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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yaitu langkah pertama yang dilakukan untuk menjelaskan 

langkah-langkah dalam pengerjaan suatu penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

menjelaskan urutan pengerjaan peneliti agar dapat berjalan dengan lancer dan 

mencapai tujuan yang ditetapkan oleh peneliti. Pada bab ini dijelskan metode 

penelitian yang digunakan, tempat penelitian, waktu penelitian, data yang 

digunakan, langkah-langkah, serta diagram alir dalam penelitian 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada jam kerja di Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang yang berlokasi pada Jl. Raya Tlogomas No. 45, Dusun 

Rambaan, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 
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3.3 Diagram Penelitian 
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Gambar 3.1 Flow Chart Metode Penelitian 

3.4 Penjelasan Diagram Aliran Penelitian 

3.4.1 Studi Lapangan 

 Studi lapangan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran bagaimana kondisi dari suatu objek yang akan diteliti. 
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Dari penelitian yang dilakukan akan menghasilkan permasalahan yang terjadi 

pada perusahaan tersebut. Metode inidigunakan untuk mengumpulkan data secara 

langsung. 

 

3.4.2 Studi Literatur 

Studi Literature yaitu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu 

masalah. Berbagai sumber yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan 

suatu nformasi. Informasi yang didapat mulai dari jurnal, buku, serta berbagai 

jenis penelitian terbaru. Sumber ini digunakan sebagai penunjang dalam 

penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan metode NASA-TLX dan 

RSME. 

1. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah berasal dari studi lapangan yang telah dilakukan 

sehingga dapat dirumuskan masalah apa yang ada di perusahaan tersebut. 

2. Penentuan Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan penelitian diperoleh berdasarkan latar belakang 

permasalahan yang diangkat. Supaya mendapat solusi terbaik tanpa keluar dari 

topik pembahasan. 

 

3.4.3 Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data dilakukan dalam 2 tahap kegiatan yaitu 

observasi langsung (survey) dan kuesioner. 

1. Observasi Langsung (survey) 

Penelitiam langsung atau penelitian lapangan melakukan survey terhadap 

perawat rumah sakit sebagai data primer dan penelitian kepustakaan sebagai 

data sekunder 

2. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengetahui pendapat para 

responden terkait dengan aktivitas perawat rumah sakit yang berkaitan 

dengan beban kerja mental. 

Observasi digunakan untuk membandingkan antara kegiatan yang dilakukan 

berdasarkan standar dengan kenyataan yang ada di lapangan. 
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3.4.1.1 Rating Scale Mental Effort (RSME) 

Pada metode RSME, hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh responden 

tidak memerlukan proses pengolahan data. Data kuesioner langsung dapat 

dianalisis sesuai dengan skala yang telah diberikan oleh responden. 

 

3.4.1.2 NASA-TLX 

Pengukuran beban kerja mental untuk Perawat Seruni ini menggunakan 

metode NASA-TLX,yang dilakukan dengan tahap–tahap sebagai berikut. Pertama 

menghitung perbandingan tiap indikator (paired comparisoni), kedua pemberian 

nilai terhadap pekerjaan (event scoring), ketiga perhitungan nilai indikator, 

keempat perhitungan WWL (weighted workload), dan kelima perhitungan WWL 

(weighted workload). 

1. Perhitungan perbandingan tiap indikator (paired comparisoni). 

Pada bagian ini responden diminta untuk memilih salah satu indikator 

yang dirasa lebih dominan menimbulkan beban kerja mental terhadap 

pekerjaan yang dilakukan. Kuisioner NASA-TLX yang diberikan berbentuk 

perbandingan berpasangan yang terdiri dari 15 perbandingan berpasangan. 

Dari kuisioner ini dihitung tally dari setiap indikator yang dirasakan paling 

berpengaruh. Jumlah tally ini kemudian akan menjadi bobot untuk setiap 

indiaktor beban mental. 

Tabel 3.1 Contoh gambar perbandingan indikator 

No Indikator Beban Kerja Mental  

1 MD (Mental Demand) √ PD (Phyaical Demand)  

2 MD (Mental Demand)  TD (Temporal Demand) √ 

 

2. Pemberian nilai terhadap pekerjaan (Event Scoring) 

 Event scoring ini dikerjakan setelah pembobotan selesai dilakukan. Pada 

bagian ini, responden diminta memberi rating/penilaian terhadap keenam 

dimensi beban mental dengan rentang 0 – 100. 
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3. Menghitung nilai indikator 

 Menghitung nilai tiap-tiap indikator dengan cara mengalikan rating 

dengan bobot faktor perawat. Dengan demikian akan dihasilkan 6 nilai 

indikator, yaitu (MD, PD, TD, CE, FR, EF) 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑥 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟………….………(3.1) 

 

4. Perhitungan WWL (weighted workload) 

Perhitungan WWL diperoleh dengan cara menjumlahkan keenam nilai 

indikator. 

𝑊𝑊𝐿 = ∑𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟……………………………..(3.2) 

 

5. Perhitungan rata-rata WWL (weighted workload) 

Menghitung rata-rata WWL perawat. Rata-rata WWL diperoleh dengan 

cara membagi WWL dengan jumlah bobot total, yaitu 15. 

𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑊𝑊𝐿 =
𝑊𝑊𝐿

15
…………………....…….(3.3) 

 

 

6. Klasifikasi beban kerja mental 

Pada tahap ini dilakukan klasifikasi beban kerja mental sesuai dengan 

tabel klasifikasi beban kerja mental. Berikut ini adalah tabel klasifikasi beban 

kerja mental. 

Tabel 3.2 Klasifikasi Beban Kerja Berdasarkan Analisa NASA-TLX 

Skor beban 

kerja 

Klasifikasi beban 

kerja 

0 -  20 Sangat Rendah 

21 – 40 Rendah 

41 – 60 Sedang 

61 – 80 Tinggi 

81  – 100 Sangat Tinggi 

 



24 

 

 

 

7. Perbandingan Elemen Skor NASA-TLX 

Pada tahap perbandingan skor NASA TLX ini dilakukan untuk 

mengetahui elemen mana yang paling dominan mempengaruhi beban kerja 

mental yang dialami oleh perawat. Untuk mengetahui nilai dari masing-

masing elemen, maka dilakukan perhitungan : 

1. Menghitung jumlah skor masing-masing elemen 

2. Menghitung rata-rata skor masing-masing elemen  

= 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

3. Menghitung persentase tiap elemen  

= 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
x 100 

 

3.4.4 Kesimpulan dan Saran 

 Setelah dilakukan analisis terhadap hasil pengelolahan data dan 

implementasi perbaikan metode produksi maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai hasil penelitian. Pemberian saran juga dilakukan kepada pihak 

rumah sakit tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan agar kinerja 

lingkungan rumah sakit dapat lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 

 


