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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang terjadi di lingkungan industri (Notoadmojo, 2012). Pada penelitian 

ini Penulis melakukan pengukuran intensitas kebisingan  dan melakukan wawancara 

tentang keluhan subyektif Tenaga kerja di Laundry Jasmine, Kelurahan Kerobokan 

Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Adapun lokasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu di Laundry  

Jasmine, jln. Penguban Kauh no. 18 B, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta 

Utara Kabupaten Badung. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan  Mei 2018. 

 

C. Unit Analisa dan Responden Penelitian 

Unit analisa adalah suatu satuan yang diperhitungkan sebagai subyek 

penelitian sedangkan responden adalah intensitas kebisingan di ruang pemrosesan dan 

keluhan subjektif dari tenaga kerja, dari hasil pengukuran dan kuisioner keseluruhan 
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dianalisis berdasarkan pengukuran kebisingan dan lembar kuisioner kemudian 

dibandingkan dengan penetapan skor sesuai interval kelas.  

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah jumlah keseluruhan tenaga kerja di Laundry 

Jasmine, Kelurahan Kerobakan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung 

yaitu sebanyak 100 orang. 

2. Sampel Penelitian 

Perhitungan besar sampel penelitian menggunakan rumus Slovin (Juliansyah Noor, 

2012), yaitu : 

n = 
 

      
    

 

Keterangan : 

N : Jumlah elemen/anggota Populasi 

n : jumlah sampel 

d : tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan 20 % (0,2). 

Jadi, besar sampel yang akan dijadikan sampel penelitian, yaitu : 

n = 
   

          
    

 

n = 
   

         
    

 

n = 
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n = 
   

   
 

n = 
   

 
 

n = 20 

Jadi, besar sampel yang  dijadikan sampel penelitian dengan tingkat kepercayaan 20 

% yaitu sebanyak 20 tenaga kerja. 

Penentuan sampel digunakan dengan sistem sampling insidental yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau 

insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Margono S, 2004). 

Tenaga kerja yang menjadi sasaran untuk dijadikan sampel adalah tenaga kerja yang 

bekerja pada ruangan pemrosesan atau yang terpapar dengan mesin yang menjadi 

sumber bising yaitu mesin pencucian, mesin pengeringan, dan mesin penyeterikaan. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data yang Dikumpulkan 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang dipeoleh oleh penulis secara langsung pada objek 

penelitian. Data primer diperoleh melalui pengukuran intensitas kebisingan dan 

lembar kuisioner untuk mengetahui keluhan subjektif tenaga kerja akibat terpapar 

kebisingan. 

b. Data sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain selain objek penelitian 

yang mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari hasil kajian  buku – buku 

dari perpustakaan jurusan kesehatan lingkungan dan sumber-sumber yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang telah dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan cara melakukan pengukuran intensitas kebisingan langsung ke lokasi 

penelitian, dengan menggunakan alat Sound Level Meter N24 dan wawancara dengan 

menggunakan kuisioner untuk mengetahui keluhan subyektif dari tenaga kerja di 

lokasi penelitian. 

 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Agar lebih mudah dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan 

instrument berupa alat Sound Level Meter N24 untuk mengukur tingkat kebisingan 

dan kuisioner untuk mengetahui keluhan subjektif tenaga kerja. 

a. Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk pengukuran intensitas kebisingan peneliti melakukan pengukuran di 

ruang pemrosesan yaitu pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan linen sebanyak 3 

kali pengukuran selama 3 hari pada ruangan yang sama dengan waktu pengukuran 

yaitu pada pagi hari dan sore. Pengukuran kebisingan dilakukan pada 2 titik yaitu di 

bagian pencucian dan pengeringan dengan jarak pengukuran dari sumber bising yaitu 

3 meter dari dinding-dinding untuk menghindari pemantulan (sjarifah, 2015). Untuk 
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mengetahui keluhan subjektif penulis akan melakukan wawancara dengan 

menggunakan kuisioner kepada tenaga kerja sebanyak 20 orang. 

b. Cara melakukan Pengukuran  

1) Alat dan Bahan 

a) Alat  

(1) Satu buah alat Sound Level Meter 

(2) Stopwatch 

(3) Baterai 

(4) Formulir bis 1 

(5) Lembar kuisioner pemeriksaan Keluhan Subjektif 

b) Bahan 

(1) Alat tulis 

(2) Kamera 

2) Pelaksanaan Pengukuran Kebisingan 

a) Persiapan pengukuran  

(1) Menyiapkan Alat dan Bahan yang akan digunakan  

(2) Mengecek baterai SLM  

(3) Mengkalibrasi SLM yang akan dipakai dengan cara : 

(a) Mengatur switch function pada posisi call (94,0)  

(b) Mengatur switch Range pada posisi 60-100 dB 

(c) Jika alat sudah menunjukkan angka 94,0 maka alat sudah siap digunakan  

(d) Bila angka belum menunjukkan 94,0 maka skrup cal diputar ke kiri atau ke kanan 

sampai menunjukkan angka 94,0.  
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b) Melakukan pengukuran  

(1) Mengecek baterai SLM  

(2) Meletakkan SLM pada ketinggian 1- 1,2 meter.  

(3) Menghidupkan SLM dengan menggeser tombol ON/OFF  

(4) Stel respon F (fast) untuk jenis kebisingan continue dan S (slow) pada kebisingan 

fluktuatif.  

(5) Mencatat angka yang muncul pada layar display setiap 5 detik selam 10 menit 

pada formulir bis 1.  

(6) Menghitung tingkat kebisingan dengan mencari nilai mean, median, modus.  

 

F. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan baik data data primer maupun sekunder 

dikelompokan sesuai dengan kategori dalam bentuk tabel dan narasi sehingga 

mempermudah dalam analisis data. 

2. Analisis Data 

Hasil pengukuran intensitas kebisingan akan dibandingkan atau disesuaikan 

dengan standar atau Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkan oleh Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja No. 1405/MENKEN/2002 tentang nilai ambang batas 

kebisingan di tempat kerja yang ditetapkan sebesar 85 dBA dengan waktu kerja 8 jam 

per hari.  Tiap pertanyaan dari kuisioner diberikan nilai 1 untuk mengeluh dan 0 

untuk tidak mengeluh. . Nilai Tertinggi untuk semua pertanyaan adalah 10 dan nilai 
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terendahnya 0.  Penentuan kategori hasil formulir ditentukan dengan rumus Strurges   

yaitu sebagai berikut: 

               
                              

            
 

                               
    

 
 

                

Dari Perhitungan interval yang didapatkan, maka ditentukan interval nilai 

untuk jawaban kuisioner yaitu : 

Jawaban ya 0 – 5   = Tidak Mengeluh 

Jawaban ya 6 – 10 = Mengeluh 

 

 

 


