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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain penelitian 

Metode penelitian menggunakan observasional analitik, karena 

melihat beban kerja dan masa kerja pada penambang pasir untuk 

menganalisa shoulder pain. Adapun pendekatan yang digunakan adalah 

cross sectional yaitu data antara variabel independen dan dependen akan 

dikumpulkan bersamaan. Metode ini digunakan untuk mencari unsur yang 

dikaitkan dengan fenomena (Notoadmojo, 2005). 

 

   NP Q1  

 

1Bagan 4.1: Disain Penelitian 

Keterangan bagan: 

P = Populasi   

S = Sample  

NP = No Probality sampling  

Q1 = Kuesioner 

Q2 = Hasil  

  

P  S Q2 
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B. Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Bagan 4.2: Kerangka Penelitian 

Observasi dengan pendekatan Cross Sectional 

Populasi: Penambang pasir di Kalimujur kabupaten Lumajang 

Teknik: purposive sampling   

Sampel : 62 orang Penambang pasir   

Variabel Independen  

Skala : Ordinal  

 Masa kerja  

Nordic Body Map  

Variabel Dependen  

Kejadian shoulder pain 

Skala : Nominal 

Analisa data 

spearman 

H1: Ada hubungan beban 

kerja dan masa kerja terhadap 

resiko shoulder pain pada 

penambang pasir di kalimujur 

kabupaten Lumajang  

 

Beban 

kerja  

      QEC                  Question

er               
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C. Populasi, Sample, dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan yang 

karakteristiknya akan diteliti, satuan itu dinamakan unitalisis dan dapat 

berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda dan seterusnya 

(Djawranto,1994). Populasi dalam penelitian dilakukan peneliti ini 

adalah Penambang pasir di Kalimujur kabupaten Lumajang.  

2. Sampel 

Sugiyono (2011) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi sampel yang digunakan 

adalah Penambang pasir di kalimujur kabupaten Lumajang.  

3. Teknik sampling 

 Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non-

probability. Non-probability adalah teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberi peluang/kesempatan sam bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik penentuan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode non-

probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sample, dengan menggunakan 

pendekatan purposive sampling (Sugiyono, 2017).  

a) Kriteria Inklusi  

1) Penambang pasir tradisional di Kalimujur Kabupaten 

Lumajang 

2) Penambang yang berjenis kelamin laki-laki  
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3) Bersedia menjadi sample  

4) Usia penambang > 25 tahun  

b). Kriteria Eksklusi  

1) Responden tidak mengisi quesioner secara lengkap 

2) Responden memiliki riwayat trauma kerja seperti fraktur dll  

3) Responden memiliki postur kongenetal seperti kifosis 

D. Variabel 

Variabel penilitian terdiri dari:  

1. Variabel bebas (Indenpendent variabel) 

Variabel bebas adalah faktor yang diduga memengaruhi 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor 

pekerjaan (beban kerja, postur kerja, frekuensi kerja dan durasi), faktor 

individu (Umur, masa kerja,dan jenis kelamin)  

2. Variabel terikat (Dependent variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keluhan shoulder 

pain. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang 

memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara relevan sehingga dari 

masing-masing variabel tersebut lebih terarah dan sesuai dengan metode 

pengukuran yang telah direncanakan.  
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1Tabel 4.1: Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Alat ukur Skala data 

1  

Variabel 

independen  

Beban kerja Beban kerja 

adalah beban 

yang ditanggung 

tenaga kerja yang 

sesuai dengan 

jenis pekerjaanya 

Questioner 

QEC  

Ordinal 

Beban kerja 

< 10 kg  

Beban kerja  

> 10 kg  

Masa kerja Lama tenaga 

kerja bekerja pada 

penambang pasir 

Kalimujur, 

kabupaten 

Lumajang 

 

Questioner 

Ordinal 

Masa kerja 

< 3 tahun  

Masa kerja  

>3 tahun   

 

 

2 Variabel 

dependen  

Resiko 

shoulder 

pain  

Adalah rasa sakit 

yang timbul di 

atau sekitar bahu. 

 

Nordic 

body map 

Nominal 

A= Tidak 

ada sakit 

B=agak 

sakit 

C= sakit  

D= sangat 

sakit 

 

 

F. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada penambang pasir di Kalimujur, 

Kabupaten lumajang. 
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G. Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilakukan pada 25 – 27 Februari2019. 

Dilakukan setelah mendapat persetujuan peneliti dari penambang pasir di 

Kalimujur kabupaten Lumajang.  

H. Etika Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti perlu membawa 

rekomendasi dari institusi untuk pihak yang lain dengan cara mengajukan 

permohonan izin kepada lembaga tempat penilitian yang ditujukan oleh 

penulis. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah peneliti dapat 

melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika yang meliputi:  

1.  Inform consent  

Bentuk persetujuan antara peneliti dan responden dengan 

memberikan lembaran persetujuan dengan tujuan mengetahui 

maksud dan tujuan serta dampak terdapat subjek peneliti selama 

pengumpulan data. Jika bersedia siap menandatangani lembaran 

persetujuan dan bila tidak bersedia peneliti siap menghormati 

keputusan tersebut. 

2. Tanpa nama (annonimity)  

Masalah etika dalam penelitian, peneliti tidak mencantumkan 

nama responden secara lengkap pada lembaran observasi tapi diganti 

dengan inisial nama. 
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3. Kerahasian (confidentiality) 

Semua informasi responden yang telah dikumpulkan oleh 

peneliti akan dijamin kerahasiannya, hanya kelompok data tertentu 

yang akan di kumpulkan pada hasil riset.  

I. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Kuisioner  

Dalam penelitian ini akan digunakan kuesioner shoulder pain 

bahwa yang telah dimodifikasi untuk menentukan apakah responden 

mengalami shoulder pain atau tidak dan skala NBM untuk mengetahui 

bagian yang mengalami keluhan.  

2. Nordic Body Map (NMB)  

Nordic body map merupakan salah satu dari metode 

pengukuran subjektif untuk mengukur rasa sakit otot para pekerja. 

Untuk mengetahui letak rasa sakit atau ketidaknyamanan pada tubuh 

pekerja digunakan body map.Dalamaplikasinya, metode Nordic Body 

Map dengan menggunakan lembar kerja berupa peta tubuh (body map) 

merupakan cara yang sederhana, mudah dipahami, murah dan 

memerlukan waktu yang singkat.  

Nordic Body Map meliputi bagian otot pada sistem 

musculoskeletal pada kedua sisi tubuh kanan dan kiri, yang dimulai 

dari anggota tubuh atas yaitu otot leher sampai dengan bagian paling 

bawah, yaitu otot pada kaki. Melalui quesionerNordic Body Map, 

maka akan diketahui bagian otot mana aja yang mengalami gangguan 
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kenyerian maka akan diketahui dengan otot mana saja yang mengalami 

gangguan kenyerian (Tarwaka, 2015) 

3. Quick Exposure Check (QEC)  

Quick Exprosure Check (QEC) merupakan metode untuk 

menilai secara tepat pajanan dari resiko-resiko terjadinya sebuah 

gangguan pada otot atau MSDs (musculoskeletal disorders). Sehingga 

peneliti menggunakan metode ini dalam menilai beban kerja yang 

diterima oleh pekerjaan selama melakukan pekerjaan.  

Ilman, dkk (2013) kuesioner terdiri dari kuesioner observer dan 

kuesioner pekerja. Kuesioner pengamat lebih menitik beratkan kepada 

postur tubuh yang terbentuk oleh operator ketika melakukan 

pekerjaannya. 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer, didapatkan melalui 

observasi, pengukuran dan kuesioner. Dalam pengumpulan data, 

pertamakali melakukan observasi untuk mengetahui gambaran tahapan 

pekerja dan mengukur tingkat resikos houlder pain. Kegiatan yang 

dilakukan dalam pengambilan data berdasarkan lengka-langka sebagai 

berikut:  

1. Persiapan  

a) Menyusun proposal penelitian  

b) Melakukan studi pendahuluan  

c) Mempersiapkan surat ijin penelitian yang akan dimasukan 

kepada pihak yang berkepentingan yaitu dinas pemilik tambang.  
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d) Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan 

peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan 

menggunakan informant consentserta alat yang dibutuhkan 

peneliti.  

2. Tahap pelaksanaan  

a) Peneliti telah mendapatkan ijin untuk melakukan penelitian pada 

pekerja yang bersangkutan tersebut.  

b) Meamstikan bahwa responden bersedia untuk menjadi 

responden dalam penelitian untuk siap di foto aktifitas kerja 

yang dilakukan responden.  

c) Koordinasi dengan pihak penambang tentang rancangan 

pelaksanaan pengembalian data di lapangan agar saat pembagian 

quesioner dan pengisian form quesioner berjalan lancar.  

d) Setelah selesai mengucapkan terimakasi kepada responden atas 

kerja sama dangan waktu yang diberikan.  

e) Hasil observasi di tabulasi, dianalisis dan di simpulakan 

hasilnya.  

K. Pengolahan Data 

langkah dalam menganalisa data dalam peneliti ini sebagai berikut  

1. Menyunting Data (Data Editing)  

Peneliti memeriksa data awal yang telah ada. Bertujuan untuk 

mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada (Septiawan, 2013). 
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2. Mengkode Data (Data Conding)  

Proses pemberian kode kepada setiap variabel yang telah 

dikumpulkan untuk memudahkan dalam pengolahan lebih lanjut, kode 

data terdapat pada quesioner. Coding merupakan kegiatan menambah 

data bentuk huruf menjadi data berbentuk angka/ bilangan. 

3. Memasukan Data (data entry) 

Memasukan data dalam program komputer untuk dilakukan 

pengolah data sesuaidengan variabel yang sudah ada 

(Septiawan,2013).  

4. Tabulasi Data  

Pengelompokan data sesuai dengan tujuan peneliti kemudian 

menyusun ke dalam table untuk mempermudah dalam pembacaan hasil 

peneliti(Septiawan, 2013).  

L. Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Digunakan untuk menejelaskan atau mendeksripsikan 

karateristik setiap variabel meliputi distribusi usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan (Notoatmodjo,2010).  

2. Analisa bivariat 

Uji normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah 

nilai residual terdistribusi normal atau tidak normal (Ghazali, 2009). 
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Data yang berdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan 

terjadinya bias. 

a. Uji Normalitas 

 Sebelum peneliti melakukan analisa data dengan uji hipotesa, 

data harus lebih dahulu diuji normalitasnya dahulu. Pengujian data 

untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak 

normal (Ghazali,2009). Untuk menguji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Shapiro-wilk, jika jumlah sempel < 50, dan apabila 

sample > 50 menggunakan uji Kolmogorov – smirnov. Kesimpulan 

dari hasil analisis data dikatakan berdistribusi normal jika p>0,005, 

dan berdistribusi tidak normal jika p< 0,05 (Nisfiannor,2009). 

b. Uji Chi Square 

Analisa data biavariat yang digunakan untuk menganalisa 

hubungan beban kerja dan masa kerja terhadap resiko shoulder pain 

dengan menggunakan uji chi square. Uji Chi Square merupakan uji 

parametric yang digunakan saat distribusi data uji normalitas. 

Penggunaan uji Chi Square bertujuan untuk mencari hubungan beban 

kerja dan masa kerja terhadap resikoshoulder pain. Uji Chi Square 

dapat digunakan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:  

1) Apabila bentuk tabel 2 x 2, maka tidak boleh ada 1 cell saja yang 

memiliki expected  count atau frekuesi harapan dari kurang dari 5.  

2) Apabila bentuk tabel lebih dari 2 x 2, yaitu B x K maka jumlah cell 

dengan frekuensi harapan atau expiated count yang kurang dari 5 

tidak boleh lebih dari 20% uji.  Pada analisa data yang digunakan 
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pada peneliti dengan menggunakan uji chi square dengan batas 

kemaknaan, jika nilai P≤ 0,05 maka berarti ada korelasi yang 

bermakna (hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak), namun apabila 

nila P≥ 0,05 maka artinya tidak terdapat korelasi yang bermakna 

(hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak).  

c. Uji spearman 

Uji spearman adalah uji alternatif dari hubungan pearson yang 

menggunakan skala numerik maupun ordinal yang digunakan ketika 

distribusi data tidak normal setelah dilakukan pengujian normalitas 

(Seni,2016). Analisa data yang digunakan pada penelitian dengan 

menggunakan Uji spearmen dengan batas kemaknaan, jika nilai 

p≤0,05 maka berarti ada hubungan yang bermakna (hipotesis H1 

diterima dan H0 ditolak) namun jika nilai p≥0,05 maka artinya tidak 

terdapat hubungan yang bermakna (Hipotesis H0 diterima dan H1 

ditolak). 
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