliputi : 

1. Informed  Consent 

Dalam suatu penelitian perlu adanya pertimbangan atas hak-hak 

subjek untuk memperoleh informasi tentang tujuan peneliti melakukan 
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penelitian tersebut. Selain itu, peneliti harus memberikan kebebasan pada 

subjek untuk memberikan informasi atau tidak (partisipasi). Dengan alasan 

diatas, peneliti harus mempersiapkan lembar persetujuan atau inform 

concent sebagai tanda bahwa subjek bersedia memberikan informasi yang 

dibutuhkan terkait penelitian. Inform concent mencakup : 

a. Penjelasan manfaat penelitian. 

b. Penjelasan kemungkinan resiko yang ditimbulkan. 

c. Penjelasan dari manfaat yang didapat. 

d. Persetujuan subjek dapaat mengundurkan diri sebagai objek penelitian 

sewaktu waktu. 

e. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan terhadap identitas dan informasi  

yeng diberikan oleh responden. 

2. Anomity 

Setiap  individu memiliki hak atas privasi dan kebebasan dalam 

memberikan informasi. Subjek berhak tidak memberikan informasi yang 

diketahui kepada orang lain. Dengan demikian peneliti harus menjaga 

kerahasiaan identitas dan kerahasiaan informasi yang diberikan responden. 

3. Confidentiality 

Peneliti harus mampu memegang prinsip kejujuran, keterbukaan, 

keterbukaan, dan kehati - hatian. Maka dari itu, lingkungan harus 

dikondisikan sehingga dapat memenuhi prinsip keterbukaan dengan 

menjelaskan prosedural penelitian. Prinsip keadilan memiliki arti semua 

subjek mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, agama, 

ras, dan golongan. 
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H. Alat Pengumpulan Data 

1. Wawancara penelitian. 

 Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau 

informasi secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden), atau 

bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (face to face) 

(Notoatmodjo, 2002:102). Dalam penelitian ini melakukan percakapan atau 

tanya jawab dengan responden dan pemilik industri tenun sarung. 

2. Kuesioner Nordic Body Map untuk mengetahui tingkatan dari keluhan LBP 

yang diderita pekerja. 

Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis 

tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden yang 

dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh 

responden. 

3. Form Rapid Entire Body Assesment untuk mengtahui tingkat resiko dari 

LBP. 

REBA merupakan metode yang bertujuan untuk memberikan 

penilaian atas resiko postur tubuh yang dapat menimbulkan gangguan 

muskuloskeletal (Aryanto, 2008) 

 

I. Prosedur Pengumpulan Data  

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1) Tahap Persiapan 

a. Melakukan studi pendahuluan melalui wawancara, teori, dan 

pengamatan langsung pada pekerja tenun ikat di Desa Parengan. 
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b. Menyusun proposal penelitian. 

c. Mengurus surat izin penelitian ke pihak Program Studi Fisioterapi 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

2) Tahap Persiapan Penelitian 

a. Penyusunan instrumen penelitian. 

b. Menyediakan informed consent. 

3) Tahap Pengumpulan Data 

a. Mendatangi rumah produksi tenun ikat. 

b. Memberikan penjelasan terhadap responden tentang penelitian yang 

akan dilakukan. 

c. Memberikan informed consent jika bersedia menjadi subjek penelitian. 

d. Melakukan wawancara berdasarkan kuesioner wawancara yang telah 

dipersiapkan. 

e. Responden diminta mengisi kuesioner NBM. 

f. Mengambil gambar posisi kerja responden saat menenun untuk diamati 

dan penilaian REBA. 

 

J. Rencana Anlisa Data 

a. Editing 

 Penelitian yang dikumpulkan kemudian diperiksa kembali kebenarannya 

oleh peneliti, yang dilakukan ketika atau setelah tahap pengumpulan data. 

b. Coding 

  Data yang telah didapatkan dalam penelitian kemudian dilakakn 

coding, untuk menerjemahkan data yang dikumpulkan selama penelitian 
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kedalam simbol berupa angka atau  huruf yang cocok untuk keperluan 

analisis. 

c. Entry Data 

  Entry data dilakukan ketika data yang diperoleh dari penelitian 

dimasukkan pada sistem yang berisi informasi berupa data. 

 

K. Teknik Anlisa Data 

a. Analisa Univariat 

Analisa ini berfungsi untuk menentukan distribusi frekuensi variabel 

independen dan variabel dependen. Analisa ini dilakukan dengan cara 

mentabulasi data kemudian disusun dalam tabulasi frekuensi dan presentase 

variabel. 

b. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah analisa yang dilakukan terhadap dua variabel 

yang diduga memiliki hubungan atau korelasi dengan menggunakan uji 

statistik (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian ini analisa bivariat adalah 

korelasi spearman, analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan antar variable. Korelasi spearman menurut Sugiyono 

2012 digunakan untuk mengetahui hubungan data yang bersifat ordinal. 

Perhitungan korelasi spearman terdiri dari beberapa tahap yaitu: 

1) Mengurutkan data menurut nilai terkecil hingga nilai terbesar. 

2) Membuat peringkat dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. 

3) Menghitung nilai d atau selisih peringkat dari masing-masing 

pasangan data. 

4) Menghitung nilai korelasi spearman dengan rumus : 
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𝑝 = 1 −  
6 ∑ 𝑏𝑖

2

𝑛(𝑛2 − 1)

Sumber : Sugiyono 2012 

Keterangan : 

p = Koefisien korelasi spearman 

b1 = Selisih peringkat setiap data 

n = Jumlah data 

Langkah-langkah pengujian : 

1) Menentukan hipotesis penelitian

H0 = β1 = 0 Tidak ada hubungan posisi kerja dan masa kerja terhadap

kejadian low back pain pada pekerja tenun di Desa 

Parengan Lamongan. 

H1 = β2 ≠ 0 Ada hubungan posisi kerja dan masa kerja terhadap 

kejadian low back pain pada pekerja tenun di Desa 

Parengan Lamongan. 

2) Menentukan nilai kritis pengujian

Nilai kritis penolakan dan penerimaan didapatkan dari tabel Z

dengan derajat kebebasan n-2.

3) Menghitung nilai Z

Zhitung = rs √(𝑛 − 1) 

Keterangan : 

rs = koefisien korelasi spearman 

n = jumlah observasi. 

4) Membuat nilai Z tabel dengan statistik.

5) Membuat kesimpulan.


