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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan pada 

penelitian ini. Tahapan-tahapan ini digambarkan dalam diagram alir berikut. 

 

Gambar 3. 1 Flowchart Penelitian 

Gambar 3.1 adalah flowchart penelitian yang menggambarkan alur proses 

penelitian dari awal hingga akhir. Berikut ini merupakan penjelasan terkait proses 

penelitian yang dilakukan. 

 

3.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari beberapa cara, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan meninjau langsung objek penelitian sehingga dapat 

diketahui kondisi serta gambaran postur kerja pekerja ketika bekerja. 



 

 
17 

 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai proses produksi 

dan identitas pekerja pada UMKM  Keripik Singkong Ayang. Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara ini adalah data proses produksi, jenis kelamin, 

masa kerja jumlah pekerja, dan usia [35]. 

3. Kuesioner 

Penelitian ini menggunakan dua kuesioner untuk proses pengumpulan data, 

yaitu: 

a. Nordic Body Map yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keluhan pada 

bagian tubuh pekerja. Penilaian pada kuesioner NBM terdiri dari 4 skala yang 

terdiri dari rasa tidak sakit hingga sangat sakit. Gambar 3.2 merupakan 

Kuesioner NBM yang digunakan. 

 

Sumber: [35]. 

Gambar 3. 2 Kuesioner Nordic Body Map 

b. Quick Exposure Checklist digunakan untuk menilai gangguan risiko yang 

dirasakan  pada bagian bahu/lengan, punggung, leher, dan pergelangan tangan. 
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Terdapat dua lembar penilaian pada kuesioner ini, yaitu kuesioner yang diisi oleh 

pengamat dan pekerja. Kuesioner diisi oleh pengamat berdasarkan pengamatan 

langsung pada objek penelitian.  

 Penilaian Pengamat 

Pengamat mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner 

berdasarkan pengamatan pada pekerja ketika melakukan pekerjaan. Pada 

penilaian ini terdapat empat faktor yang akan diamati pada bagian tubuh, 

yaitu, leher, pergelangan tangan, bahu/lengan dan punggung. Tabel 3.1 

berikut merupakan lembar penilaian pengamat [25]: 

Tabel 3. 1 Lembar Penilaian Pengamat 

 

Sumber: [25] 
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 Penilaian Pekerja 

Pekerja mengisi pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang berkaitan 

dengan apa yang dirasakan oleh pekerja selama bekerja. Penilaian ini terdiri 

dari 8 faktor. Berikut ini merupakan lembar penilaian pekerja. 

Tabel 3. 2 Lembar Penilaian Pekerja 
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Sumber: [25] 

3.2 Pengolahan Data 

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu. 

1. Tahapan pengolahan data dengan Nordic Body Map adalah sebagai berikut: 

 Melakukan rekapitulasi hasil kuesioner yang telah diisi oleh pekerja 

 Hasil pengisian kuesioner NBM kemudian dilakukan penilaian berdasarkan 

empat skala skoring yang berbeda.  

2. Tahapan pengolahan data dengan menggunakan QEC adalah sebagai berikut: 

 Melakukan rekapitulasi hasil pengisian kuesioner yang telah diisi oleh pengamat 

dan pekerja. 
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 Menghitung exposure score pada bagian tubuh pekerja yang diamati, yaitu 

bahu/lengan, punggung, pergelangan tangan, dan leher. Perhitungan exposure 

score diperoleh dari penilaian pengamat dan pekerja yang dikombinasi ke dalam 

lembar exposure score  yang ada pada Gambar 3.3. 

 Menjumlahkan nilai yang telah didapat dari tiap-tiap faktor untuk 

menghasilakan total skor tiap faktor.  

 Menghitung exposure level berdasarkan hasil dari perhitungan exposure score 

Berikut ini rumus yang digunakan pada perhitungan exposure level [9]: 

𝐸(%) =  
𝑋

𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠
× 100% 

Keterangan: 

X : total skor yang didapatkan dari paparan risiko cedera bahu/lengan, punggung, 

leher, dan pergelangan tangan yang didapat berdasar perhitungan kuesioner 

𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 : total skor maksimum dari paparan kemungkinan terjadinya cedera 

pergelangan tangan, leher, punggung, dan bahu/lengan. Nilai X maksimum untuk 

pekerjaan statis adalah 162 dan untuk pekerjaan menarik, mengangkat dan 

mendorong adalah 176. 

 Menentukan tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan hasil yang telah 

diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus exposure level. Kategori 

tindakan yang harus dilakukan untuk hasil perhitungan exposure level yang telah 

diperoleh ditabulasikan ke dalam Tabel 3.3: 

Tabel 3. 3 Exposure Level 

Exposure level Tindakan 

<40% Aman 

40%-49% Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

50%-69% Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan perubahan 

≥70% Dilakukan penelitian dan perubahan secepatnya 

Sumber: [25] 

3.3 Responden Penelitian 

Responden pada penelitian ini adalah seluruh pekerja pada UMKM Keripik 

Singkong Ayang yang terdiri dari 13 pekerja dengan enam aktivitas kerja serta 
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mengambil 6 postur kerja pada pekerja, yaitu aktivitas mengupas, mencuci, 

menyerut, menggoreng, membumbui dan mengemas. 

 

 

Sumber: [25] 

Gambar 3. 3 Lembar Exposure score 


