
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini menjelaskan tentang lanhkah-langkah yang akan

ditempuh sebagai tahapan dalam proses mendesain produk. Urutan pada skema ini

merupakan urutan kerja yang dikerjakan secara bertahap dari tahap pendahuluan

sampai tahap akhir. Flowchart penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian
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3.2 Penelitian Pendahuluan

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum penelitian adalah melakukan

penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan dilakukan di masyarakat

Pekanbaru dann di daerah sekitarnya khususnya pada masyarakat penderita

disability dan orang lanjut usia yang menjadi objek penelitian. Langkah ini

dilakukan untuk mengetahui gejala permasalahan yang timbul khsusnya bagi

penderita disability dan orang lanjut usia untuk mobilitas sehari-hari mereka.

Dari penelitian pendahuluan yang dilakukan ini, diketahui bahwa ada

permasalahan aktifitas mobilitas bagi penderita disability dan orang lanjut usia di

luar ruangan.

3.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan diketahui terdapat

masalah mobilitas pada kalangan penderita disability dan orang lanjut usia.

Mobilitas kalangan tersebut hanya terbatas di dalam ruangan dan hanya terbatas

untuk melakukan mobilitas di luar ruangan. Kalangan tersebut membutuhkan

bantuan orang lain bila melakukan mobilitas di luar ruangan.

3.4 Studi Pustaka

Setelah permasalahan yang telah ditentukan, kemudian dilakukan studi

pustaka dialukan untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan

yang ada dikalangan penderita disability dan orang lanjut usia tersebut. Studi

literature dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan

dalam pelaksanaan tugas akhir.

3.5 Rumusan Masalah

Jika suatu permaslahan telah diketahui, maka selanjutnya dibuat suatu

rumusan permasalahan yang tujuannya adalah agar peneliti maupunpengguna

hasil peneliti mempunyai persepsi yang sama terhadap penelitian yang dihasilkan.

Rumusan masalah yang diteliti saat ini adalah “ Bagaimana mendesain alat

mobilitas bagi penderita disability dan orang lanjut usia di luar ruangan.
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3.6 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian perlu ditetapkan suatu tujuan yang jelas, nyata dan

terukur. Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti

setelah laporan penelitian ini selesai. Adapun tujuan penelitian ini adalah

Mendesain alat mobilitas yang bisa digunakan bagi penderita disability dan orang

lanjut usia di luar ruangan.

3.7 Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi pelanggan yang

membutuhkan alat mobilitas dan mencari informasi tentang aktifitas pelanggan

dengan melakukan wawancara langsung.

3.8 Perencanaan Produk

Kegiatan perencanaan produk ini dilakukan untuk menjamin bahwa

proyek pengembangan produk diperlukan suatu penetapan misi dari produk.

Untuk mengembangkan suatu rencana produk dan pernyataan misi proyek,

terdapat lima tahapan proses, yaitu :

a. Deskripsi produk

b. Sasaran bisnis kunci

c. Pasar primer

d. Pasar sekunder

e. Asumsi dan batasan

f. Stakeholder

3.9 Identifikasi Kebutuhan Konsumen

Sebelum peneliti melakukan perancangan produk bagi penderita disability

dan orang lanjut usia, maka peneliti terlebih dahulu melakukan identifikasi

kebutuhan konsumen. Menanyakan hal-hal apa saja yang di inginkan. Hal ini

dilakukan agar konsumen dapat mengekspresikan keinginan dan kebutuhan

konsumen dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan konsep lainnya.
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3.10 Spesifikasi Produk

Setelah mengumpulkan banyak informasi dari wawancara dan survey,

langkah berikutnya adalah mengembangkan spesifikasi produk. Spesifikasi

produk dibutuhkan untuk mewakili pernyataan yang tidak jelas untuk memuaskan

kebutuhan pelanggan. Konversi kebutuhan pelanggan ke spesifikasi produk

penting untuk mengekspresikan dapat tersebut sehingga menjadi kuantitatif dan

terukur.

3.11 Penyusunan Konsep

Konsep produk merupakan sebuah gambaran atau perkiraan mengenai

teknologi , prinsip, kerja, dan bentuk produk. Konsep produk merupakan

gambaran singkat bagaimana produk memuaskan kebutuhan pelanggan. Proses

penyusunan konsep dimulai dengan serangkaian kebutuhan pelanggan dan

spesifikasi target, dan diakhiri dengan terciptanya beberapa konsep produk

sebagai sebuah pilihan kahir.

3.12 Pemilihan Konsep Rancangan Produk

Pemilihan konsep merupakan suatu proses berulang yang berkaitan erat

dengan pembangkitan konsep dan pengujian konsep. Dalam hal ini terdapat dua

metode konsep penyaringan dan penilaian dengan hal ini peneliti dapat

menyempurnakandan memperbaiki konsep, yang mengarahkan ke satu atau lebih

konsep yang menjanjikan yang pada pengujian selanjutnya dan kegiatan

pengembangan akan difokuskan.

3.13 Pengujian Konsep

Pengujian konsep produk dilakukan untuk mengetahui apakah kebutuhan

pelanggantelah trpenuhi, memperkirakan potensi pasar dari produk tersebut. Jika

tanggapan pengguna buruk, proyek pengembangan mungkin dihentikan atau

beberapa kegiatan awal miungkin akan di ulang bila dibutuhkan. Dalam penelitian

ini, pengujian konsep dilakukan dengan cara mengukur respon pelanggan dengan

melakukan survey-survey terhadap pelanggan yang dituju.dengan memodelkan

produk yang akan dirancang melalui prototype.
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3.14 Spesifikasi Akhir

Spesifikasi akhir akan dilakukan setelah melakukan pengujian konsep

terhadap produk tersebut melalui survey-survey dan kuisioner yang telah

disebarkan. Dan telah melewati tahapn akhir dari alternative yang terpilih lalu

dispesifikasikan produk yang akan dibuat.

3.15 Arsitektur Produk

Setelah selesai melakukan spesifikasi akhir terhadap produk yang peneliti

kembangkan, langkah berikutnya adalah pembuatan arsitektur produk. Arsitektur

produk adalah penugasan elemen-elemen fungsional dari produk terhadap

kumpulan bangunan fisik (physical building blocks) produk. Tujuan arsitektur

produk adalah menguraikan komponen fisik dari produk apa yang harus dilakukan

oleh komponen tersebut dan seperti apa penghubung dan pembatas (interface)

yang digunakan untuk peralatan lainnya.

3.16 Desain Detail dan Desain Industri Produk

Langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah melakukan desain detail

dan juga desain industry pada produk yang akan kita kembangkan. Pada langkah

ini peneliti akan menampilkan detail-detail dari produk yang akan dikembangkan

sesuai dengan bahasa produk dan keinginan konsumen.

3.17 Pembuatan Prototipe

Prototype didefenisikan sebagai sebuah penalsiran produk melalui suatu

atau lebih dimensi yang menjadi perhatian. Dengan dimensi ini, setiap wujud

yang memperlihatkan sedikitnya suatu aspek produkyang menarik dapat

ditampilkan sebagai sebuah prototype.

Peneliti membuat prototype pada penelitian ini dengan menggunakan 3D

dengan sotware 3Ds Ma 2010x.

3.18 Analisa dan Pembahasan

Analisa dilakukan pada setiap tahapan dama proses perancangan dan

pengembangan produk alat mobilitas bagi penderita disability dan orang lanjut
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usia. Evaluasi juga dilakukan pada hasil rancangan, untuk mengetahui bagaimana

hasilnya stelah dilakukan proses perancangan.

3.19 Kesimpulan dan Saran

Hasil akhir dari sebuah penelitian adalah kesimpulan dan saran dari

peneliti. Hal ini akan memperjelas secara ringkas tentang hasil penelitian.


