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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian observasional dengan pengujian 

hipotesis sederhana (bivariat) yang bertujuan untuk menggali bagaimana hubungan 

kebisingan usia dan masa kerja dengan keluhan subyektif tenaga kerja. Hasil 

pengukuran yang diperoleh, kemudian dibandingkan dengan peraturan-peraturan 

yang terkait dengan kebisingan.  

Metode yang digunakan adalah metode survai dengan pendekatan cross 

sectional untuk mengetahui tingkat kebisingan usia dan masa kerja dengan keluhan 

subyektif tenaga kerja yang diduga berhubungan. Antara variabel bebas dengan 

variabel terikat dengan melakukan pengukuran sesaat. (Sastroasmoro, 1995) 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di UD Nitidewi yang terletak di Desa Bresela, 

Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Juli  Tahun 2018 
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C. Unit Analisis dan Responden Penelitian 

1. Populasi peneltian  

Populasi dalam penelitian ini adalah dilakukan di industri UD Nitidewi 

dimana jumlah populasi karyawan industri pembuatan dulang dengan jumlah 30 

tenaga kerja   

2.  Sampel Penelitian  

a. Unit analisis dan responden 

Unit analisa data adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek 

penelitian. Sedangkan responden adalah orang yang dijadikan sumber data penelitian. 

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah kebisingan, usia, masa kerja dan keluhan 

subyektif, serta sebagai subyek dan responden dari penelitian ini adalah tenaga kerja 

di industri UD Nitidewi di Desa Bresela, Payangan, Gianyar.  

b. Jumlah dan besar sampel 

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

populasi, karena apabila subjeknya kurang dari 100 maka sampel diambil secara 

menyeluruh (Arikunto, 2016). Populasi dalam penelitian di ambil berdasarkan 

penelitian dari Rahmawati (2015), yang menyatakan bahwa umur kerja produktif 

pada pekerja menurut penelitian berkisar antara 20-50 tahun.  

Maka didapat jumlah dan besar sampel dengan cara mengambil semua 

polupasi yang berumur 20-50 tahun. Jadi Jumlah dan besar sampel yang diambil di 

industri UD Nitidewi sebanyak 30 tenaga kerja.  
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c. Teknik pengambilan sampel 

Karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian populasi berarti semua 

orang atau anggota dijadikan sampel tanpa perlu menggunkan teknik pengambilan 

sampel. Jumlah tenaga kerja yang dijadikan sampel sebanyak 30 tenaga kerja. Dari 30 

tenaga kerja diberikan masing-masing 1 kuesioner untuk mengetahui keluhan-

keluhan akibat suara bising yang tepapar setiap hari di tempat kerjanya.  

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Jenis data yang dikumpulkan  

Data merupakan faktor yang snagat penting dalam penelitian, untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik-

teknik sebagai berikut.  

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner 

yang dipandu pengisiannya mengenai identitas tenaga kerja (usia, masa kerja) dan 

keluhan subyektif yang dirasakan selama kerja, observasi tempat penelitian serta data 

hasil pengukuran intensitas kebisingan ruang kerja.  

b. Data skunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan. Data sekunder 

diperoleh secara studi dokumen meliputi kondisi fisik lingkungan kerja dan jumlah 

tenaga kerja.  

2. Cara pengumpulan data  

Cara pengumpulan data adalah dengan cara kuesioner, obesrvasi dan pengukuran  
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a. Kuisioner  

Kuisioner merupkan teknik pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada tenaga kerja dengan harapan memberikan 

respon atau daftar pertanyaan tersebut (Noor, 2011). Kuisioner berisi mengenai usia, 

masa kerja dan keluhan subyektif yang dirasakan oleh pekerja. Untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian ini, kuisioner yang dibuat disampaikan langsung kepada tenaga 

kerja yang dimintai inforamsi tentang dirinya sendiri   

Kuisioner disusun dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lugas 

sehingga responden dapat dengan mudah mengisi atau menjawabnya. Pertanyaan 

yang ada dalam kuesioner bersifat tertutup dengan menggunakan pilihan jawaban 

yang sudah ada dilembar kuisioner lampiran 6.  

b. Pengamatan (Observasi) 

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian (Noor, 2011). Obesrvasi adalah 

studi yang disengaja dan sistematik tentang fenomena social dan gejala-gejala fisik 

dengan jalan mengamati permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja serta 

lingkungan terjadi di Industri pembuatan wanci. 

c. Pengukuran intensitas kebisingan  

Pengukuran merupakan suatu metode data dengan mengukur secara langsung 

terhadap parameter-parameter yang diinginkan. Dalam penelitian ini, pengukuran 

yang digunakan yaitu intensitas kebisingan (Dian A, 2006). 

Pengukuran intensitas kebisingan di tempat kerja dilakukan dengan 

mengguankan SLM dengan merek Rion dan type NA-24. Pengukuran intensitas 
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kebisingan di ukur berdasarkan pengukuran pada 5 ruangan di UD Nitidewi. Pada 

masing-masing ruangan diukur dengan mencari titik tengah di lokasi tersebut dan alat 

berada dalam ketinggian 1 meter dari permukaan tanah. Menurut Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996 tentang baku tingkat 

kebisingan pengukuran kebisingan dikakukan dengan sebuah integrating sound level 

meter yang mempunyai fasilitas pengukuran LTM5, yaitu Leq dengan waktu ukur 

setiap 5 detik, dilakukan pengukuran selama 10 (sepuluh) menit. Waktu pengukuran 

dilakuakn 3 kali dalam sehari. Pengukuran ini menggunakan metode teknik sampling 

dengan cara mengukur tingkat kebisingan yang diduga melebihi NAB hanya pada 

satu atau beberapa titik lokasi. Pengukuran ini juga dapat dilakukan dalam rangka 

mengevalusai kebisingan yang disebabkan oleh suatu peralatan sederhana seperti 

Kompresor/generator. Terdapat 30 tenaga kerja yang bekerja di bagian-bagian yang 

sudah ditetapkan oleh industri, pada bagian perapian dulang (penggerindaan) terdapat 

5 tenaga kerja, di bagian tempat pencetakan dulang terdapat 7 tenaga kerja, di tempat 

pewarnaan I terdapat 3 tenaga kerja, kemudian pada tempat pewarnaan II terdapat 8 

tenaga kerja dan di tempat pewarnaan III terdapat 7 tenaga Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Menentuikan titik-titik yang akan dilakuakan pengukuran,  

2) Menyiapkan alat dan mengambil di box 

3) Mengecek baterainnya 

4) Mengatur pada posisi on 
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5) Melakukan kalibrasi alat sehingga menunjukkan angka 94,0 dan alat sudah siap 

digunakan (bila belum menunjukkan 94,0 sekrup diputar dengan menggunakan 

obeng khusus dengan putar kea rah kanan atau kiri, sehingga muncul angka 94,0) 

6) Mengatur fungsi switch diatur pada posisi A untuk pendengaran manusia 

7) Menatur range switch sesuai dengan tingkat kebisingan, bila over dinaikkan dan 

jika under diturunkan. 

8) Melakukan pengukuran di titik lokasi yang sudah ditentukan  

9) Mengukur tingkat kebisingan, dengan melakukan pengukuran selama 15 menit 

dengan interval waktu 10 detik dimana akan mendapatkan 90 data.  

Jadwal pengukuran di tempat kerja dilakukan tiga kali pengukuran, yaitu pagi 

hari jam 09.00-10.00, siang hari jam 12.30-13.30, dan pada sore hari ujam 15.00-

16.00. 

3. Instrument pengumpulan data 

Instrument atau alat pengupulan data adalah alat yang digunakan 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrument penelitian adalah segala 

peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengelola dan menginterpersentasi 

informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama 

(Nasir, 2011). Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

a. Sound Lavel Meter, alat yang digunakan untuk mengukur kebisingan, SLM 

dengan merk Rion dan type NA-24 

b. Stopwatch, merupakan alat untuk mengukur waktu 
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c. Kusioner, merupakan pertanyaan-pertanyaan yangsigunakan untuk mengetahui 

gangguan yang dirasakan oleh tenaga kerja terhadap masalah lingkungan kerja 

yang bising 

d. Alat tulis, untuk mencatat hasil yang diperoleh 

e. Formulir pencatatan kebisingan.  

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan 

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian selalu berhubungan. Alat 

pengumpulan data atau instrument penelitian digunakan dalam pengumpulan data. 

Instrument ini disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang mudah 

dioah. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan diolah dengan langkah-langkah 

berikut (Notoatmodjo, 2012):  

a. Editing adalah tahapan peneliti melakukan koreksi data untuk melihat kebenaran 

pengsian dan kelengkapan jawaban kuuisiner, angket dan pengamatan dari 

lapangan. Hal ini dilakukan ditempat pengumpulan data sehingga bila ada 

kekurangan segera dilengkapkan.  

b. Coding adalah setelah semua kuisioner atau hasil pengamatan di edit dan di 

sunting selanjutnya dilakukan pengkodean atau coding yakni mengubah data 

berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan. 

c. Entering adalah jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang 

dalambentuk code (angka atau huruf) dimasukkan ke dalam program atau 

softwere computer 
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d. Tabulating adalah membuat table-tabel data sesuai dengan tinjauan penelitian 

atau yang diinginkan pleh peneliti.  

2. Analisis data  

Dalam penetapan skor dampak keluhan subyektif yang ditimbulkan oleh 

kebisingan menurut Sugiyono  (2012), dapat dicari dengan rumus sturges yaitu 

dengan bobot jawaban sebagai berikut :   

a.   Ya   : skor 2 

b. Kadang-kadang : skor 1 

c. Tidak   : skor 0 

Alternatif pilihan ada dua, jadi total skor untuk semua pertanyaan adalah 60. 

Interval =  

  =  

  =    12 

Untuk mempermudah dalam penganalisaan maka dampak yang ditimbulkan 

oleh suara bising dapat dirinci sebagai berikut : 

Skor 25 - 36 : sangat mengeluh 

Skor 13 - 24  : mengeluh 

Skor 0 - 12 : tidak mengeluh  

a. Analisis Univariat  

Yaitu analisis yang dilakukan untuk mendeskripsikan semua variabel yaitu 

variabel bebas (intensitas kebisingan, usia dan masa kerja) dan variabel terikat 

36 – 0 

3 
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(keluhan subyektif pekerja). Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan 

distribusi dan persentase dari tiap variabel 

b. Analisis Bivariat 

Dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel bebas (kebisingan, usia 

dan masa kerja) dengan variabel terikat (tingkat keluhan subyektif pekerja).  Analisis 

bivariate dilakukan untuk membuktikan hipotesis penelitian dengan cara mengetahui 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis data dilakukan 

dengan uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan a = 0,05 (Sugiyono, 2012). 

Untuk mengetahui seberapa kuatnya hubungan antara variable yaitu dengan uji 

Contingency Coefficient (CC) data hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel 

dan narasi yang akan dijelaskan untuk mengetahui pengaruh kebisingan tempat kerja 

dengan keluhan subyektif tenaga kerja di UD Nitidewi 

Tabel 3 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

 Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2012. 

 


