
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Krack! Studio dan Galeri yang beralamat di Jl. D.I 

Panjaitan RT: 42 RW:12, Suryodinigratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Gambar 3.1). 

 

 

Gambar 3.1 Krack! Printmaking Studio and Gallery 

 Krack! merupakan studio dan galeri seni grafis yang berfokus pada teknik cetak 

saring. Krack! juga sangat sering didatangi oleh seniman seniman eksternal Krack!, 

baik lokal maupun internasional untuk melakukan residensi atau hanya untuk menyewa 

studio untuk mencetak karya dengan teknik cetak saring. 

 

3.1.2 Meja Sablon 

Meja sablon merupakan salah satu dari banyak alat yang dipakai didalam proses 

pencetakan karya dengan menggunakan Teknik cetak saring, Krack! studio pun 

memiliki dua meja sablon dengan ukuran yang berbeda. Salah satu meja yang akan 

diteliti dibuat sendiri oleh seniman Krack! dengan dimensi meja sebesar 100cm x 

100cm x 100, dimensi ini tidak termasuk catok dan rel catok. Berikut adalah ilustrasi 

dari gambar meja yang sudah ada pada Krack! studio (Gambar 3.2). 



 

Gambar 3.2 Desain Awal Meja Sablon 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini data-data didapatkan melalui metode : 

1. Observasi Langsung 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 

langsung pada objek penelitian, yang berfokus pada alat kerja berupa meja 

sablon yang akan ditelti. 

2. Metode Focus Group Discusion 

Metode Focus group discussion dilakukan karena setiap masing-masing 

seniman memiliki wawasan yang unik dengan persepsi yang berbeda terhadap 

meja sablon itu sendiri, sehingga dapat ditemui permasalahan bagi setiap 

seniman yang bersangkutan dengan alat tersebut. 

3. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah cara mengumpulkan informasi lain dari penelitian 

lapangan, dapat berupa teori dasar yang masih berkaitan dengan metode yang 

digunakan, di mana informasi tersebut didapatkan dari buku dan jurnal 

penelitian yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. 

4. Bank Data Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi 

Bank data adalah tempat penimpanan data dan di Lab DSK&E memiliki bank 

data antropometri, data yang diambil dari bank data Lab DSK&E adalah data 

antropometri orang indonesia dengan variable tinggi badan dengan latar 

belakang umur kerja yang masih produktif dan tanpa ada batasan jenis kelamin. 

Hal tersebut dikarenakan seniman indonesia yang datang ke Krack! memiliki 

tinggi dan jenis kelamin yang berbeda. 

5. Data Tinggi Badan Seniman Asing 



Seniman asing sering dating ke Krack! Studio untuk melakukan program 

residensi, kebanyakan dari mereka berasal dari Australia. Para seniman 

Australia ini dating dari negara bagian yang berbeda, dan jenis kelamin yang 

berbeda pula. Berikut adalah gambar 3.3 dimana menampilkan grafik tinggi 

badan mancanegara. 

 

Gambar 3.3 Grafik Tinggi Badan Australia 

Peneliti mendapatkan hasil tinggi badan rata-rata orang Australia dari 

Australian Berau of Statistic dengan website 

(http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/lookup/4338.0main+features212011

-13) yang dirilis pada 29 oktober 2012 oleh pemerintahan Australia. Dari 

website ini didapatkan tinggi badan rata-rata pria Australia pada umur 18 tahun 

keatas adalah 175,6cm dan rata-rata tinggi badan perempuan Australia pada 

umur 18 tahun keatas adalah 161,8cm yang dapat dilihat pada grafik di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Kerangka Penelitian 

Berikut adalah diagram alur dari penelitian ini (Gambar 3.4) : 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/lookup/4338.0main+features212011-13
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/lookup/4338.0main+features212011-13
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Gambar 3.4 Diagram Alur Penelitian 

3.4 Metode Ergonomi Partisipatori 

Partisipatori ergonomi merupakan salah satu pendekatan proses yang dilakukan 

untuk melaksanakan program intervensi ergonomi (Nurmianto, 2008; Purnomo, 2007; 

Udo , 2006; wells, 2003; St-Vincen, 2001). Partisipatori ergonomi adalah partisipasi aktif 



dari karyawan pada semua level untuk menerapkan ergonomi programdi tempat kerjanya 

untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerjanya. (Norman dan Wells, 1998). Sukapto 

(2008) menyatakan partisispatori ergonomi memiliki 4 elemen pokok yang saling 

berinteraksi yang terdiri dari karyawan, pengelola perusahaan, pengetahuan dan metode 

ergonomi dan konsep disain pekerjaan. Pentingnya melibatkan karyawan pada semua level 

untuk mencapai kesuksesan dalam intervensi ergonomi adalah : 

1. Karyawan adalah orang yang mempunyai pengalaman yang banyak terhadap 

pekerjaannya. 

2. Karyawan akan tahu solusi ergonomi yang paling tepat untuk dirinya agar 

semakin nyaman dalam bekerja 

3. Menjadikan karyawan terlibat dalam proses perubahan 

4. Untuk membangun budaya ergonomi yang aman, sehat dan nyaman 

Program intervensi ergonomi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya resiko 

kesehatan dan keselamatan kerja, meningkatkan kondisi lingkungan kerja untuk 

mendorong kesejahteraan karyawan, meningkatkan produktivitas dan kualitas serta 

mengurangi ketidaknyamanan dan kesalahan manusia (Ercan dan Erdinc, 2006). Wells, 

dkk (2003) menyatakan untuk memulai program ergonomi diperlukan beberapa persiapan 

yaitu membentuk komitmen dan dukungan dari manajemen, membentuk tim ergonomi dan 

memberikan pelatihan dasar tentang ergonomi. untuk melaksanakan program ergonomi di 

sebuah industri diperukan 6 tahapan yaitu: 

1. Mengidentifikasi pekerjaan/lokasi yang akan dilakukan perbaikan. 

2. Melakukan evaluasi ergonomi dan faktor- faktor resiko bahaya dan menentukan 

prioritas pekerjaan yang akan dilakukan perbaikan. 

3. Menentukan solusi pemecahan masalah ergonomi. 

4. Melakukan ujicoba solusi yang telah dirancang 

5. Mengevaluasi hasil penerapan solusi yang telah dirancang 

6. Mengimplementasikan solusi 

7. Untuk melakukan perbaikan selanjutnya kembali ke langkah  

Ergonomi partisipatori (EP) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

menumbuhkan semangat kerja, kreativitas karyawan untuk menghasilkan kinerja yang 

produktif. Hal ini disebabkan karena seringkali pengawasan yang diberikan oleh pihak 

perusahaan baik pengawasan yang dilakukan oleh manusia maupun pengawasan yang 

dibantu oleh mesin hasilnya tidak membuat produktivitas naik tetapi kebalikannya akan 

menimbulkan rasa tertekan dan stres akan muncul. 



Ergonomi partisipatori dianggap sesuai dengan kebutuhan seniman Krack! Studio, 

dikarenakan semua stakeholder didalam Krack! selalu menggunakan meja sablon ketika 

dalam proses pencetakan karya. Sehingga semua orang bisa dilibatkan didalam kegiatan 

focus group discussion untuk mendapatkan desain meja yang sesuai dengan kebutuhan 

seniman Krack! studio. 

 

3.4.1 Focus Group Discussion 

FGD yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan di Krack! studio dengan tema 

yang dibahas adalah meja sablon yang nyaman dan mempermudah proses mencetak 

karya dengan seniman seniman Krack! studio. FGD di penelitian ini dilakukan dengan 

maksud tujuan mendapatkan informasi dari semua seniman dengan pengalaman-

pengalaman yang unik pada objek yang diteliti yakni meja sablon. 

FGD dilakukan di Krack! Studio sebanyak dua kali yang dihadiri oleh tujug orang 

seniman, semua seniman disini memiliki peranan yang berbeda pada krack! studio 

yakni sebagai Manager, Teknisi, Desainer, Kurator , dan Asisten. Semua pihak yang 

terkait dalam FGD haruslah orang yang sudah memahami seluk beluk kebutuhan teknis 

dalam cetak saring itu sendiri, sehingga semua seniman Krack! studio sudah bisa 

memeuhi kebutuhan koresponden FGD. 

 

3.5 Pengolahan Data Antropometri 

Metode Antropometri digunakan sebelum mendesain usulan desain meja sablon 

yang mana datanya didapatkan dari bank data LAB DSK&E dan Badan Statistik Australia. 

Data yang diambil adalah tinggi badan orang indonesia dan australia. 

Kriteria data yang dipakai dalam penelitia ini adalah laki-laki dan atau perempuan 

yang berumur kerja efektif dan tidak memiliki cacat fisik yang mempengaruhi tinggi 

badan. 

Beberapa   pengolahan   data   yang   harus   dilakukan   pada   data   antropometri 

(Nurmianto, 1996 & Tayyari, 1997) adalah : 

 

3.5.1 Kecukupan data 

 

 



a. K = Tingkat kepercayaan  

b. Bila tingkat kepercayaan 99%, maka k = 2,58  ˜  3  

c. Bila tingkat kepercayaan 95%, maka k = 1,96  ˜  2  

d. Bila tingkat kepercayaan 68%, maka k  ˜  1  

e. S = derajat ketelitian  

f. Apabila N’ = N (jumlah pengamatan teoritis lebih kecil atau sama dengan 

pengamatan  yang sebenarnya dilakukan), maka data tersebut dinyatakan telah 

mencukupi untuk tingkat kepercayaan dan derajat ketelitian yang diinginkan.  

g. Tetapi jika sebaliknya, dimana N’ > N (jumlah pengamatan teoritis lebih besar 

dari jumlah pengamatan yang ada), maka data tersebut dinyatakan tidak cukup. 

Dan agar data tersebut dapat diolah, maka data pengamatan harus ditambah 

sampai lebih besar dari jumlah data pengamatan teoritis.  

  

3.5.2 Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengolahan Data Normalitas dan 

Persentil dengan SPSS adalah sebagai berikut:  

1) Input data nilai dimensi pada data view.   

2) Masuk ke tampilan variable view, kemudian kolom name diganti dengan 

nama dimensi.  

3) Pengolahan data :  

a) Klik analyze, pilih descriptive statistics, kemudian explore. 

b) Masukkan semua variabel sebagai dependent variables. 

c) Checklist both pada toolbox display.  

d) Pilih statistik: checklist descriptive, persentils, kemudian continue.  

e) Pilih plots: checklist none pada boxplots, stem dan leaf pada descriptive. 

f) Checklist normality plots with test, kemudian continue.  

g) Pilih options: checklist exclude cases listwise, kemudian continue. 

h) Klik continue. Hasil pengolahan data ditampilkan pada output. 

 

3.5.3 Keseragaman Data  

Batas Kontrol Atas/Batas Kontrol Bawah (BKA/BKB)  

a. BKA  = �̅� +Kσ 

b. BKB =  �̅� -Kσ 



c. σ  = standar deviasi 

 

 

 

3.5.4 Persentil  

Persentil adalah suatu nilai yang menunjukkan presentase tertentu dari orang-

orang yang memiliki ukuran di bawah atau pada nilai tersebut (Tayyari & Smith 1997). 

Sebagai contoh, P5 persentil akan menunjukkan 95% populasi akan berada  pada atau 

di bawah nilai dari suatu data yang diambil seperti gambar dibawah ini (Gambar 3.5). 

 

 

Gambar 3.5 Distribusi normal 

                                                                             

                            

 

Pada umumnya, persentil yang digunakan adalah  

a. P5 =�̅� - 1,645 σ 

b. P50 =�̅�  

c. P95 =�̅� + 1,645 σ 

Khusus dalam pengukuran antropometri dinamis, dapat pula diberikan toleransi terhadap 

perbedaan  yang mungkin dijumpai dari data yang tersedia dengan populasi yang dihadapi 

dalam merekomendasikan ukuran suatu rancangan (allowance). 


