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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Desain penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

suatu data dengan  tujuan dan kegunaan tertentu (sugiyono,2009). Penelitian 

yang dilakukan adalah penelitian Observasional Analitik dengan pendekatan 

cross sectional study. Dimana  pengamatan hanya dilakukan dalam 1 waktu 

(Point Time Approach) dimulai dari sebab lalu ke akibat dan tidak ada jangka 

waktunya. 

Rancangan penelitian dapat dilihat pada skema berikut:  

 

              PS                     

  

 

Skema 4.1 Desaign Penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi ojek di kota Malang  

S : Sampel ojek di kota Malang 

PS : Non Probability Sampling teknik Purposive Sampling 

Q1 : Kuisioner TTH 

Q2 : Kuisioner lama kerja 

Q3 : REBA (Rapid Entire Body Assesment) 

H   : Hasil 

P S H 

Q1 

Q2 

Q3 
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B. Kerangka Penelitian 

Kerangka kerja penelitian hubungan lama kerja dan posisi kerja terhadap resiko 

Tension Type Headache pada pengemudi ojek di Kota Malang. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skema 4.2 Rancangan Penelitian 

Observasional Analitik dengan pendekatan Cross Sectional 

Populasi : Pengemudi ojek di Kota Malang 

Teknik Sampling: 

 Probability sampling-purposive sampling 

Sampel: Pengemudi ojek di kota Malang dengan 

kriteria inklusi 

Variabel Independent 

Lama kerja dan posisi kerja 

Variabel Dependent 

Tension Type Headache 

Analisa Data 

H0 : Tidak ada hubungan lama 

kerja dan posisi kerja terhadap 

timbulnya Tension type 

headache pada pengemudi ojek 

di Kota Malang 

H1 : Adanya hubungan lama 

kerja dan posisi kerja terhadap 

timbulnya Tension type 

headache pada  pengemudi 

ojek di Kota Malang 
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C. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011).  

1. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif  atau dapat mewakili (Sugiyono, 2011).  

2. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Purposive 

Sampling, karena peneliti sudah menetukan ciri-ciri, sifat-sifat dan karakteristik 

yang dapat dijadikan sampel. Sampel yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi 

sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi: 

1) Pengemudi ojek di kota Malang 

2) Responden mengalami sakit kepala Tension type headache 

3) Lama kerja pasien yang melebihi batas kerja. 

4) Dapat menerima instruksi dengan baik dan dapat berkomunikasi dengan 

baik. 
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5) Bersedia dijadikan subjek dalam penelitian ini. 

b. Kriteria Eksklusi: 

1) Sakit kepala jenis migraine. 

2) Hipertensi. 

3) Sakit kepala jenis vertigo. 

4) Sakit kepala jenis cluster. 

5) Penderita yang menolak untuk dilakukan penelitian TTH. 

6) Drop out. 

3. Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2013), variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengendara ojek yang 

mengalami resiko Tension type headache di kota Malang. 

4. Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2013) variabel terikat, merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah timbulnya Tension type headache. 

 

 

D. Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Instrumen Skala 

Data 

1 Variabel 

Independent 

Lama Kerja 

Lama kerja pada 

pengemudi ojek 

yang  lebih dari 2 

jam 

Observasi Poin 

kuisioner 

 

Ordinal 
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2 Variabel 

Independent 

Posisi Kerja 

Postur tubuh pada 

pengemudi ojek 

berdasarkan 

kriteria metode 

penilaian 

ergonomic (leher, 

punggung, 

tangan, dan kaki) 

Lembar 

kerja 

REBA 

REBA: 

1 = Normal 

2-3 = Resiko 

Ringan 

4-7 = Resiko 

Sedang 

8-10  = 

Resiko 

Tinggi 

10-15  = 

Resiko 

Sangat Tinggi 

Ordinal 

3 Variabel 

Dependent 

(TTH) adalah 

sakit kepala yang 

terasa seperti 

tekanan atau 

ketegangan pada 

leher. 

Kuisioner 

Tension 

Type 

Headache 

NRS Rasio 

 

E. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian mengenai hubungan lama kerja dan posisi kerja terhadap 

resiko Tension Type Headache pada pengemudi ojek di wilayah Kota Malang. 

F. Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilakukan selama 5 hari yaitu dimulai tanggal 11-15 April 

2018, dilakukan pada saat jam istirahat untuk pengisiana kuesioner Tension type 

headache oleh responden dan saat bekerja untuk pengukuran poisisi kerja dengan 

REBA oleh peneliti. Pengambilan data dilakukan setelah peneliti mendapatkan data 

keseluruhan.  

G. Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan mengajukan permohonan izin 

kepada pihak terkait dan peneliti lebih dulu menjelaskan tentang tujuan dan manfaat 

penelitian ini kepada responden, dengan demikian responden tidak merasa dirugikan 

terkait penelitian ini. 
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1. Informed Concent 

 Setelah responden mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta dampak yang 

akan terjadi selama pengumpulan data, dan responden bersedia untuk diteliti, 

responden harus menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. 

2. Anonymity (Nama samaran) 

        Untuk melindungi hak dan privasi responden, peneliti tidak akan 

mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data, hanya nomor kode 

atau inisial yang digunakan sebai identitas responden. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

              Kerahasian informasi yang telah diberikan responden, dijamin oleh peneliti, 

hanya data tertentu yang akan disajikan pada hasil penelitian dengan tetap menjaga 

privasi dan nilai-nilai keyakinan responden. 

H. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Observasi 

pengisian lembar kerja REBA (Rapid Entire Body Assesment) untuk posisi kerja, 

dan kuisioner Tension type headache. 

1. REBA 

Lembar form REBA digunakan untuk menilai postur tubuh para pekerja dengan 

membagi dua kelompok yaitu (Nurliah,2012): 

a. Kelompok A: Meliputi bagian tubuh, leher, kaki kemudian setelah dilakukan 

penilaian dimasukkan ke dalam table A. 

b. Kelompok B: Meliputi lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan. Postur 

tubuh kelompok B dinilai secara terpisah untuk sisi kiri dan sisi kanan, 

kemudian dilakukan penilaian yang dimasukkan ke dalam tabel B. 
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c. Gunakan tabel A untuk menghasilkan skor tunggal dari tubuh, leher, dan kaki. 

Skor tersebut di catat dalam kotak lembar penilaian dan ditambahkan ke skor 

beban atau gaya untuk memberikan skor A. Menentukan skor B meliputi lengan 

atas, lengan bawah, pergelangan tangan dan skor digunakan untuk 

menghasilkan skor B, kemudian skor A dan B dimasukkan ke dalam tabel C dan 

skor tunggal ini adalah nilai skor C. skor tabel. Skor tabel REBA kemudian 

diperiksa terhadap tingkat tindakan. 

2. Kuesioner Tension Type Headache 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada nyeri, apakah ada 

tekanan di daerah kepala, derajat nyeri kepala yang sedang dialami, dll. 

Kuisioner Tension type headache ini berdasarkan klasifikasi Tension type 

headache episodik dan kronik (Susanto, 2014). 

Klasifikasi Tension type headache episodik: 

a. Nyeri kepala berlangsung beberapa menit >30 menit sampai 7 hari 

b. Nyeri bilateral (kedua sisi) 

c. Rasa menekan atau mengikat (tidak berdenyut) dengan intensitas ringan 

hingga sedang 

d. Nyeri tidak bertambah pada aktifitas fisik rutin seperti berjalan atau naik 

turun tangga 

e. Tidak didapatkan mual atau muntah 

f. Bisa terdapat fotofobia atau fonofobia (salah satu) 

Klasifikasi Tension type headache kronik : 

a. Nyeri kepala timbul >15 hari/bulan, berlangsung >6 bulan 

b. Lokasi bilateral (kedua sisi) 

c. Intensitas ringan hingga sedang 
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d. Tidak diperberat oleh aktifitas fisik seperti berjalan atau naik turun 

tangga 

e. Tidak didapatkan mual ataupun muntah 

f. Bisa terdapat fotofobia atau fonofobia (salah satu) 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dari studi  ini didasarkan pada beberapa tahap 

pelaksanaan. Pertama, tahap persiapan yaitu mengajukan surat perijinan kepada 

prodi.  Kedua, tahap penentuan teknik pengumpulan data penelitian. Teknik 

pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti  untuk mendapatkan 

data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian 

observasional analitik, dimana pengumpulan data dimulai dengan penentuan 

informan sesuai dengan kriteria sampel.  

Sebelum memulai wawancara peneliti menciptakan hubungan saling percaya 

dengan  informan. Peneliti memperkenalkan  diri terlebih dahulu  dan menjelaskan 

maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Setelah calon informan 

memahami tujuan dari penelitian yang akan dilakukan dan informan tidak keberatan 

dengan pertanyaan yang akan diajukan serta memahami  hak-hak mereka sebagai 

informan. Peneliti meminta informan untuk menandatangani surat kesediaan 

berpartisipasi. Kemudian peneliti membuat kontrak untuk pertemuan pertama 

mengenai waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Tahap selanjutnya dilakukan 

wawancara untuk menggali informasi sebagai jawaban dari tujuan penelitian. 

J. Pengolahan Data 

1. Penyuntingan Data (Data Editing) 

 Peneliti melakukan pemeriksaan awal yang telah ada yang bertujuan untuk 

mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada (Septiawan, 2013). 
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2. Pengkodean Data (Data Coding) 

 Peneliti memberikan kode pada masing-masing variabel penelitian untuk 

memudahkan bagi peneliti dalam menganalisis data (Septiawan, 2010) 

3. Entri 

 Memasukkan data-data dalam  program komputer untuk dilakukan 

pengolahan data sesuai dengan variabel yang didapat (Septiawan, 2013) 

4. Tabulasi Data (Data Tabulating) 

Melakukan pengelompokan data sesuai tujuan penelitian, kemudian 

menyusunnya dalam tabel untuk lebih mempermudah dalam pembacaan hasil 

penelitian (Septiawan, 2013) 

K. Analisis Data  

Pada penelitian ini, teknik analisa data yang dilakukan untuk melihat 

hubungan lama kerja dan posisi kerja terhadap resiko Tension type headache 

pada pengemudi ojek di kota Malang menggunakan REBA (Rapid Body Entire 

Assesment) dan kuesioner Tension type headache  Kemudian dilanjutkan teknik 

analisa data univariat dan bivariat sebagai berikut: 

a. Analisa Univariat 

  Analisa univariat digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel dari hasil penelitian penelitian (Notoatmodjo, 

2012). Analisis ini menghasilkan distribusi frekuensi berdasarkan persentasi 

dari tiap-tiap karakteristik variabel, mean, median, dan  modus untuk 

mempermudah dalam menganalisis data dibutuhkan bantuan program Statistical 

Product and Service Solution (SPSS). Analisa univariat dalam penelitian ini 

meliputi: usia, jenis kelamin, dan lama kerja. 

b. Analisa Bivariat 
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Analisa data statistik dilakukan pada dua variable untuk mengetahui 

adanya hubungan atau korelasi. Analisa data 43tatistic dugunakan untuk 

menganalisa hubungan lama kerja dan posisi kerja terhadap resiko Tension type 

headache pada pengemudi ojek di kota Malang menggunakan uji spearman, 

merupakan uji statistik yang dapat digunakan saat data berdistribusi tidak 

normal. 

Syarat penggunaan uji spearman adalah skala variabel bebas dan terikat 

berupa ordinal atau nominal, penggunaan uji spearman bertujuan untuk mencari 

hubungan antara posisi lama kerja dan posisi kerja terhadap resiko Tension type 

headache pada pengemudi ojek di kota Malang, kemudian diperhitungkan 

dengan aplikasi SPSS. 

Analisa data pada penelitian ini adalah uji spearman dengan batasan 

bermakna secara 43tatistic p-value ≤0,05 yang berarti adanya hubungan yang 

bermakna secara statistic (H0 ditolak-H1 diterima) dan p-value ≥0,05 berarti 

tidak adanya hubungan yang bermakna secara statistic (H0 diterima-H1 

ditolak). 


