
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode deskriptif observasional, karena penelitian ini merupakan penelitian yang 

hanya melakukan observasi dan memaparkan Tingkat Kelelahan Subyektif 

Penjahit di CV Kecak Garmen Denpasar Timur Tahun 2018.  

B. Tempat Dan Waktu Penelitian  

1. Tempat penelitian  

Penelitian dilaksanakan di CV Kecak Garmen yang beralamat di Jalan Soka 

No.126 Denpasar Timur, Bali. 

2. Waktu penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai dengan Juni 2018. 

C. Unit Analisis Dan Responden 

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek 

penelitian, sedangkan responden adalah orang yang dijadikan sumber data 

penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah tingkat kelelahan penjahit 

garmen sebagai obyek. Sedangkan sebagai subyek penelitian atau responden 

adalah penjahit garmen. 

 

 

 

 



1. Populasi penelitian  

Berdasarkan data dari CV Kecak Garmen Tahun 2018 jumlah seluruh 

pekerja penjahit yang bekerja di CV Kecak Garmen yaitu sebanyak 70 orang.  

2. Sampel penelitian 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi 

(Siregar, 2013). Besar sampel penelitian yang diambil dalam penelitian ini 

sebanyak 100% dari populasi sebanyak 70 orang. Apabila populasi yang diteliti 

kurang dari 100 maka dalam penelitian, besar sampel yang diambil adalah 

sebanyak seluruh pekerja penjahit yang ada di CV Kecak Garmen (Arikunto, 

2000). 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Jenis data  

Jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data primer dalam penelitian ini adalah data tingkat kekelahan subyektif 

berdasarkan hasil wawancara menggunakan pedoman kuesioner penjahit di CV 

Kecak Garmen.  

b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

didapatkan dari literature terkait (jurnal mengenai pekerja industry garment, 

jurnal mengenai jumlah kasus kecelakan kerja, buku dan jurnal mengenai tingkat 

kelelahan kerja). 

2. Cara pengumpulan data 

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

wawancara, yaitu memberikan lembar kuesioner yang harus diisioleh pekerja 



industri garmen terkait dengan tingkat kelelahan kerja penjahit industri garmen  di 

CV Kecak Garmen Kecamatan Denpasar Timur tahun 2018. 

Cara kerja pengumpulan data: 

a. Menyiapkan alat tulis dan kuesioner 

b. Menentukan lokasi yang akan dilakukan untuk pengisian kuesioner 

c. Mengucapkan salam kepada responden 

d. Membagikan kuesioner kepada responden beserta alat tulis waktu yang 

diberikan 10 – 20 menit 

e. Melakukan dokumentasi kegiatan 

f. Mengumpulkan hasil kuesioner yang telah diisi atau dilengkapi 

3. Instrument pengumpulan data  

Alat ukur yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner, 

alat tulis dan kamera. Alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil penelitian, 

kamera digunakan untuk melakukan dokumentasi penelitian. Lembar kuesioner 

digunakan untuk mengetahui tingkat kelelahan pekerja. Lembar kuesioner yang 

akan digunakan sebagai instrument pengambilan data penelitian sebelumnya 

dilakukan uji validitas dan reliabelitas. 

E. Pengelolaan Dan Analisis Data  

1. Pengelolaan data 

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh 

data atau data ringkasan berdasarkan suatu kelompok data mentah dengan 

menggunakan rumus tertentu sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan 

(Setiadi, 2013). Langkah-langkah pengolahan data: 



a. Editing  

Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para 

pengumpul data. Peneliti memeriksa pertanyaan yang telah dijawab oleh 

responden dan mengelompokkannya. Tidak ada kuesioner yang belum dijawab 

oleh responden. 

b. Coding  

Coding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden 

kedalam kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi 

tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban. 

c. Entry  

Setelah semua data kuesioner terisi penuh dan benar, serta sudah melewati 

pengkodean, maka langkah selanjutnya adalah memproses data agar data yang 

sudah di entry dapat dianalisis. Pemrosesan data dilakukan dengan cara meng-

entry data dari kuesioner ke paket program komputer. 

d. Cleaning  

Pembersihan data, lihat variabel apakah data sudah benar atau belum, 

mengecek kesalahan-kesalahanya itu menghubungkan jawaban satu sama lain 

untuk mengetahui adanya konsistensi jawaban. Bila ditemukan kesalahan maka 

dicocokan kembali dengan melihat variabel apakah data sudah benar atau belum. 

Data kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

e. Tabulating  

Tabulating dilakukan setelah proses editing, coding, entering dan cleaning, 

tabulating dilakukan untuk menjumlah seluruh skor pada setiap item sehingga 

didapatkan kategori atau kelas-kelas yang diinginkan, sehingga memudahkan 



proses berikutnya dalam langkah ini tindakan yang dilakukan yaitu menyortir atau 

memisahkan jawaban-jawaban responden. 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi dengan tujuan 

untuk mempermudah menganalisis dan mengetahui tingkat kelelahan dalam 

bekerja, untuk penilaian atau jumlah skornya menggunakan rumus struggess 

(Sugiyono, 2005) sebagai berikut : 

2. Analisis data 

a. Pelemahan kegiatan 

 Terdapat 10 pertanyaan dari kuesioner kategori kelelahan tentang pelemahan 

kegiatan. Perhitungan penilaian kuesioner menggunakan komponen-komponen 

penilaian yaitu: 

1) Sangat Tidak Terasa = 0 

2) Tidak Terasa               = 1 

3) Agak Terasa               = 2 

4) Terasa                          = 3 

5) Sangat Terasa             = 4 

Setelah hasil perhitungan penilaian didapatkan, interval dibagi menjadi 2 kategori 

dengan penghitungan jumlah skor menggunakan rumus struggess (Sugiyono, 

2014) yaitu: 

1) Tidak Kelelahan 

2) Kelelahan 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jadi perhitungan interval yang didapatkan dari penentuan penetapan nilai jawaban 

kuesioner untuk kategori pelemahan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut : 

0 - 20 = Tidak Kelelahan 

21 - 40 = Kelelahan 

b. Pelemahan motivasi 

 Terdapat 10 pertanyaan dari kuesioner kategori kelelahan tentang pelemahan 

motivasi. Perhitungan penilaian kuesioner menggunakan komponen-komponen 

penilaian yaitu: 

1) Sangat Tidak Terasa   = 0 

2) Tidak Terasa                = 1 

3) Agak Terasa                = 2 

4) Terasa                           = 3 

5) Sangat Terasa              = 4 

Setelah hasil perhitungan penilaian didapatkan, interval dibagi menjadi 2 kategori 

dengan penghitungan jumlah skor menggunakan rumus struggess (Sugiyono, 

2014) yaitu: 

1) Tidak Kelelahan 

2) Kelelahan 

 

Interval  =   Skor tertinggi + Skor terendah 

                               Jumlah Kelas 

   Skor    =  40 – 0  

                       2 

               =  20 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jadi perhitungan interval yang didapatkan dari penentuan penetapan nilai jawaban 

kuesioner untuk kategori pelemahan motivasi dapat dirinci sebagai berikut : 

0 - 20 = Tidak Kelelahan 

21 - 40 = Kelelahan 

c. Kelelahan fisik 

 Terdapat 10 pertanyaan dari kuesioner kategori tentang gambaran kelelahan 

fisik. Perhitungan penilaian kuesioner menggunakan komponen-komponen 

penilaian yaitu: 

1) Sangat Tidak Terasa = 0 

2) Tidak Terasa               = 1 

3) Agak Terasa               = 2 

4) Terasa                          = 3 

5) Sangat Terasa             = 4 

Setelah hasil perhitungan penilaian didapatkan,  interval dibagi menjadi 2 kategori 

dengan penghitungan jumlah skor menggunakan rumus struggess (Sugiyono, 

2014) yaitu: 

1) Tidak Kelelahan 

2) Kelelahan 

 

Interval  =   Skor tertinggi + Skor terendah 

                               Jumlah Kelas 

   Skor   =    40 – 0  

                        2 

               =   20 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jadi perhitungan interval yang didapatkan dari penentuan penetapan nilai jawaban 

kuesioner untuk kategori kelelahan fisik dapat dirinci sebagai berikut : 

0 - 20  = Tidak Kelelahan 

 21 - 40    = Kelelahan 

d. Tingkat kelelahan subyektif 

     Total nilai maksimun dari keseluruhan kategori tingkat kelelahan subyektif 

yaitu 120 dan nilai minimum yaitu 0, dimana hasil perhitungan penilaian 

didapatkan interval yang dibagi menjadi 3 kategori dengan penghitungan jumlah 

skor menggunakan rumus struggess (Sugiyono, 2014) yaitu: 

1) Tidak Kelelahan 

2) Kelelahan 

 

 

 

 

 

Jadi perhitungan interval yang didapatkan dari penentuan penetapan nilai jawaban 

kuesioner untuk kategori tingkat kelelahan subyektif dapat dirinci sebagai berikut: 

 

Interval  =   Skor tertinggi + Skor terendah 

                               Jumlah Kelas 

   Skor    =   40 – 0  

                        2 

               =  20 

 

 

 

Interval  =   Skor tertinggi + Skor terendah 

                                Jumlah Kelas 

   Skor   =   120 – 0  

                        3 

               =  40 

 

 

 



0 - 39     = Rendah 

 40- 79       = Sedang 

 80 – 120   = Tinggi 

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pengukuran 

menggunakan alat ukur lembar kuesioner. Dimana data kuesioner yang di 

dapatkan dari 70 penjahit sudah diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis 

dengan cara mengumpulkan data mengenai tingkat kelelahan subyektif  penjahit 

di CV Kecak Garmen, kemudian dibahas dengan cara deskriptif dan dikaitkan 

dengan teori-teori dan literature yang relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


