
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian

eksperimen.  penelitian  eksperimen menurut  (Fraenkel,  1993)  adalah salah satu

metode yang secara langsung melakukan usaha untuk mempengaruhi dependent

variable,  selain itu penelitian eksperimen merupakan satu-satunya metode yang

benar-benar menguji hipotesis mengenai pengaruh dan sebab akibat. 

Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  Quasi  Eksperimental atau

eksperimen  semu.  Quasy  Eksperimen menurut  (Fraenkel,  1993)  desain  ini

memiliki  kelompok  kontrol,  sehingga  tidak  dapat  berfungsi  sepenuhnya  untuk

mengontrol variable-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.

Desain  ini  dibentuk  untuk  mengatasi  kesulitan  dalam  menentukan  kelompok

kontrol dalam penelitian. Dengan bentuk desain The Randomized Pretest-postest

control group design. 

Dalam desain ini  (Fraenkel dan wallen 1993) menyatakan bahwa terdapat

dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random, kemudian sebelumnya

diberi  pre-test untuk mengetahui keadaan awal antara kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol, selanjutnya setelah diketahui hasil dari pre-test dua kelompok

tersebut maka pada kelompok eksperimen diberi perlakuan (X), sedangkan pada

kelompok kontrol tidak diberi  perlakuan.  Adapun design penelitian ini  sebagai

berikut : 

    Tabel 3.1

The Randomized Pre-test post-test control grup design

Kelompok Eksperimen O1       X1           O2

Kelompok Kontrol O3       X2          O4

(Fraenkel dan Wallen 2013)

Keterangan :

O1 :  Pre  test pengukuran  tingkat  keluhan  Musculoskeletal  Disordes  (MSDs)

menggunakan Nordict Body Maps Kelompok eksperimen

X1 : Treatment perlakuan Workplace Stretching Exercise (WSE)
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O2 :  Post  test pengukuran  tingkat  keluhan  Musculoskeletal  Disordes  (MSDs)

menggunakan Nordict Body Maps Kelompok eksperimen

O3 :  Pre test atau  test  awal  tingkat  keluhan  Musculoskeletal  Disordes  (MSDs)

menggunakan Nordict Body Maps Kelompok Kontrol

X2 : Istirahat pasif pada Kelompok Kontrol

O4  :  Post  test pengukuran  tingkat  keluhan  Musculoskeletal  Disordes  (MSDs)

menggunakan Nordict Body Maps Kelompok Kontrol

3.2 Partisipan 

Penelitian  dilakukan  di  pabrik  produksi  C-59  Bandung  Jl. Merak

Cigadung raya timur 107, Kota Bandung. Partisipan penelitian ini adalah pekerja

bagian menjahit C-59 Bandung dimulai dari beragam usia yang bekerja selama 8

jam tiap harinya. Selain itu pula terdapat petugas peneliti yang ikut membantu

berpartisipasi

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi

Populasi  merupakan  jumlah  total  jenis  yang  menjadi  subjek  penelitian

(Walliman, 2011) Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah pekerja bagian

menjahit  C59  Bandung.  Peneliti  mengambil  C59  Bandung  sebagai  populasi

karena  terdapat  tingkat  keluhan  muculoskeletal  disorders  (MSDs) yang  sesuai

dengan kebutuhan peneliti serta dekat dengan kawasan tempat tinggal peneliti. 

3.3.2 Sampel

Sampel adalah  Bagian dari jumlah karakteristik yag dimiliki oleh populasi.

Menurut Fraenkel & Wallen (1993), menyarankan besar sampel minimum untuk

penelitian deskriptif sebanyak 100, penelitian korelasional 50, penelitian kausal-

perbadingan  sebanyak  30/group  dan  penelitian  eksprimental  sebanyak  30/15.

Teknik  pengambilan  sample  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  total

sampling, total  sampling  yaitu  teknik  yang melibatkan  seluruh jumlah sampel

dalam penelitian (Fraenkel, 1993).  jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak

77 orang dengan pembagian 2 kategori yakni 40 kelompok  eksperimen dan 37

kelompok kontrol dipilih secara random sesuai dengan posisi duduk mereka. 
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3.4 Instrumen Penelitian 

Untuk mengukur tingkat keluhan  musculoskeletal disorders (MSDs) dalam

penelitian ini penulis menggunakan  Kuesioner  Nordic Body Map dengan empat

skala  Likert  yang  sudah  valid  dan  reliabel  serta  sudah  digunakan  secara

internasional  (Kroemer,  2001) Cara  menjawab  tingat  keluhan  muskuloskletal

dengan kuesioner  Nordic Body Map atau mengisi  kuesioner ini  adalah dengan

memberi tanda silang (X) pada kolom yang tersedia, sesuai dengan rasa sakit atau

kaku yang di rasakan responden.  

Sumber : (Harwanti et al., 2018)

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian yang harus dilakukan peneliti  yaitu menentukan

populasi  dan  sampel  tersebut  sesuai  keperluan  peneliti,  sampel  dipilih  secara

random dan dibagi menjadi  dua kelompok yaitu  kelompok eksperimen dengan

jumlah 40 orang dan 37 orang kelompok kontrol. setelah itu sampel diberikan test

pertama untuk mengukur tingkat keluhan sebelum diberi perlakuan atau  pre-test

desuai dengan instrument yang sudah disiapkan oleh peneliti. diolah dan dianalisa

(Freankel et  al.,  2012) setelah Sebelum menjalani pre-test peneliti menjelaskan

informasi  maksud melakukan  pengukuran  tingkan keluhan  ini.  Setelah  sampel
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Tabel 3.2. Norma score Nordic Body Map

Skor
Individual Sum

Skor
Degree of

Risk Improvement

1 28 – 49 Low Doesn’t need improvement

2 50 – 70 Medium Maybe need improvement

3 71 – 91 High Need Improvement

4 92 - 112 Very High
Need Improvement as soon as

Possible
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paham dan  bersedia  untuk  berpartisipasi  dalm  penelitian  ini  sampel  diberikan

lembaran kesediaan mengikuti penelitian /  Informed concenct.  Informed Concent

adalah lembar kesepakatan sampel dalam mengikuti penelitian, dimana informed

concent  salah  satu  dari  standar  etika  penelitian  sains  dan  olahraga.  Setelah

pemberian treatment Workplace Stretching Exercise (WSE) yang diselenggarakan

selama 2 minggu peneliti melakukan pengukuran tingkat keluhan post-test untuk

mengetahui  penurunan  tingkat  keluhan  setelah  pemberian  treatment.  Sesuai

penjelasan diatas peneliti membuat tahapan prosedur dalam penelitian ini sebagai

berikut : 

Gambar 3.1

Langkah–langkah prosedur penelitian

3.6 Analisis Data 

 Wilcoxon Signed  Rank  Test  adalah uji statistic  nonparametris  untuk

mengukur signifikansi perbedaan antara 2 kelompok data berpasangan berskala

ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal (Freankel et al., 2012) untuk
Maulana Ajilianto, 2019 PENGARUH WORKPLACE STRETCHING EXERCISE (WSE) TERHADAP 
PENURUNAN KELUHAN MUSCULOSKELETAL DISORDERS (MSDs) PADA PEKERJA BAGIAN 
MENJAHIT PT. C59 BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesiarepository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

Sampel 

Pre-test (NBM) Inform Concent

Eksperimen Kontrol 

Istirahat PasifWorkplace Stretching
Exercise (wse)

2 minggu 

Post Test (NMB)

Pengolahan & Analisis
Data

Kesimpulan



37

mengetahui  Penurunan  keluhan  musculoskeletal  disorders  (MSDs) antara

kelompok eksperimen dan kontrol sebelumnya terlebih dahulu menguji normalitas

data  dengan  Kolmogorov-Smirnov  dan  menguji  homogenitas  data  dengan

Levene’s Test

Pengolahan  dan  analisis  data  adalah  serangkaian  yang  dilaksanakan

sebagai  cara  untuk  mendapatkan  kesimpulan  penelitian.  Program  statistical

Product for social Science (SPSS) versi  22 digunakan untuk menganalisis data

penelitian ini.
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3.6.1 Deskriptif Data 

Deskriptif  data  merupakan  pengolahan  agar  mendapatkan  informasi  tentang  data,

diantaranya   minimum / score terendah, maximum / skor tertinggi,  rata-rata dan standar

deviasi (Pallant, 2010) 

3.6.2 Uji Normalitas

Uji Normalitas data dilakukan agar memperoleh data apakah berada di taraf  distribusi

normal atau tidak. Setiap data di uji normalitasnya. Uji normalitas pada penelitian ini yaitu

menggunakan uji kolmogorov –Smirnov  (Pallant.2010). Nilai Probabilitas (p) atau signifikasi

(Sig) dengan derajat  kebebasan p = 0,05 digunakan untuk membandingkan dalam format

pengujiannya . Ujikebermaknaan adalah sebagai berikut : 

1) Jika nilai sig. atau P-value > 0,05 maka dinyatakan data berdistribusi normal

2) Jika nilai sig. atau P-value .< 0,05 maka dinyatakan data tidak berdistribusi normal

3.6.3 Uji Homogenitas

Uji homogenitas data dilakukan agar memperoleh informasi apakah terdapat homogen

atau  teknik  parametrik  pada  bagian  ini  membuat  asumsi  bahwa  sampel  diperoleh  dari

populasi  dengan  varian  yang  sama.  Ini  berarti  variabilitas  skor  untuk  masing-masing

kelompok  adalah  satu  jenis  (Pallant,  2010).  Levene’s  Test digunakan  untruk  pengujian

homogenitas data dalam penelitian ini Nilai probabilitas p = signifikasi (Sig) dengan derajat

kebebasan  (dk) α = 0,05. Uji kebermaknaannya adalah sebagai berikut :

1) Jika nilai Sig. Atau P-value > 0,05 maka dinyatakan data berdistribusi normal.

2) Jika nilai Sig. Atau P-value <0,05 maka data dinyatakan data tidak berdistribusi normal. 

3.6.4 Uji Hipotesis

Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  normalitas  dan  homogenitas  jika  data  yang

didapatkan tidak berdistribusi normal dan homogen asumsi yaitu data berdistribusi normal

maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan statistika non parametrik menggunakan

uji Wilcoxon  untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan rata-rata dua sampel (Pallant,

2010).
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H0 : Tidak terdapat perbedaan Tingkat keluhan  musculoskeletal Disorders (MSDs) antara

kelompok eksperimen dan . kelompok kontrol

H1 : Tidak terdapat perbedaan Tingkat keluhan  musculoskeletal Disorders (MSDs) antara

kelompok eksperimen dan . kelompok kontrol
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Pengambilan Keputusan

1) Jika nilai Sig. atau P-value > 0,05 maka dinyatakan tidak terdapat perbedaan.

2) Jika nilai Sig. atau P-Value < 0,05 maka dinyatakan terdapat perbedaan
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