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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research 

and development, atau R & D). Terdapat beberapa metode dalam penelitian dan 

pengembangan namun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian menurut Borg dan Gall. Borg & Gall (1983) mendefinisikan R & D dalam 

pendidikan sebagai “a process used to develop and validate educational product ”, 

yaitu proses yang digunakan untuk membuat, mengembangkan dan memvalidasi 

produk pendidikan. Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini yaitu 

berupa media pembelajaran praktik berbasis ergonomi bagi mahasiswa kelompok 

bidang keahlian (KBK) otomotif. Penggunaan metode R & D pada penelitian ini 

yaitu untuk membuat, mengembangkan, dan mengimplementasikan media 

pembelajaran praktik berbasis ergonomi pada mahasiswa  KBK otomotif 

Departemen Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI. 

Langkahnya adalah sebagai berikut: studi pendahuluan, penyusunan 

rancangan (perencanaan), pengembangan model (model disain awal yang 

dilanjutkan dengan uji coba model), validasi model, dan pelaporan. Langkah- 

langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall dalam Sugiyono 

(2016), mencakup 10 tahapan: 

1. Research and information collecting, merupakan studi pendahuluan atau 

pengumpulan data/informasi, meliputi analisis kebutuhan, riview literatur, 

penelitian dalam skala kecil dan laporan terkini.  

2. Planning, merupakan tahapan penyusunan perencanaan penelitian yang 

meliputi analisis informasi yang di dapat dari studi pendahuluan, model apa 

yang akan dibuat, rencana konstruksi, perumusan tujuan dan ujicoba 

kelayakan.  

3. Develop prelminary form of product, merupakan kegiatan mengembangkan 

produk awal yang meliputi pembuatan variable height engine stand (VHES) 

dan instrumen validasi ahli.  



60 
 

Ridwan Adam M Noor, 2020  
PENGEMBANGAN VARIABLE HEIGHT ENGINE STAND (VHES) BERBASIS ERGONOMI UNTUK 

MENGURANGI RISIKO MUSCULOSKELETAL DISORDER (MSDS) PADA PRAKTIK OTOMOTIF 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

4. Preliminary field testing, merupakan kegiatan uji coba lapangan awal yang 

dilakukan dalam skala terbatas, melibatkan subjek penelitian, 

mendeskripsikan kelayakan; 

5. Main product revision, langkah ini merupakan tahap perbaikan (revisi) dari 

media pembelajaran praktik yang sebelumnya telah diujicobakan 

(preliminary field testing), kemudian mengujicobakan kembali, hingga 

diperoleh main product yang kemudian diujicobakan pada skala yang lebih 

luas; 

6. Main field testing, merupakan kegiatan uji coba lapangan utama yang 

dilakukan pada skala lebih besar.  Langkah ini bertujuan untuk mengetahui 

performance subjek sebelum dan sesudah ujicoba 

7. Operational product revision, pada langkah ini melakukan revisi produk 

yang siap di oprasionalkan berdasarkan saran saran dari ujicoba 

8. Operational field testing, merupakan langkah uji coba model secara 

operasional yang dilakukan dengan objek penelitian lebih luas, kemudian 

hasilnya di analisis untuk menentukan apakah model ini sudah siap di 

sebarluaskan.  

9. Final product revision, merupakan revisi akhir model yang dihasilkan. 

Revisi ini dilakukan dengan mempertimbangkan saran-saran dari berbagai  

narasumber, pihak-pihak terkait, atau hasil observasi langsung terhadap 

pelaksanaan uji coba. 

10. Dissemination and implementation, tahap ini ditempuh dengan tujuan agar 

produk yang baru dikembangkan dapat dipergunakan oleh masyarakat luas. 

Tahap desiminasi dan distribusi produk hasil pengembangan dapat berupa 

laporan penelitian. 

 

Menurut Sugiyono (2010), langkah-langkah penelitian pengembangan 

disusun dalam sepuluh langkah berikut: 1) Potensi dan masalah; 2) Pengumpulan 

data; 3) Disain produk; 4) Validasi disain; 5) Revisi disain; 6) Uji produk; 7) Revisi 

produk; 8) Ujicoba pemakaian; 9) Revisi produk; 10) Produksi masal. 

Fokus dari penelitian ini adalah pada pengembangan media pembelajaran praktik 

variabel height engine stand (VHES) berbasis ergonomi pada praktik engine tune 
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up mata kuliah motor bensin untuk mengurangi risiko ergonomi pada mahasiswa 

praktikan. Media pembelajaran praktik  VHES ini berbasis ergonomi sehingga 

diharapkan dapat mengurangi risiko ergonomi pada mahasiswa praktikan yang 

dampaknya nanti mahasiswa praktikan akan lebih nyaman, gerakan efektif dan 

efisien sehingga lebih produktif serta lebih mudah dan cepat dalam pencapaian 

kompetensi. 

Secara umum penelitian R & D pada penelitian ini dimulai dengan studi 

pendahuluan untuk mendapatkan informasi tentang model pembelajaran praktik 

yang dibutuhkan di mata kuliah kelompok bidang keahlian otomotif DPTM FPTK 

UPI. Pendahuluan diawali dengan penyebaran kuesioner nordic body map (NBM) 

untuk mengetahui keluhan muskuloskeletal disorder (MsDs)/postur kerja berisiko 

ergonomi dilanjutkan dengan menganalisis mahasiswa praktik engine tune up 

dengan metode RULA. Berdasarkan hal tersebut dianalisis faktor apa yang 

menyebabkan risiko ergonomi tinggi, kemudian dikembangkan media 

pembelajaran praktik berbasis ergonomi yang di sebut VHES (variable height 

engine stand). Kemudian dilanjutkan dengan bergagai tahap pengujian revisi agar 

media pembelajaran praktikum VHES tersebut mendekati ideal dan ujicoba 

lapangan. 

Supaya lebih jelas dan terarah langkah-langkah di rinci sebagai berikut: 

1. Studi pendahuluan. Langkah ini merupakan langkah awal yang dilakukan 

melalui survey lapangan khususnya di workshop otomotif dan studi 

literatur. Langkah ini bertujuan untuk mengamati, mempelajari dan 

memahami praktik engine tune up pada praktik di workshop otomotif untuk 

mengetahui kelemahan-kelemahan praktik dilihat dari sisi ergonomi. Selain 

itu menganalisis media pembelajaran yang digunakan, menganalisis secara 

ergonomi dan mengetahui bagian mana yang tidak ergonomis. 

Menyebarkan kuesioner nordic body map (NBM) untuk mengetahui 

keluhan rasa sakit pada tubuh (Musculoskeltal disorder)/postur kerja 

beresiko ergonomi yang dirasakan mahasiswa setelah praktik. Melakukan 

analisis risiko ergonomi  yang dialami mahasiswa setelah melakukan 

praktik engine tune up pada mata kuliah motor bensin. Analisis berkaitan 

dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas (upper limb) dengan metode 
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RULA (rapid upper limb assesment). Metode ini dikembangkan untuk 

menyelidiki resiko kelainan yang akan dialami oleh seorang pekerja dalam 

melakukan aktivitas kerja. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan 

berbagai teori serta konsep tentang ergonomi, dan media pembelajaran 

praktik yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.  

2. Berdasarkan analisis dan pengolahan data NBM serta Analisis RULA dari 

studi pendahuluan kemudian dirancang dan di kembangkan desain awal 

media pembelajaran praktik berbasis ergonomi variable height engine stand 

(VHES). Penyusunan kerangka awal (pre desain) media pembelajaran 

praktik diawali dengan menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi 

tingginya risiko ergonomi mahasiswa setelah praktik. Berdasarkan data 

NBM bahwa 30 s/d 35 % mahasiswa setelah praktik banyak mengalami 

keluhan sakit dan 10% sakit sekali pada bagian punggung, pinggang, leher 

bagian atas, leher bagian bawah, lengan bawah kanan dan lengan bawah 

kiri. Penyebab risiko ergonomi tinggi tersebut adalah karena posisi 

pekerjaan berada di bawah yang disebabkan oleh ketinggian engine stand 

yang tidak sesuai dengan postur tubuh mahasiswa, sehingga postur tubuh 

mahasiswa ketika praktik membungkuk dengan waktu yang relatif lama. 

Rekomendasi dari analisis RULA adalah investigate and implement change 

atau perlu di lakukan investigasi dan perbaikan posisi kerja. Karena postur 

tubuh mahasiswa bervariasi, maka agar postur kerja atau posisi kerja bisa 

ideal oleh berbagai postur tubuh maka engine stand lah yang mengikuti atau 

menyesuaikan dengan postur tubuh mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut 

maka dirancang dan dibuat engine stand yang dapat diatur ketinggiannya 

(variable height engine stand). Engine stand inilah yang nantinya di 

rancang, di buat, di validasi dan di ujicobakan pada mahasiswa.  

3. Melakukan ujicoba terbatas media pembelajaran praktik berbasis ergonomi 

variable height engine stand yang telah dibuat. Tujuan dari ujicoba terbatas 

ini adalah untuk mendapatkan umpan balik (feed back) dari objek penelitian 

yaitu mahasiswa. Berbagai umpan balik dalam tahap ini akan menjadi 

masukan penting untuk penyempurnaan dan pengembangan model 

pembelajaran dan stasiun kerja yang dibuat. 
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Uji coba dilakukan pada variable height engine stand hasil rancangan, serta 

model pembelajaran. Uji coba pada engine stand adalah ujicoba mekanisme 

variable height nya dan uji coba penggunaan engine stand saat praktik. Uji 

coba media pembelajaran praktik berbasis ergonomi variable height engine 

stand (VHES) ini dilakukan dua tahap yaitu uji coba terbatas dan uji coba 

lebih luas. Uji coba lebih luas dilakukan setelah perbaikan dari uji coba 

terbatas. 

4. Melakukan uji validasi produk dan desiminasi. Uji ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data empirik tentang keunggulan dan kehandalan media 

pembelajaran praktik berbasis ergonomi variable height engine stand  

(VHES). Hasil tahap ini diperolehnya informasi tentang keunggulan dan 

kelemahan model yang di kembangkan, sehingga akan menjadi bahan 

masukan pada pengembangan berikutnya. 
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Gambar 3.1 Langkah R & D 

3.2 Partisipan 

Partisipan dalam penelitian  ini terdiri dari mahasiswa pendidikan teknik 

mesin kelompok bidang keahlian otomotif berbagai angkatan dan mahasiswa teknik 

mesin D3 berbagai angkatan. Partisipan lainnya adalah pakar atau ahli 
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Penyusunan laporan 

dan distribusi 
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pembelajaran, dosen pengampu matakuliah, pranata laboratorium pendidikan dan 

praktisi otomotif. 

 

3.3 Populasi Dan Sampel 

Penelitian dilakukan di workshop otomotif Departemen Pendidikan Teknik 

Mesin mahasiwa pendidikan teknik mesin kelompok bidang keahlian otomotif S1 

dan teknik mesin D3 mulai angkatan 2012 s/d 2015. 

1. Sampel penelitian pendahuluan 

Sampel kelas penelitian pendahuluan yaitu mahasiswa S1 Pendidikan 

Teknik Mesin KBK Otomotif angkatan 2014 yang mengontrak matakuliah 

motor bensin. 

2. Sampel Kelas Ujicoba Terbatas 

Sampel ujicoba terbatas yaitu mahasiswa D3 Teknik Mesin angkatan 2014 

yang mengontrak matakuliah motor bensin II pada semester 5. 

3. Sampel Ujicoba Lebih Luas 

Sampel kelas eksperimen yaitu mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Mesin 

KBK Otomotif angkatan 2016 yang mengontrak matakuliah motor bensin  

4. Sampel Ujicoba Produk  

Sampel kelas eksperimen yaitu mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Mesin 

KBK Otomotif angkatan 2017 yang mengontrak matakuliah motor bensin.  

  

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan dibuat, terdiri dari: tes, rubrik, dan angket 

(Komaro, 2015). Penjelasan masing masing instrument adalah sebagai berikut. 

1. Tes 

Tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes unjuk kerja atau 

performance test. Tes yang dilakukan adalah uji kompetensi level engine 

tune up konvensional yang bertujuan untuk megetahui kompetensi 

mahasiswa dalam melakukan engine tune up konvensional. Tes dilakukan 

pada ujicoba terbatas, ujicoba luas, ujicoba produk dan uji validasi.  

Instrumen yang digunakan adalah instrumen standar BSNP (Badan Standar 

Nasional Pendidikan). 
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2. Rubrik 

Untuk melakukan penskoran terhadap kualitas suatu produk, maka 

diperlukan Rubrik. Menurut Johnson & Johnson Maurer dalam Widodo 

(2010), rubrik merupakan kriteria penskoran dari suatu kinerja atau produk. 

Pada penelitian ini penggunaan rubrik untuk membantu penilai ahli dalam 

melakukan penilaian terhadap kualitas media pembelajaran praktik berbasis 

ergonomi variable height engine stand (VHES).  

3. Kuesioner 

Perwujudan kuesioner pada penelitian ini adalah berupa angket, yang 

digunakan untuk mendapatkan data dari responden. Angket tersebut berupa 

angket Nordic Body Map (NBM) dan angket tanggapan mahasiswa. NBM 

bertujuan untuk menginvestigasi gangguan pada anggota badan bagian atas. 

Data tersebut di ubah untuk menjadi data yang dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang diketahui, disukai/ tidak disukai, dan yang dipikirkan orang 

(Tuckman dalam Widodo (2010). Instrumen angket dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Survei data keluhan keluhan rasa sakit pada bagian-bagian tubuh mahasiswa 

praktikan menggunakan kuesioner nordic body map (NBM); 2) Tanggapan 

mahasiswa terhadap media pembelajaran praktik berbasis ergonomi variable height 

engine stand (VHES)  yang dikembangkan. 
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Gambar 3.2 paradigma penelitian 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah konkret dan rinci, yang 

merupakan penjabaran dari model pengembangan. Prosedur pengembangan pada 

penelitian dan pengembangan media pembelajaran praktik berbasis ergonomi 

variable height engine stand (VHES) berbasis ergonomi melalui beberapa tahapan. 

Tahapan pertama, analisis kebutuhan berupa observasi, wawancara, dan 

penyebaran angket NBM. Kedua, pembuatan desain media pembelajaran praktik 

berbasis ergonomi variable height engine stand (VHES) berbasis ergonomi berupa 

analisis langkah kerja setiap pekerjaan praktik, kemudian dilanjutkan dengan 

menganalisis gangguan anggota badan bagian atas menggunakan metode RULA 

sehingga diketahui postur kerja yang beresiko ergonomik. Selanjutnya adalah 

dilanjutkan dengan mendesain media pembelajaran praktik berbasis ergonomi yang 

tidak beresiko ergonomi. Ketiga melakukan validasi ahli media pembelajaran 

praktik berbasis ergonomi variable height engine stand dan ahli ergonomi. Ke 

empat ujicoba lapangan meliputi uji individu, kelompok kecil dan kelompok besar. 

Praktikum Engine Tune up 

Dimensi engine stand 

Postur tubuh mahasiswa 
bervariasi 

Posisi pekerjaan engine tune 
up bervariasi 

Tatanan Stasiun kerja 

Muncul keluhan MSDs pada 
mahasiswa setelah praktikum 

Ketinggian Engine stand tidak 

sesuai dengan postur tubuh 

Pengembangan variable height engine 
stand (VHES) 

Pembalajaran  praktik menggunakan variable height engine 

stand (VHES) 

Risiko ergonomi berkurang, Efisiensi gerakan, produktifitas 
meningkat dan meningkatkan pencapaian kompetensi 
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Menurut Soenarto dalam Komaro (2015), dalam prosedur peneliti 

menyebutkan sifat-sifat komponen pada setiap tahapan dalam pengembangan 

produk, dan menjelaskan hubungan antar komponen dalam sistem. Prosedur 

tersebut terdiri dari 10 langkah prosedur pengembangan menurut Borg & Gall 

(1983) dengan jumlah responden yang lebih jelas. Langkah-langkah tersebut 

meliputi: 

1. Melakukan penelitian pendahuluan (prasurvei) untuk mengumpulkan 

informasi (kajian pustaka model pembelajaran dan ergonomi, pengamatan 

praktik), mengidentifikasi permasalahan yang dijumpai dalam 

pembelajaran praktik, dan menyimpulkan permasalahan. 

2. Melakukan perencanaan (identifikasi dan definisi keterampilan, perumusan 

tujuan, penentuan urutan model pembelajaran, dan uji ahli atau ujicoba pada 

skala kecil, atau expert judgment. 

3. Mengembangkan jenis/bentuk produk awal meliputi: merancang dan 

membuat media pembelajaran praktik berbasis ergonomi variable height 

engine stand (VHES).  

4. Melakukan uji coba terbatas (uji empirik) pada tahap awal, dilakukan 

terhadap mahasiswa D3 angkatan 2014. Pengumpulan informasi/data 

dengan menggunakan observasi, performance test, kuesioner, dan 

dilanjutkan analisis data menggunakan metode RULA. 

5. Melakukan revisi terhadap produk utama, berdasarkan masukkan dan saran-

saran dari hasil uji lapangan awal. 

6. Melakukan uji coba lapangan utama, dilakukan terhadap mahasiswa S1 

angkatan 2016 dengan 26 subyek. Pengumpulan informasi/data dengan 

menggunakan observasi, performance test, kuesioner, dan dilanjutkan 

analisis data menggunakan metode RULA. 

7. Melakukan revisi produk operasional, berdasarkan masukan dan saran-

saran hasil uji lapangan utama. 

8. Melakukan uji lapangan operasional yang dilakukan terhadap mahasiswa 

S1 angkatan 2017 melibatkan 26 subyek. Pengumpulan informasi/data 

dengan menggunakan observasi, performance test, kuesioner, dan 

dilanjutkan analisis data menggunakan metode RULA. 
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9. Melakukan revisi terhadap produk akhir, berdasarkan saran dalam uji coba 

lapangan. 

10. Mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk, melaporkan dan 

menyebarluaskan produk melalui pertemuan dan jurnal ilmiah, bekerjasama 

dengan penerbit untuk sosialisasi produk untuk komersial, dan  memantau 

distribusi dan kontrol kualitas. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis membuat empat tahapan dalam penelitian pengembangan media 

pembelajaran praktik berbasis ergonomi variable height engine stand (VHES) ini, 

yakni: pertama studi pendahuluan, kedua desain dan  pengembangan media 

pembelajaran praktik berbasis ergonomi variable height engine stand (VHES)  

awal, ketiga ujicoba, dan ke empat uji validasi produk dan desiminasi. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Tahapan pengembangan model pembelajaran 

 

No. Tahapan Data yang dibutuhkan 
Teknik pengumpulan 

data 

Alat 

pengumpulan 

data 

1. Studi 

pendahuluan 

- Keluhan sakit 

pada anggota 

tubuh 

- Postur kerja 

beresiko 

ergonomi 

- Kuesioner NBM 

- Analisis postur 

kerja metode 

RULA 

- Angket 

NBM 

- Metode 

RULA 

 

2. Desain dan 

pengembangan 

- Langkah kerja 

engine tune up 

- Postur kerja 

tidak beresiko 

ergonomi 

- Media 

pembelajaran 

praktik berbasis 

ergonomi 

variable height 

engine stand 

(VHES)  

-  

- Penilaian ahli 

media 

pembelajaran 

- Praktisi 

otomotif 

- Ahli ergonomi 

Rubrik  

3. Ujicoba Ujicoba terbatas 

- Kompetensi 

siswa 

- Tanggapan 

mahasiswa pada 

- Performance 

test 

- Kuesioner 

- NBM 

- Observasi 

- Angket 

tertutup 

- Angket 

NBM 
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No. Tahapan Data yang dibutuhkan 
Teknik pengumpulan 

data 

Alat 

pengumpulan 

data 

media 

pembelajaran 

praktik berbasis 

ergonomi 

variable height 

engine stand 

(VHES)  
- Keluhan sakit 

pada anggota 

tubuh 

- Kompetensi 

mahasiswa 

4. Diseminasi  Pencapaian 

kompetensi 

mahasiswa pada 

kompetensi engine 

tune up dengan 

efisiensi gerak dan 

waktu praktik 

- Performance 

test 

- Analisis 

postur kerja 

 

observasi 

 

2. Analisis data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini secara umum meliputi analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendiskripsikan data dari 

kuesioner, pengamatan, dan rubik, dilakukan secara kualitatif dalam bentuk 

deskripsi informasi berdasarkan kategori tertentu serta dalam bentuk kuantitatif 

yang berupa persentase, dan rata-rata dari data hasil performance test. 


