
 

 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancang Bangun Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif yang 

bertujuan mempelajari beban kerja fisik tenaga kerja, mempelajari shift kerja, 

mempelajari asupan kalori yang dikonsumsi tenaga kerja, dan menganalisis 

kelelahan kerja yang dialami tanpa memberikan perlakuan terhadap responden. 

Desain penelitian ini menggunakan cross sectional karena dilaksanakan pada 

periode tertentu saja dan dan menggambarkan keadaan pada saat itu.  

 

4.2 Populasi Penelitian 

Populasi penelitian adalah perawat pada Instalasi Rawat Inap Ruang IIIC 

dan IVC di RSU Haji Surabaya. 

 

4.3 Sampel, Besar Sampel, dan Cara Pengambilan Sampel 

4.3.1 Sampel penelitian 

Responden penelitian adalah seluruh perawat Instalasi Rawat Inap Ruang 

IIIC dan IVC di RSU Haji Surabaya Indonesia yang memenuhi kriteria inklusi 

sebagai berikut: 

1. Tidak memiliki riwayat penyakit 



 

2. Tidak menderita dan memiliki risiko anemia 

3. Tidak merokok 

4. Responden wanita tidak sedang haid, tidak hamil, dan tidak menyusui. 

5. Sehat (tidak sakit satu minggu terakhir) 

6. Bersedia mengikuti prosedur penelitian. 

4.3.2 Besar sampel 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan responden adalah total populasi 

yaitu perawat pada Instalasi Rawat Inap Ruang IIIC dan IVC di RSH Haji 

Surabaya dengan jumlah 27 orang perawat. 

4.3.3 Cara pengambilan sampel 

Cara pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total populasi. 

Responden akan diberikan kuisioner untuk mengetahui kesesuaian dengan kriteria 

inklusi yang telah ditetapkan. Jika responden yang terpilih tidak memenuhi 

kriteria inklusi, maka tidak dapat dijadikan sebagai responden dalam penelitian 

ini.  

 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.4.1 Lokasi 

Lokasi penelitian di Instalasi Rawat Inap Ruang IIIC dan IVC RSU Haji 

Surabaya 

4.4.2 Waktu 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2014 s.d. Mei 

2015 



 

 

 

4.5 Variabel, Cara Pengukuran Variabel, dan Definisi Operasional 

4.5.1 Variabel penelitian 

1. Variabel bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah beban kerja fisik, shift 

kerja, dan asupan kalori. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kelelahan kerja. 

4.5.2 Cara pengukuran 

1. Beban Kerja Fisik 

Data diperoleh melalui pengukuran denyut nadi kerja per menit pada 

arteri radialis di pergelangan tangan. Pengukuran dilaksanakan dengan 

mencatat secara manual memakai stopwatch dengan metode 10 denyut. 

Denyut dihitung sebanyak 6 kali selama bekerja yaitu 1 kali sebelum 

bekerja dan 4 kali pada saat bekerja yaitu pada menit ke-5, ke-15, ke-60, 

ke-120, dan akhir jam kerja selama 2 hari. 

2. Shift Kerja 

Data diperoleh dari hasil wawancara kuisioner identitas dan 

karakteristik responden. Shift kerja terdiri dari shift pagi, siang, dan 

malam. 

3. Asupan Kalori 



 

Data diperoleh dengan melakukan survei konsumsi melalui food record 

selama 2 hari dan disetarakan berdasarkan kebutuhan kalori, di mana 

kebutuhan kalori didapatkan dari tabel kebutuhan gizi per hari berdasarkan 

umur, jenis kelamin, dan beban kerja fisik. 

4. Kelelahan Kerja 

Data diperoleh melalui kuisioner kelelahan yaitu kuisioner Industrial 

Fatigue Research Committee (IFRC). Selanjutnya diberikan skor pada tiap 

jawaban dan mengkategorikan tingkat kelelahan kerja berdasarkan total 

skor.  

4.5.3 Definisi operasional 

Variabel penelitian, definisi operasional, cara pengukuran, dan skala data 

disajikan pada tabel berikut ini:  

Tabel 4.1 Variabel penelitian, definisi operasional, cara pengukuran, kategori, dan 
skala data 

No Variabel Definisi 
Operasional 

Cara Pengukuran dan 
Kategori 

Skala 
Data 

1 Beban kerja 
fisik 

Beban dari 
aktivitas fisik yang 
diterima tenaga 
kerja dari pekerjaan 
yang dilakukan. 

Melakukan perhitungan 
denyut nadi secara manual 
memakai stopwatch 
dengan metode 10 denyut 
sebanyak 5 kali selama 
bekerja yaitu 1 kali 
sebelum bekerja dan 6 kali 
pada saat bekerja yaitu 
menit ke-5, ke-15, ke-60, 
ke-120, dan akhir jam 
kerja selama 2 hari, 
dengan klasifikasi: 
1. Ringan: 75 s.d. 100 

denyut/menit 
2. Sedang: 100 s.d. 125 

denyut/menit 
3. Berat: 125 s.d. 150 

denyut/menit 

Ordinal 



 

Lanjutan Tabel 4.1 

4. Sangat berat: 150 s.d. 
175  denyut/menit 

5. Sangat berat sekali: 
>175 denyut/menit 

No Variabel Definisi 
Operasional 

Cara Pengukuran dan 
Kategori 

Skala 
Data 

2 Shift Kerja Pengaturan dan 
pembagian waku 
kerja. 

Diperoleh dari hasil 
wawancara kuisioner, 
dengan kategori: 
1. Pagi (07.00 WIB s.d 

14.00 WIB) 
2. Siang (14.00 WIB s.d 

21.00 WIB) 
3. Malam (21.00 WIB s.d 

07.00 WIB) 

Ordinal 

3 a. Kebutuhan 
Kalori 

 
 
 
 
b. Asupan 

Kalori 
 

Jumlah kalori yang 
diperlukan selama 
satu hari 
 
 
 
Jumlah kalori 
(intake kalori) 
dalam makanan 
yang dikonsumsi. 
 

Diperoleh dari tabel 
kebutuhan gizi per hari 
berdasarkan umur, jenis 
kelamin, dan beban kerja 
fisik 
 
Melakukan survei 
konsumsi melalui food 
record selama 2 hari dan 
disetarakan berdasarkan 
kebutuhan kalori, dengan 
kategori asupan kalori: 
1. kurang: kurang dari 

90% 
2. cukup: 90% s.d. 110% 
3. lebih : lebih dari 110% 

Rasio 
 
 
 
 
 
Ordinal 

4 Kelelahan kerja Suatu keadaan 
akibat kerja yang 
dilakukan oleh 
tenaga kerja berupa 
penurunan 
kemampuan 
maupun perasaan 
lelah untuk 
melakukan suatu 
kegiatan 
berdasarkan 
metode subjektif 
yang dirasakan 
responden. 

Mengukur dengan 
menggunakan kuisioner 
kelelahan yaitu kuisioner 
Industrial Fatigue 
Research Committee 
(IFRC). Selanjutnya 
diberikan skor pada tiap 
jawaban dan 
mengkategorikan tingkat 
kelelahan kerja 
berdasarkan total skor, 
dengan klasifikasi: 
1. rendah: 30 s.d. 52 
2. sedang: 53 s.d. 75 

Ordinal 



 

4.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

4.6.1 Teknik pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, meliputi: 

1. Data primer, antara lain: 

a. Kuisioner 

Pengumpulan data melalui kuisioner ini dilakukan untuk 

mendapatkan identitas dan karakteristik responden. 

b. Pengukuran 

Pengumpulan data melalui pengukuran ini dilakukan untuk 

mendapatkan data beban kerja fisik, asupan kalori, dan kelelahan 

kerja.  

2. Data sekunder, antara lain: 

a. gambaran umum rumah sakit. 

b. daftar dinas perawat ruang IIIC dan IVC 

4.6.2 Instrumen pengumpulan data 

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu: 

1. kuisioner identitas dan karakteristik individu 

2. lembar food record 

3. lembar pengukuran beban kerja fisik 

4. kuisioner pengukuran kelelahan kerja (IFRC) 

5. daftar komposisi bahan makanan (DKBM) 

6. stopwatch 

3. tinggi: 76 s.d. 98 
4. sangat tinggi: 99 s.d. 

120  



 

 

4.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Data hasil perhitungan beban kerja fisik dikategorikan menjadi ringan, 

sedang, berat, sangat berat, dan sangat berat sekali. Selanjutnya dibuat 

tabel frekuensi. 

2. Data shift kerja dikategorikan menjadi pagi, siang, dan malam. 

Selanjutnya dibuat tabel frekuensi. 

3. Data hasil perhitungan asupan kalori akan dihitung kecukupan kalori 

berdasarkan kebutuhan kalori berdasarkan umur, jenis kelamin, dan 

beban kerja fisik dan dikategorikan kurang, cukup, dan lebih. 

Selanjutnya dibuat tabel frekuensi. 

4. Data hasil pengukuran kelelahan kerja dikategorikan tingat kelelahan 

menjadi ringan, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Selanjutnya dibuat 

tabel frekuensi. 

5. Data beban kerja fisik akan dianalisis menggunakan uji korelasi 

Spearman dengan melihat koefisien korelasi untuk menganalisis 

hubungan dengan kelelahan kerja. 

6.  Data shift kerja akan dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman 

dengan melihat koefisien korelasi untuk menganalisis hubungan dengan 

kelelahan kerja. 

7. Data asupan kalori akan dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman 

dengan melihat koefisien korelasi untuk menganalisis hubungan dengan 

kelelahan kerja. 



 

8. Data variabel bebas, yaitu beban kerja fisik, shift kerja, dan asupan 

kalori dianalisis menggunakan Uji Regresi Ordinal terikat dengan 

melihat hasil koefisien determinasi untuk menentukan hubungan ketiga 

variabel bebas dengan variabel terikat. 

Data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali melalui proses editing. Data 

yang sudah melalui proses editing kemudian diolah dan dianalisis. Hasil analisis 

data bersifat kuantitatif dan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel tabulasi 

silang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.8 Kerangka Operasional Penelitian 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Operasional Penelitian 

 

Penentuan capaian BOR tertinggi di Instalasi 
Rawat Inap Ruang Marwah 

Penentuan populasi penelitian 

Penentuan responden penelitian 

Responden yang memenuhi 
kriteria inklusi 

Dilakukan pengukuran beban kerja fisik dengan 
metode perhitungan denyut nadi selama 2 hari 

Dilakukan pengukuran kelelahan kerja menggunakan 
kuisioner Industrial Fatigue Research Committee 

(IFRC) 

Dilakukan pengukuran asupan kalori  (makan pagi, makan 
siang, makan malam, dan makan selingan) menggunakan 

food record selama 2 hari 

Analisis data 


