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METODOLOGI PENELtT1AN
 

3.1. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah gitar listrik, dan jenis gitar yang dipakai adalah 

jenis Fender American Delux Telectlster'75 Standard Edition dengan 24 fret dan 

headstock konvensional. Gitar tersebut diproduksi oleh Fender Corporation 

California USA dengan Fender Custom Shop sebagai lisensi upgradenya, dan resmi 

dipasarkan pada tahun 1976. 

Body berbahan dari kayu American Ash dengan Maple Top sebagai 

pelapisnya. Neck menggunakan Canadian Maple danjingerboard juga dengan kayu 

yang sarna . Pick up yang digunakan adalah pick up standard dari pabrik, yaitu 

Telecaster's Noiseless untuk neek dan Fat Can Telecaster untuk bridgenya, kedua 

duanya merupakan single coiledpickups, sebuah selector switch 3 -way, volume, dan 

tone untuk kedua pickupnya. Tebal neck 3,1 cm, panjang 66,04 cm denganlebar nut 

4,4 em. Tebal body ghar 4,5 em , dengan panjang dad ujung bawah body, hingga atas 

ujung pangkal terpanjang 42,2 cm dan lebar bagian ujung 35,3 em dan 33,3 em pada 

pangkal body. 
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3.2. Jenis dan Sumber Data
 

Jenis dan sunber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh seeara langsung dengan me1akukan 

pengamatan seeara langsung kepada operator. Dalam penelitian ini operator adalah 

seorang gitaris yang sedang melakukan beberapa elemen gerakan dalam teknik 

gitar. 

Data - data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 

a. Data elemen gerakan gitaris ( operator ), terdiri dari 

1. Data elemen gerakan pra raneang ulang 

2. Data elemen gerakan pasea raneang ulang 

Data elemen gerakan diperoleh dengan me1akukan perekaman terhadap gitaris yang 

melakukan beberapa teknik gitar dengan menggunakan handycam, untuk kemudian 

diamati dengan menggunakan media monitor, dalam keadaan slow motion. 

b. Data Antropometri 

Data antropometri diperoleh dengan melakukan pengukuran terhadap dimensi tubuh 

operator. Dalam penelitian ini, data yang diambil merupakan data ukuran bagian 

tubuh yang bersangkutan langsung dengan produk yang akan dilakukan 

peraneangan ulang yaitu gitar listrik. Dalam penelitian ini data-data antropometri 

yang diukur adalah sebagai berikut : 

.. -I , 

t 
~~----. 
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• pI : Panjang siku keujung Iengan 

• Ib : Lebar bahu 

• pt : Panjang tangan 

• jtl : Panjang jari telunjuk 

• jth: Panjng jari tengah 

• Jl : panjang ibujari 

• jkI: Panjang jari kelingking 

• jm: Panjang jari manis 

• Itt: Lebar telapak tangan 

• pIt: Panjang telapak tangan 

c. Data Analisis Konsumen dari Hasil Rancangan produk 

Data diperoleh dari interview atau dan pemberian kuisioner terhadap konsumen 

gilar listdk. Data didapat setelah produk mengalami rancang ulang. Hal ini 

diperlukan karena berpengaruh pada berhasil tidaknya produk tersebut dirancang 

dengan mempertimbangkan suara konsumen di pasaran. 

Pengumpulan data diperoleh dengan penyebaran kuisioner yang berisikan 

pemyataan dari kami untuk kemudian pemberian bobot di dapat dari pendapat yang 

diberikan oleh konsumen. Pada penyebaran diberikan pendekatan pemyataan yang 

favorabel dan tidak favorabel untuk mendapatkan jawaban dari pemyataan yang 

mendukung terhadap hasil rancangan. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder ini merupakan data yang diambil dari berbagai literatur yang 

menunjang penelitian ini. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini 

meliputi tabel distribusi t untuk uji statistik. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitaian ini bersifat eksperimental dan penyebaran kuisioner yaitu dengan 

1,
.1 

melakukan percobaan perancangan ulang pada gitar elektrik yang telah ada dengan 

kesesuaian data yang diperoleh. Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh 

dengan melakukan pengamatan langsung , atau observasi secara langsung pada 

subyek dan obyek penelitian. 

3.4. Desain Eksperimen 

Desain eksperimen adalah perencanaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan 

tahapan atau langkah dari penelitian yang akan dilakukan. Di dalamnya memuat 

informasi tentang objek, subjek, alat-alat yang dipergunakan, hingga satu persatu 

tahapan penelitian. 

3.4.1. Subyek Penelitian "I 
I 

Subyek dari penelitian ini adalah seorang gitaris dengan dimensi tubuh manusia 

Indonesia dengan parameter skill yang telah ditentukan dan tidak left handled (kidal). 
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3.4.2. Peralatan yang Dipergunakan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa alat dalam proses yang 

dipergunakan, antara lain : 

1.	 Gitar Elektrik Fender Telecaster American Deluxe Series 

Gitar elektrik ini dipergunakan untuk perbandingan dan mengukur play ability 

gitaris sebelum dilakukan pengukuran ulang. Dengan gitar standard sebagai 

pembanding, akan terlihat tingkat kenyamanan dan keberhasilan teknik yang 

dimainkan gitaris tersebut. 

2.	 Mistar 

Mistar dipergunakan untuk mengukur dimensi tubuh. Bagian tubuh yang 

diukur adalah bagian tubuh yang berhubungan dalam memainkan gitar 

khususnya. 

3.	 Handy Cam 

Handy Cam dipergunakan untuk merekam elemen gerakan yang dilakukan 

oleh operator. Elemen gerakan dilakukan sebelum dan sesudah dilakukan 

perancangan ulang terhadap produk. 

3.4.3. Tahapan Eksperimen 

Yang pertama kali kami lakukan dalam pengumpulan data adalah eksplorasi pada 

produk gitar yang telah ada sebagai obyek penelitian, untuk kemudian 

mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan produk gitar tersebut. Setelah itu 

observasi dilakukan secara langsung pada subyek penelitian yaitu para gitaris. 
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Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang menunjang penelitian seperti 

keluhan-keluhan pada saat memainkan gitar dan gangguan yang dirasakan. 

Data antropometri dari pemain gitar didapatkan dari bank data dan 

pengukuran langsung terhadap beberapa bagian tubuh yang berhubungan secara 

langsung terhadap gitar elektrik tersebut. Setelah produk dirancang dilakukan analisis 

konsumen terhadap produk hasil rancangan. Hal itu diperlukan sebagai indikasi 

keberhasilan produk dapat diterima di pasaran. 

3.5. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk memformulasikan data - data yang telah berhasil 

dikumpulkan. Antara lain data antropometri, dan data hasil analisis konsumen dengan 

menggunakan software MS Excel dan Seri Program Statistik (SPS) Sutrisno Hadi. 

Untuk kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut guna mendukung perancangan 

ulang desain produk yang beruupa gambar dengan menggunakan software CAD / 

CAM. 

3.5.1. Prosedur Pengolahao Data 

Data antropomeri yang berhasil dikumpulkan dilakukan pengolahan data dalam hal 

kecukupan dan keseragaman data, dan penentuan nilai persentil yang sesuai sebagai 

dasar perancangan dengan menggunakan MS Excel. Untuk data analisis konsumen 

berasal hasil kuisioner yang diberikan kepada pemain gitar sebagai konsumen gitar 

elektrik. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan 
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Seri Program Statistik (SPS) Sutrisno Hadi unutk menguji kesahihan dari data yang 

berhasil diperoleh tersebut. 

3.6. Metode Analisis 

Metode analisis pada penelitian ini adalah dengan cara memperbandingkan gitar 

standard atau konvensional dengan gitar hasil dari perancangan ulang. Dari 

perbandingan tersebut kita dapat mengetahui perbedaan tingkat playability dan 

kenyaman yang dirasakan pada gitar tersebut 

3.7. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan melakukan studi baik deduksi dan induksi, dilanjutkan 

dengan menentukan objek penelitian. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi 

dan melakukan perumusan terhadap masalah pada penelitian tersebut sebagai dasar 

penentuan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Setelah tujuan dari penelitian 

ditentukan, dilakukan proses pengumpulan data. Pengumpulan data antropometri dan 

elemen gerakan serta kuisioner didapatkan langsung dari subjek penelitian yaitu para 

pemain gitar dan sebagian dari bank data. Data antropometri didapat dengan 

mengukur dimensi tubuh pemain gitar sebanyak 30 orang, begitu juga dengan data 

kuisioner. Uji kesahihan data dilakukan terhadap data kuisisoner. Bila data yang ada 

tidak cukup sahih, maka data ditolak dan kembali dilakukan pangumpulan data unutk 

kuisioner. Setelah data kuisioner dinilai sahih, dilakukanlah uji keseragaman data. 

Untuk uji keseragaman data cukup data antropometri yang dilakukan pengujiannya. 
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Jika data tidak menunjukkan seragam, dikukan eliminasi terhadap data-data ekstrim. 

Setelah data seragam, maka pengujian terakhir kali adalah uji kecukupan data untuk 

kedua data tersebut. Bila data tidak cukup maka dilakukan penambahan data hingga 

data benar-benar cukup. Setelah data sahih,seragam, dan cukup maka berdasarkan 

data tersebut dilakukanlah perancangan ulang pada gitar elektrik. Gitar elektrik yang 

telah ada atau standard untuk kemudian diperbandingkan dengan gitar hasil 

rancangan ulang tersebut. aspek-aspek dari kedua gitar yang diperbandingkan adalah 

dari segi kenyaman, playability yang ditimbulkan dan konstruksi yang dimiliki. 

Setelah hasil perbandingan diperoleh, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan 

mengenai desain gitar, playability yang ditimbulkan, dan kenyaman dari gitar 

tersebut. Langkah terakir adalah menarik kesimpulan dari pembahasan penelitian. 

Kesimpulan ini tentunya mengacu pada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

dan dori teori serta seterensi yang ada. 

Hasil dari penarikan kesimpulan dapat dijadikan saran untuk kemudian 

diaplikasikan dalam dunia nyata sebagai masukan bagi perusahaan atau praktisi yang 

tertarik pada produk yang telah dirancang. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada gambar diagaram 

alir penelitian sebagai berikut : 
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Studi Kepustakaan dan
 
Eksplorasi Lapangan
 

Penentuan Objek Penelitian 

Identifikasi dan Perurnusan Masalah 

Pengumpulan Data : 
I. Data Gitar Elektrik 
2. Data Elernen Gerakan 

3. Data Antropornetri 
4. Data Kuisioner 

Uji Kesahihan Data: 
Data Kuisioner 

8 
Uji Keseragaman Data: 
Data Antropometri 

8 

TambahData 
Kuisioner 

BuangData 
Ekstrirn 
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Uji Kecukupan Data: 
1. Data Antropometri 
2. Data Kuisioner 

o 
TambahData 

Perancangan Ulang 
Gitar Elektrik 

Gitar Hasil Rancang Ulang 

Analisis dan Pembahasan: 
1. Desain 
2. Play Ability 
3. Kenyaman 
4. Kuisioner 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 

). 


