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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

 

A. Hasil Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian obserevasional, dengan 

pendekatan cross sectionalyang berjudul hubungan beban kerja dan masa 

kerja terhadap resiko shoulder pain pada penambang pasir di Kalimujur 

Kabupaten Lumajang. Penelitian adalah penemuan yang berada di 

kawasan Kalimujur Kabupaten Lumajang. Responden merupakan 

penambang pasir 62 orang yang telah bersedia ditetapkan berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25-27 februari 2019. 

Penelitian ini diawali dengan pendatanganan informed concent sebagai 

bukti responden bersedia untuk mengikuti instruksi yang dilakukan oleh 

peneliti. Kemudian dilakukan pemberian kuesioner kepada responden. 

Beserta form NBM, dan QAC.  

B. Karateristik Responden 

Hasil analisan karateristik responden pada peneliti ini 

menggambarkan distribusi responden berdasarkan umur, jenis kelamin, 

masa kerja, dan beban kerja terhadap resiko shoulder pain. 

Didapatkan hasil penelitian jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan, bahwa semua jenis kelamin responden adalah laki-laki 

yang didapatkan dengan jumlah 62 orang responden  
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1. Karateristik Berdasarkan Usia  

Didapatkan hasil peneliti dengan sebaran usia responden dapat 

dilihat pada bagian diagram 5.1.  

 

1Diagram 5.1: Karateristik Usia 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019) 

 

Dapat dilihat dari diagram diatas bahwa jumlah persentasi 

dari usia penambang adalah 26 - 35 tahun 24 % kesimpulannya 

adalah (15 penambang), usia 36 - 45 tahun 26% (16 penambang), 

usia 46 – 55 tahun 27% (17 penambang), dan usia 56 – 65 tahun 

23% (14 penambang). Kesimpulannya adalah jumlah responden 

dengan persentasi usia tertinggi yaitu 46 – 55 tahun dengan jumlah 

persentasi 27% (17 penambang). 

2. Karateristik berdasakan masa kerja  

Didapatkan hasil penelitian sebaran masa kerja dari 

responden dilihat pada diagram 5.2  

,24%

26%27%

23% 26-35 Tahun

36-45 Tahun

46-55 Tahun

56-65 Tahun
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2Diagram 5.2: Karateristik Masa Kerja 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019) 

 

Pada diagram diatas dapat dilihat dan disimpulkan 

persentasi bahwa jumlah masa kerja penambang dengan kategori 

baru adalah sebesar 29% (18 penambang) dan kategori lama adalah 

71% (44 penambang),maka responden dengan masa kerja 

terbanyak yang diteliti adalah masa kerja kategori lama.   

3. Karateristik berdasarkan beban kerja  

Didapatkan hasil penelitian dengan sebaran beban kerja 

dari responden dapat dilihat pada diagram 5.3 

 
3Diagram 5.3: Karateristik QAC 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019) 

 

Pada diagram di atas dapat dilihat dan disimpulkan beban 

kerja resiko ringan 0%, beban kerja resiko sedang ada 13 orang 

29%

71%

Baru ≤ 3 Tahun

Lama ≥ 3 Tahun

0%

33%

64%

3%
< 40%

40-49%

50-69%

>69
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atau 3%, dan beban kerja beresiko berat ada 33 orang atau 64%, 

beban kerja yang sangat berat ada 16 orang atau 33%, maka 

responden dengan beban kerja terbanyak yang diteliti adalah beban 

kerja dengan ketegori beban kerja beresiko lama.  

4. Karateristik berdasarkan resiko shoulder pain 

Hasil dari penelitian didapatkan sebaran resiko shoulder 

pain dapat dilihat pada diagram 5.4   

 
4Diagram 5.4: Resiko Shoulder Pain 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019) 

Dari diagram diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa 

jumlah presentasi yang positif terjadi keluhan shoulder pain adalah 

73% (45 penambang), dan jumlah negatif terjadi shoulder pain 

adalah 27% (18 penambang). maka jumlah responden terbanyak 

adalah yang positif mengeluhkan shoulder pain. 

C. Hasil Analisa Data 

1.  Uji Normalitas  

Penelitian ini menggunakan uji normalitas kolmogorov – 

smirnov, dapat dikatakan data normal jika berdistribusi p>0,05 dan 

tidak normal jika berkontribusi p<0,05. Berikut adalah hasil uji 

normalitas menggunakan kolmogorov – smirnov:  

27%

73%

Negatif

Positif
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1Tabel 5.1: Hasil Uji Normalitas 

(Sumber: Data Pribadi, 2019) 

 Sig.(2-tailed) 

Beban kerja 

Masa kerja 

0,000 

0,000 

(Kolmogorov-smirnov )sig: signifikansi = 0,000 

Dari hasil uji normalitas diatas didapatkan hasil signifikansi 

0,000 yang berarti data berdistribusi p<0,05 atau tidak normal, maka 

untuk uji korelasi selanjutnya menggunakan Rank Spearman. 

2. Uji hubungan beban kerja terhadap resiko terjadinya shoulder pain 

Hasil uji hubungan beban kerja terhadap resiko terjadinya 

shoulder painmenggunakan uji korelasi rank spearmen:  

2Tebel 5.2 Hasil Uji Korelasi 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019) 

 Nilai p Kesimpulan  

Hubungan beban kerja terhadap 

resiko shoulder pain 
0,00 H1 diterima 

   (Rank Spearman) p: value; Sig=0,000 

Didapatkan hasil uji Rank Spearmen bahwa nilai p = 0,000 

dengan nilai signifikansi 0,05, dimana p< nilai signifikansi 

(0,000<0,05). Demikian dapat dinyatakan bahwa H1 diterima yang 

berarti ada hubungan beban kerja terhadap resiko terjadinya shoulder 

pain pada penambang pasir di Kalimujur Kabupaten Lumajang. 

3. Uji hubungan masa kerja terhadap resiko terjadinya shoulder pain  

3Table 5.3 Hasil Uji Korelasi 

 (Sumber: Dokumen Pribadi, 2019) 

 Nilai p H1 diterima 

Hubungan masa kerja terhadap 

resiko terjadinya shoulder pain 
0,00 0,000  

(Rank Sperman)p: value; Sig=0,000 
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Didapatkan hasil dari uji  Rank Spearman bahwa nilai p = 

0,000 dengan nilai signifikansi 0,05, dimana p< nilai signifikansi 

(0,000<0,05). Demikian dapat dinyatakan bahwa H1 diterima yang 

berarti ada  hubungan antara masa  kerja terhadap resiko terjadinya 

shoulder pain pada penambang pasir di Kalimujur Kabupaten 

Lumajang 
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