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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Analitik 

Observasi. Penelitian yang tidak membutuhkan kelompok control sebagai 

pembanding karena yang dicari adalah prevalensi penyakit atau fenomena 

tertentu atau untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yeng berkaitan 

dengan masalah kesehatan dengan metode penelitian pendekatan Cross 

Sectional (Budiarto, 2002). 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

4.2.1 Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di lokasi di PT. GM di Kab Lamandau KALTENG 

4.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2019. 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.3.1 Populasi Penelitian 

 Pupulasi penelitian ini adalah pekerja pemanen kelapa sawit dibagian CuE 

di KALTENG. 

4.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah pekerja pemanen kelapa sawit dibagian 

CuE di PT. GM Kab. Lamandau KALTENG yang telah memenuhi kriteria 

inklusi dan kriteria eksklusi . 

4.3.3 Besar Sampel 

Rumus besar sampel menggunakan rumus dari Sopiyudin, 2016 yaitu: 

Rumus besar sampel adalah sebagai berikut : 
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𝑛 =  (
( Zα + Zβ )

0,5In (
1 + 𝑟
1 − 𝑟)

)

2

+ 3  

n = besar sampel minimum   

Zα = nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada α tertentu 

Zβ = nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada β tertentu 

r = nilai korelasi relatif berdasarkan pustaka 

Dalam penelitian ini, nilai yang diperoleh dari Hubungan Postur 

Kerja Dan Faktor Lain Terhadap Keluhan Muskuloskeletal Disorder’s 

(MSDs) Pada Sopir  Bus Antar Profinsi Di Bandara Lampung (2017)  

mengenai hubungan antara posisi kerja dengan keluhan Muskuloskeletal 

Disorder’s (MSDs) r = 0,445. 

Untuk Zα (0,10%) = 1,645, dengan Zβ (0,10%) = 1,282 

Dengan demikian, hasil perhitungan jumlah sampel  

adalah sebagai berikut : 

𝑛 =  (
( 1,645 + 1,282 )

0,5In (
1 + 0,445
1 − 0,445)

)

2

+ 3 

𝑛 =  (
2,927

0,5In (
1,445
0,555)

)

2

+ 3 

𝑛 =  (
2,927

0,5𝑙𝑛 ( 2,62)
)

2

+ 3 

𝑛 =  (
2,927

0,48
)

2

+ 3 

𝑛 =  (6)2 + 3 
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𝑛 = 36 + 3 

𝑛 =  39 

𝑛 = 40 

Jadi, jumlah sampel yang akan  diamati dari perhitungan rumus 

Sopiyudin, 2016 adalah sebanyak minimal 40 orang. 

4.3.4 Teknik Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

Purposive Sampling Dengan pengambilan sampel secara purposive di 

dasarkan pada suatu pertimangan tertentu yang dibuat oleh peneliti 

sendiri, berdasarkan ciri atau sifat sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya (Notoadmodjo,2005). 

4.3.5  Karakteristik sampel penelitian 

4.3.5.1  Kriteria inklusi  

a. Pekerja yang hanya bekerja dibagian CuE 

b. Lama bekerja minimal 2 tahun 

c. Laki-laki Usia 20-55 tahun 

d. Bersedia menjadi sampel penelitian  

4.3.5.2 Kriteria Eksklusi 

a. Responden dengan Obesitas 

4.3.6  Variabel Penelitian 

4.3.6.1  Variabel Bebas  

a.  Postur kerja 

4.3.6.2 Variabel Terikat 

a. Muskuloskeletal Disorders (MSDs) 
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4.3.7 Definisi Operasional 

Tabel 2.11 Definisi Oprasional Variable 

NO VARIABLE DEFINISI 

OPRASIONAL 

ALAT 

UKUR 

SKALA 

1. Postur Kerja  

 

sikap atau posisi 

leher, batang tubuh, 

lengan atas, lengan 

bawah, pergelangan 

tangan dan kaki saat 

bekerja 

Lembar 

kerja RULA 

1-2 (postur dapat 

diterima), 3-4 

(penyelidikan lebih 

jauh), 5-6 

(rpenyelidikan dan 

perubahan 

dibutuhkan segera), 

7 (dibutuhkan 

sesegera mungkin 

 skala ordinal. 

2. Muskuloskel

etal 

Disorders 

(MSDs) 

 

Keluhan yang 

dirasakan responden 

yang timbul akibat 

pekerjaan. Ditandai 

dengan satu atau 

lebih gejala nyeri, 

panas, kebas, 

bengkak, kaku, dan 

pegal pada satu atau 

lebih bagian anggota 

tubuh 

Kuisioner 

Nordic body 

map 

0 (tidak sakit), skor 1 

(agak sakit), skor 2 

(sakit), skor 3 (sangat 

sakit) dengan nilai 

skala yaitu 0-20 

(rendah), 21-41 

(sedang), 42-62 

(tinggi), 63-84 

(sangat tinggi), 

sehingga 

menggunakan skala 

ordinal 

 

 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat Tulis  

2. Kertas Inform Consent 

3. Lembar form identitas 

4. Kuesioner RULA 

5. Kuesioner Nordic Body Map 
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6. Kamera 

7. Software SPSS 

8. Laptop  

9. Printer  

4.5 Prosedur Penelitian 

4.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

         Data penelitian primer diperoleh dari data primer dengan melakukan 

wawancara dan lembar kuisioner pada pemanen kelapa sawit di PT. GM 

KALTENG. 

4.5.2 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemanen kelapa sawit CuE(Cutting Egrek) 

Pemilihan sampel penelitian dengan form identitas 

Inklusi  Eksklusi  

pengisianinform concent 

Pengisian kuisioner RULA oleh peneliti dan Nordic 

Body Map oleh responden 

Pengolahan dan analisis data 

Hasil  
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4.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dikumpulkan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk 

diagram .Untuk mencari besar hubungan antara variabel bebas dan variabel 

tergantung dilakukan  uji  Korelasi Spearman dengan derajat kepercayaan 

95% dan α = 0,05. Uji hipotesis dilakukan secara komputerisasi dengan 

menggunakan program SPSS for windows. 

 


