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  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

Berdasarkan tahapan penelitian yang mengacu pada tahapan metode 

ilmiah, maka setiap penelitian memerlukan suatu kerangka berfikir 

(metodologi) penelitian sebagai acuan agar proses penilitian berjalan  secara 

sistematis, terstruktur dan terarah. Metodologi penelitian berisi urutan 

langkah yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. 

Adapun tahap penelitian skripsi disajikan sebagai berikut 

 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di jalan kenanga pasar jeruk, gembongan, 

tanggul, kabupaten Jember. 

 

3.2 Tahapan Penelitian 
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 

 

3.2.1 Tahap Identifikasi dan Penelitian Awal 

Tahap identifikasi dan penelitian awal merupakan tahap awal untuk 

melakukan penelitian yang terdiri dari: 

 

3.2.1.1 Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk observasi dengan pengamatan 

langsung di perusahanan yang ingin amati. Dimana studi lapangan ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi perusahaan yang dibutuhkan 

dan juga mengetahui masalah apa yang terjadi di perusahaan tersebut. 
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3.2.1.2 Studi Pustaka 

Studi Pustaka dilakukan untuk memperoleh konsep, teori serta  

metode yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. Study 

pustaka disebut juga study literatur, dimana studi literatur ini dapat berupa 

buku-buku penunjang, jurnal (karya tulis ilmiah) dan juga penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan musculoskeletas disorder dan Quick 

Exposure Check. 

 

3.2.1.3 Merumuskan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Perumusan masalah ini berisi pertanyaan yang akan fokus pada 

permasalahn yang terjdi diperusahaan, dimana yang akan dibahas pada latar 

belakang. Penetapan tujuan dibuat untuk berfokus pada pemecahan suatu 

masalah agar didapatkan hasil akhir yang baik dan tanpa keluar dari ranah 

topik. 

 

3.3 Tahap Pengumpulan Data 

Adapun tahapan pengumpulan data sebagai berikut: 

3.3.1 Data Primer 

Berikut adalah data-data primer untuk melengkapi pengumpulan data. 

1. Wawancara  

Dalam wawancara ini penulis  bertujuan untuk mengetahui proses 

pekerjaan yang dilakukan secara manual dan dengan beban yang berat juga 

jangka waktu bekerja yang cukup lama dalam bekerja. Dimana wawancara ini 

lebih rinci dilakukan dengan menyebarkan kuisioner untuk mengetahui 

sebuah keluhan yang dikeluhkan. Wawancara ini dilakukan dengan pekerja di 

UD.Sinar Buah. 

2. Observasi 

Observasi digunakan untuk membandingkan antara kegiatan yang 

dilakukan berdasarkan standardan kenyataan yang ada dilapangan. 
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3. Kuisioner 

Penulis membagi 2 kuisioner yaitu: 

a. Kuisioner Nord Body Map (Lampiran 1.1) pada tahap ini dibagikan 

sebuah Kuisioner pada tiap pekerja. Kuisioner ini digunakan untuk 

mengetahui bagian tubuh pekerja yang mengalami sakit setelah 

melakukan pekerjaan. Kuisioner ini dibagikan kepada 4 responden 

dimana pengambilan sample ini menggunakan teknik pengambilan 

sampling sistematis, yaitu menggunakan interval dalam memilih 

sample penelitian, pengambilan sample pada pekerja dengan 

kelipatan 10 yang hadir di tempat kerja akan dijadikan sample. 

(Sumber: Sugiyono 2016) 

b. Kisioner Quick Exposure Check, (Lampiran 2.1) pada tahap ini 

dibagikan juga kuisioner yang kedua pada tiap pekerja. Kuisioner ini 

digunakan untuk mengetahui bagian tubuh pekerja yang mengalami 

sakit setelah melakukan pekerjaan. Pembagian kuisioner untuk QEC 

ini pun sama dengan Kuisioner NBM dimana pembagian kuisioner 

dan cara pengambilan samplenya sama. 

 

3.3.2 Data sekunder 

Data sekunder diolah lebih lanjut menjadi bentuk seperti tabel,grafik, 

diagram atau gambar dan sebagainya, sehingga lebih informatif oleh pihak 

lain. Data sekunder yang akan menunjang penelitian skripsi ini antara lain 

yaitu, Profil perusahaan digunakan untuk melengkapi identitas pada saat 

penulisan di latar belakang. 

 

3.4 Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data dengan menggunakan 

kuisioner NBM, metode QEC, dan mengidentifikasi faktor penyebab risiko 

menggunakan Cause Effect. 
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3.4.1 Identifikasi Menggunakan NBM 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi MSDs dengan menggunakan 

Nordic Body Map yang telah terkumpul berupa kuisioner dan akan dilakukan 

proses pengolahan. Dengan melakukan Rekapitulasi jawaban pekerja tiap 

proses pekerjaan yang merasa sakit. Kuisioner NBM ini digunakan untuk 

tahap awal mengetahui keluhan yang dirasakan oleh pekerja, setelah 

menyebarkan kuisioner ini ke beberapa responden maka diketahui keluhan 

yang sering dikeluhkan pada bagian-bagian tertentu, setelah itu maka 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode QEC. 

 

3.4.2 Penilaian Postur kerja menurut kuisioner QEC pengamat dan 

operator 

Setelah menggunakan kuisioner Nordic Body Map untuk menemukan 

bagian tubuh yang dikeluhkan pekerja setelah bekerja, kemudian penulis akan 

menghitung nilai Exposure level. Dimana tahapannya yaitu Foto/vidio postur 

kerja karyawan ketika melakukan aktivitas bekerja direkam (sebagai bukti) 

 

3.4.3 Identifikasi faktor penyebab risiko kerja menggunakan Cause 

Effect 

Selain mengetahui risiko cidera yang dialami oleh pekerja pada 

gangguan otot rangka, penulis juga mencari tau penyebab utama yang 

menyebabkan pekerja mengalami keluhan pada bagian otot rangka atau 

musculoskeletal disorder dengan menggunakan diagram ishikawa. 

 

3.4.4 Merumuskan Usulan Perbaikan 

Setelah semua perhitungan dan penganalisian dengan menggunakan 

metode diatas penulis melakukan usulan perbaikan yang sesuai dengan 

keluhan yang dirasakan pekerja utnuk mengurangi keluhan dan produktivitas 

pekerja meningkat. Dimana usulan perbaikan ini penulis memberikan usulan 

yaitu menambahkan peralatan kerja seperti, trolly untuk mengurangi 

mengangkat beban berat secara manual. 
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3.4.5 Analisa dan Pembahasan 

Ditahap selanjutnya penulis melakukan analisa dan pembahasan dari 

pengolahan data yang dibuat sebelumnya, dimana analisa mengenai hasil 

kusioner NBM, kuisioner QEC yang menunjukkan hasil bagian-bagian tubuh 

serta hal yang perlu dilakukan selanjutnya. Menganalisa Cause effect yang 

menggunakan diagram ishikawa, dimana penjelasan yang lebih lengkap 

mengenai penyebab-penyebab dan akibat yang ada di diagram ishikawa. 

 

3.5 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini hasil dari penelitian akan disimpulkan secara 

keseluruhan dari analisa dan usulan perbaikan. Dan usulan berupa saran 

kepada pihak perusahaan dari penulis ataupun saran untuk penelitian ini dari 

perusahaan. 


