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Ergonomi
- Antropometri

Manusia
Karateristik, kemampuan, keterbatasan

Sikap
Dimensi
Bobot
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Jenis Penelitian

Variabel Penelitian

Objek dan Subjek Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Analisis data
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Jenis Penelitian

1. Menurut fungsi

a. Penelitian dasar
Penelitian untuk menemukan keteraturan/ 
order berbentuk prinsip, dalil/kaidah, hukum
atau teori guna pengembangan ilmu. 

b. Penelitian terapan
Penelitian untuk memperoleh kejelasan
hubungan antar fakta data informasi,guna
pemecahan masalah. 
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2. Menurut Pendekatan

a.Penelitian kuantitatif/positifistik

Penelitian bersifat obyektif, kuantitatif, 
menggunakan instrumen standar, guna
menghasilkan inferensi, generalisasi prediksi. 

b.Penelitian kualitatif / naturalistik

Penelitian bersifat holistik, kualitatif, subyektif, 
terbuka, integral, konteksual, rasional, 
menggunakan penelitian sebagai instrumen, 
guna menghasilkan deskripsi yang utuh dari
suatu keadaan.

5metode riset ergonomi



Metode Penelitian Kuantitatif

Eksperimen
• Eksperimen Murni
• Eksperimen Kuasi
• Eksperimen lemah

Non Eksperimen
• Dekriptif
• Komparatif
• Korelasional

Metode Penelitian Kualitatif

• Etnografi
• Fenomenologis
• Studi Kasus
• Sejarah
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Metode Penelitian Kuantitatif dan
Kualitatif

Penelitian Terapan

• Penelitian dan Pengembangan
• Penelitian Tindakan
• Penelitian Evaluasi
• Penelitian Kebijakan

Penelitian Deskriptif
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a.Penelitian deskriptif
Mencari penjelasan tentang suatu populasi dalam kerangka
tertentu. Misal studi antropometri untuk aktivitas belajar: 
ukuran atau dimensi tubuh manusia, jangkauan tangan, jarak
pandang dll.

b.Penelitian eksperimental
Mengadakan pengujian hubungan sebab akibat antar
variabel dengan pengontrolan terhadap variabel-variabel
lainnya. Meneliti efek perlakuan, misal: efek dari kemiringan
sandaran kursi terhadap aspek kenyamanan

c.Penelitian Evaluasi
Merupakan desain dan prosedur evaluasi dalam
mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan
nilai atau manfaat.

Metode Penelitian dalam Ergonomi
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Variabel

Konsep Abstrak Tubuh

Variabel
Dimensi

Operasinal
Tinggi Badan
Berat Badan

Indikator Instrumen Penelitian

Indikator yang mempunyai nilai
bervariasi
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Objek dan Subjek

Ojek Subjek

Populasi

Sample Teknik Sampling

KUALITATIFKUANTITATIF
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Teknik Sampling

Acak Tidak Acak

Stratified sampling

KUALITATIFKUANTITATIF

Simple Random S.

Cluster sampling

Isidental

Puposive

Snowball
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Stratified Sampling dan Variasi

 Keacakan ------menggunakan data persentil

 Usia-------anak-anak, remaja, desawa

 Jenis Kelamin-----laki-laki dan wanita

 Varian Etnis---urbanisasi, migrasi

 Jenis Pekerjaan

 Pakaian

 Faktor Kehamilan

 Cacat fisik
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Sifat Teknik Sampling

akurat

Shahih

Sederhana

Efisien

Dapat dipercaya

Tepat

Mudah dilaksanakan

Memberikan informasi
sebanyak-banyaknya
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Tingkat Akurasi yang 
dikehendaki

Tingkat Keseragaman
Populasi

Rencaana Analisis

Tenaga, Biaya, dan Waktu

Besar Kecilnya
Sampel
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Teknik Pengumpulan Data

Angket
(Questionnaire)

Skala Bertingkat (Rating Scale)
Angket (Questionnaire)
Daftar Cocok (Check List)

Intrumen Penelitian
Cara/Metode Alat

Wawancara
(interiew)

Pengamatan
(Observation)

Dokumentasi

Pedoman Wawancara (Interview Guide)
Daftar Cocok (Check List)

Lembar Pengamatan/Panduan observasi
(Observation sheet/Observation Schedule)
Daftar Cocok (Check List)

Tabel
Daftar Cocok (Check List)

Alat tes: Esai Pilihan ganda, menjodohkan dllTes

15metode riset ergonomi



Rating Scale

1. Rating Scale

Contoh:
Peneliti ingin mengetahui tingkat kenyaman sebuah kursi kerja:

Skala Bertingkat (Manggambarkan suatu nilai terhadap sesuatu
hasil pertimbangan). Bentuknya seperti daftar cocok, tetapi
alternatif yang disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang (3
sampai 5).

No Komponen Kursi Nyaman
Kurang

Nyaman

Tidak

Nyaman

1

2

3

4

Sandaran Punggung

Sandaran Tangan

Alas Duduk

Ketinggian Alas 

Duduk
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Questionair

2. Questionnaire

Kuesioner / Angket (Daftar pertanyaan yang diberikan dan diisi

atau direspon oleh informan/responden).

a. Siapa yang menjawab

- Langsung

- Tidak langsung

b. Cara menjawab

- Tertutup (jawaban tersedia lengkap/informan tidak bebas)

- Terbuka (informan bebas mengemukakan pendapatnya)

ContohTertutup: Setiap hari anda meminum minuman:

a. Dingin b. panas

ContohTerbuka: Setiap hari anda meminum minuman:

………..
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3. Check List

Daftar cocok (Deretan pertanyaan (biasanya pertanyaan singkat)

yang menuntut responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan

tanda cocok (√) pada tempat yang telah disediakan.

Contoh

Ingin mengetahui posisi duduk :

No Aktivitas
Posisi Duduk

Membungkuk Tegak Bersandar

1 Belajar

2 Bersantai
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Interview dan Observation

4. Interview

Wawancara (cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden

dengan jalan tanya jawab.

a. Bebas (Responden bebas mengutarakan pendapat (tanpa panduan

wawancara)

b. Terpimpin (dengan pedoman/panduan/pertanyaan yang telah tersusun.)

5. Observation

Pengamatan (suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan

pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.

a. Partisipan (pengamat berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang

diamati).

b. Sistematik (yang akan diamati sudah didaftar secara sistematis/pedoman

observasi).
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Validitas, yakni kehandalan/ keshahihan/ tingkat ketepatan sebuah instrumen yang
dibuat untuk mengukur kemampuan/keadaan tertentu pada testee/responden. Atau
Ketepatan alat pengumpul data dengan konsep yang diteliti, sehingga betul-betul
memeperoleh data yang seharusnya digali.

Jenis Validitas,

1. Validitas Logis (hanya di dasarkan logika, tanpa pengujian di lapangan)

a. Validitas isi / Content Validity

(sesuai dengan isi materi pembelajaran (validitas kurikuler).

b. Validitas konstruk / Construct Validity

(sesuai dengan aspek berpikir yang diukur )

2. Validitas Empiris (dengan pengujian/ uji coba dilapangan)

a. Validitas “ada sekarang” / Concurrent validity

(sesuai dengan pengalaman yang telah terjadi)

b. Validitas Prediktif/ Predikctive validity

(instrumenyang dikembangkan memiliki kemampuan untuk memprediksi yang
akan datang)

Validitas
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Validitas empiris baik concurrent validity maupun predictive validity pada dasarnya
menghubungkan skor yang diperolerh dengan instrumen yang dikembangkan
dengan skor yang diperoleh sebelumnya (pengalaman—concurrent) atau dengan
skor yang diperoleh kemudian (prediktif). Rumus atau formula yang digunakan
untuk menghitung hubungan tersebut menggunakan rumus korelasi Product
moment, baik dengan simpangan maupun dengan angka kasar.

rxy
xy

 (x²)(y²)

=

Koefisien korelasi antara variabel X (skor tes yang diujicobakan soalnya)

dan Y (skor sebelumnya atau sesudahnya
rxy

xy

x²

y²

Jumlah perkalian x dan y (x = X – X dan y = Y –Y)

Jumlah kuadrat x

Jumlah kuadrat y

Product moment dengan simpangan
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rXY

NXY – (X)(Y)


{(NX²- (X)²}{(NY²-

(Y)²

=

Koefisien korelasi antara variabel X (skor tes yang diujicobakan soalnya) dan

Y (skor sebelumnya atau sesudahnya)
rXY

xy

X²

Y²

Jumlah perkalian X dan Y

Jumlah kuadrat X

Jumlah kuadrat Y

Product moment dengan 
angka kasar

N Jumlah subjek/ sampel/ peserta tes

(X)² Jumlah X dikuadratkan

(Y)² Jumlah Y dikuadratkan
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Reliabilitas, yakni tingkat ketetapan/ keajegan sebuah instrumen/ soal yang
dibuat untuk mengukur kemampuan tertentu pada waktu yang berbeda.

Reliabilitas Tes

Bentuk Reliabilitas Prosedur untuk Memperoleh

Test-retest methods (Tes 

ulang)

Korelasi Product  moment

Menyajikan tes yang sama pada testee yang sama
dalam waktu yang berbeda.

Equivalent (Paralel)

Korelasi Product  moment

Menyajikan tes yang sama pada testee yang 
berbeda (kelas paralel) dalam waktu yang sama.

Split-half  methods (belah dua)

Korelasi Product  moment

Spearman-Brown

Menyajikan tes yang sama pada testee yang sama  
dalam waktu yang sama (1 x tes). Jumlah 
item/soal dibelah dua dengan jumlah yang sama 
untuk dihubungkan. (Ganjil-genap/ awal-akhir)

Internal consistency

Koefisien alpha

Kuder-Richardson (KR-20)

Kuder-Richardson (KR-21)

Berikan sekali tes, gunakan persamaan

23metode riset ergonomi



rXY

NXY – (X)(Y)


{(NX²- (X)²}{(NY²- (Y)²

=
Product moment dengan 
angka kasar

r1

1

2r½ ½
=

1 + r½ ½

Spearman-Brown
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Telaah Instrumen

MATERI

Soal harus sesuai dengan KD/Indikator/Kisi-kisi

Pengecoh: homogen, logis, dan berfungsi

Hanya ada satu jawaban yang benar.

KONSTRUKSI

Stem: jelas dan tegas, tidak bermakna ganda

Stem dan option: harus rumusan yang diperlukan saja

Stem tidak memeberi petunjuk ke arah jawaban yang benar.

Stem: tidak menggunakan pertanyaan yang bersifat negatif.

Panjang kalimat option harus relatif sama.

Option jangan menggunakan : Semua jawaban di atas benar/salah

BAHASA

Bahasa harus komunikatif

EYD

Option jangan mengulang kata yang sama
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ANALISIS  DATA

Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

Redukksi
Data

Verikasi dan
Kesimpulan
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Metode Statistik

MeanMean
X

N
=

SD X² (X) ²


N               N

=
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Persentil

Menentukan
Dimensi Produk

Data Hasil Pengukuran
Data Antropometri

Perancangan
Produk

Bagian Tubuh PenggunaKeadaan dan Ciri Fisik

Persen
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1. Perancangan Produk berdasarkan Individu Ekstrim
(P95)

Prinsip ini digunakan apabila desainer mengharapkan
produk yang dirancang dapat digunakan dengan nyaman

oleh mayoritas pengguna.

Misal: Panjang tempat tidur dibuat berdasarkan presenti 95 (P95)

tujuannya agar mayoritas (95%) pengguna dapat menggunakan

tempat tidur dengan nyaman tanpa harus membungkukkan badan
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2. Perancangan Produk dengan Dimensi yang dapat
Disesuaikan

Prinsip ini digunakan untuk merancang prduk yang 
diharapkan dapat dipakai dengan nyaman oleh range 

ukuran semua orang yang memerlukan.

Misal: Kursi Kerja bermekanik putar, kemiringan sandaran, dan

hidrolik pengatur tinggi bidang duduk, dapat disesuaikan mengikuti

panjang kaki orang yang paling pendek dan orang yang memiliki

tinggi ekstrim.
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3. Perancangan Produk berdasarkan Nilai Rata-rata 
(P50)

Prinsip ini umum digunakan sebagai acuan apabila
prinsip P95 dan produk disesuaikan tidak layak dan

memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jika menggunakan
prinsip ekstrim hanya sebagian kecil pengguna saja

yang merasakan nyaman.

Misal: Meja umumnya dibuat mengacu pada P50, agar pengguna

range 50% ke bawah dan 50% ke atas dapat menggunakan meja

tersebut dengan sedikit adaptasi baik pada gerak maupun pada faal

tubuh.
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