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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu rangkaian prosedur atau 

tahapan pengamatan yag terlebih dahulu diputuskan sehingga menjadi 

dasar pemikiran dan sesuai dengan masalah yang akan menjadi topik 

pembahasan di pengamatan. 

Dalam metode penelitian terdapat langkah-langkah yang 

dipakai untuk melakukan pengamatan yaitu survei awal, identifikasi 

permasalahan, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Pengolahan 

data untuk metode penilitian menggunakan Rappid Upper Limb 

Assesment  (RULA). 
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.2.  Tahapan Penelitian 

       Dalam tahapan ini dijabarkan tentang bagaimana alur 

pengamatan dari awal sampai akhir. Tahap penelitian diantaranya 

yaitu: 

3.2.1. Tahap Identifikasi 

Tahap identifikasi adalah tahapan pengamatan agar bisa 

memahami, memikirkan dan memperinci tentang yang menjadi 

pokok permasalahan di perusahaan.. 

1) Studi lapangan 

Studi lapangan adalah melakukan pengamatan 

terlebih dahulu ke perusahaan agar diketahui segala masalah 

yang ada dan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan di pengamatan. 

2) Studi pustaka 

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan agar 

mendapatkan pustaka yang membantu pengamatan dan dipakai 

menyelesaikan pokok masalah. 

3) Identifikasi perumusan masalah 

Dari berbagai macam studi yang sudah ada maka 

pengamat merumuskan permasalahan yang cocok di 

perusahaan. 

4) Perumusan tujuan 

Perumusan tujuan ini bermaksud untuk mengenai hal 

apa yang di inginkan. 

 

3.2.2. Tahap Pengumpulan Data 

3.2.2.1 Pengumpulan Data 

Dalam langkah berikut pengamat dikumpulkan 

data yang diperlukan dan data yang diperlukan tersebut 

adalah: 
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a) Data Primer 

       Data yang didapatkan oleh pengamat ini berasal dari 

pekerja di perusahaan. Data primer yang dibutuhkan 

peneliti adalah: 

 Penyebaran Quesioner 

Penyebaran kuesioner ini dimaksudkan untuk 

mengetahui berbagai jenis keluhan yang sering dirasakan 

para pekerja. 

 Perekaman Postur Kerja 

Pada langkah ini, pengamat memakai kamera 

digital dengan cara membuat video maupun gambar 

tentang aktivitas pekerja waktu sedang melakukan 

pekerjaan. 

 

b) Data Sekunder 

Data jenis ini meruapakan jenis data yang didapat 

pengamat dengan tidak langsung. Data sekunder yang 

dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan pengamatannya 

didapatkan salah satunya berupa tentang sejarah 

perusahaan. 

 

3.2.3. Tahap Olah Data 

3.2.3.1 Identifikasi MSDs Memakai NBM 

Melakukan identifikasi MSDs dengan cara mengolah 

data kuesioner NBM yang dikumpulkan dan merekapitulasi 

sesuai dengan keluhannya. 

3.2.3.2 Menentukan Penilaian Postur Kerja Dengan Metode 

RULA 

Pada tahap ini, data – data yang sudah terkumpul dan sudah 

direkapitulasi dari hasil Body Map Quesioner diolah 

memakai metode RULA. 
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a. Skor Grup A terdiri dari: 

1. Lengan Atas (upper arm) 

Pemberian nilai atau skor terhadap besarnya 

sudut terbentuk lengan atas dihitung berdasarkan posisi 

batang tubuh ketika pekerja sedang bekerja. 

2. Lengan Bawah (lower arm) 

Pemberian nilai atau skor terhadap besarnya 

sudut terbentuk lengan bawah dihitung berdasarkan posisi 

batang tubuh ketika pekerja sedang bekerja.  

3. Pergelangan Tangan (wrist) 

Pemberian nilai atau skor terhadap besarnya 

sudut terbentuk oleh pergelangan tangan yang dihitung 

berdasarkan posisi lengan bawah ketika pekerja sedang 

bekerja.  

4. Putaran Pergelangan Tangan (Wrist Twist) 

Pemberian nilai atau skor untuk putaran 

pergelangan tangan (wrist twist) postur netral adalah 

mendapatkan nilai 1 ketika di posisi tengah dari putaran, 

nilai 2 ketika tepat atau didekat dengan putaran.  

Jika nilai semua postur grup A sudah diketahui maka 

langkah selanjutnya adalah memasukkan kedalam tabel 

postur grup A agar mendapatkan nilai atau skor akhir. 

5. Penambahan Skor Aktivitas 

Sesudah mendapatkan nilai grup A selanjutnya 

nilainya ditambah dengan skor aktivitas.  

6. Penambahan Skor Beban 

Sesudah mendapatkan hasil penilaian dengan skor 

aktivitas nilai grup A selanjutnya hasil tersebut 

ditambahkan dengan skor beban.  
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b. Skor Grup B terdiri dari: 

1. Leher (neck) 

Pemberian nilai atau skor terhadap besarnya 

sudut terbentuk leher dihitung ketika posisi tubuh pekerja 

berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. 

2. Batang Tubuh (trunk) 

Pemberian nilai atau skor terhadap besarnya 

sudut yang dibentuk tulang belakang pada waktu pekerja 

sedang bekerja berdasarkan kemiringan yang sudah 

ditentukan 

3. Kaki (legs) 

Pemberian nilai atau skor terhadap kaki 

berdasakan posisi kaki pada waktu pekerja sedang bekerja 

dengan menentukan pekerja sedang kerja dengan posisi 

normal atau bertumpu pada satu kaki lurus. 

Jika nilai semua gru B sudah diketahui maka langkah 

selanjutnya adalah memasukkan kedalam tabel postu grup 

B agar mendapatkan nilai atau skor akhir. 

4. Penambahan Skor Aktivitas 

Sesudah mendapatkan nilai grup B selanjutnya 

nilainya ditambah dengan skor aktivitas. 

5. Penambahan Skor Beban 

Sesudah mendapatkan hasil penilaian dengan skor 

aktivitas grup B maka hasilnya tersebut ditambahkan 

dengan skor beban.  

c. Untuk mendapatkan hasil grand score tabel C adalah 

mengabungkan hasil skor grup A ditambah dengan skor grup 

B untuk mengetahui hasil akhir grand score. 
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3.2.4. Tahap Analisa dan Pembahasan 

1. Analisa kuesioner NBM 

Setelah data kuesioner NBM direkapitulasi sesuai 

dengan jenis keluhannya maka dapat diketahui bahwa postur 

tubuh mana saja yang dialami oleh pekerja dan dapat 

terjadinya musculoskeletal disorder Sehingga  dapat dijadikan 

acuan dalam usulan perbaikan 

2. Menentukan tingkat keluhan kerja 

Setelah diketahui nilai RULA maka skor dikategorikan 

sesuai kriteria yaitu nilai 1 - 2  dengan tingkat keluhan 

minimum artinya aman, nilai 3 - 4 dengan tingkat keluhan 

kecil artinya perlu pembenahan segera, nilai 5 - 6 dengan 

tingkat keluhan sedang artinya perlu perbaikan dalam waktu 

dekat dan nilai 7 dengan tingkat keluhan tinggi artinya perlu 

perbaikan sekarang juga.  

3. Usulan Perbaikan 

Usulan perbaikan ini diberikan kalau ada postur tubuh 

mempunyai tingkat resiko sedang dan tinggi. Usulan perbaikan 

postur tubuh ini diperiksa kembali dan diperbaiki postur 

tubuhnya supaya tidak terjadi masalah MSDs kembali. 

 

3.2.5. Kesimpulan dan Saran 

Untuk langkah terakhir, pengamati mengambil kesimpulan 

berdasar olah data memakai metode RULA sebagai penilaian 

terhadap postur kerja di keripik buah UD. Samsul. Peneliti juga 

akan memberi saran terkait postur kerja beresiko terjadi timbulnya 

musculoskeletal disorder terhadap perusahaan. 


