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2.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data  penelitian untuk perencanaan atau 

perancangan  arsitektur atau kota  dibagi dalam tiga kelompok yaitu survei, 

observasi dan arsip. Metode survei umumnya dikerjakan dengan kuesioner, 

wawancara, mapping dan sorting. Ciri khas survei adalah komunikasi dengan 

orang lain atau sumber data, langsung ataupun tidak langsung. Observasi 

dikerjakan dengan mengamati tanpa alat atau dengan alat.  

 

2.2 Manfaat Olahraga Skipping 

Skipping atau lompat tali merupakan olahraga yang umum dilakukan oleh 

berbagai kalangan. Olahraga dengan tali ini dapat menggerakan setiap otot yang 

ada ditubuh Anda. Itu dia mengapa skipping ini dipercayai dapat membakar lemak 

dan membentuk tubuh menjadi lebih ramping dan ideal. 

Atlet dari berbagai cabang olahraga melakukan lompat tali sebagai bagian 

dari latihan mereka. Itu karena lompat tali bermanfaat untuk meningkatkan 

kelincahan kaki serta kemampuan koordinasi antar anggota badan, selain 

memperkuat sistem kardiovaskular dan stamina. Berlatih lompat tali, dapatjuga 

sekaligus melatih otot betis, paha, abdominal, punggung, dada, dan bahu. 

Mungkin tak sedikit yang mengira bahwa lompat tali termasuk olahraga 

high-impact. Padahal Jika dilakukan dengan teknik yang benar, lompat tali 

termasuk olahraga medium-impact. Untuk melakukan olahraga ini, gunakan 

sepatu yang mempunyai bantalan kaki bagus. Dihindari pada saat lompat tali 

adalah melompat terlalu tinggi, mendarat dengan tumit menyentuh lantai. Hal itu 

dapat menyebabkan cedera pada lutut dan pergelangan kaki.  

 

 



2.3  Antropometri 

          Istilah Antropometri berasal dari kata “Anthro” yang berarti manusia dan 

“metri” yang berarti ukuran. Secara definitif anthropometri dapat dinyatakan 

sebagai suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran bentuk, ukuran (tinggi, 

lebar) berat dan lain-lain yang berbeda satu dengan lainnya (Sutalaksana,1996). 

Menurut Nurmianto (1991), antropometri adalah satu kumpulan data numerik 

yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk dan 

kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain. 

Anthropometri secara lebih luas digunakan sebagai pertimbangan ergonomis 

dalam proses perencanaan produk maupun sistem kerja yang memerlukan 

interaksi manusia. Data antropometri yang berhasil diperoleh akan diaplikasikan 

secara lebih luas antara lain dalam hal perancangan areal kerja (work station), 

perancangan alat kerja seperti mesin, equipment, perkakas (tools), perancangan 

produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi, meja, dan perancangan 

lingkungan fisik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data anthropometri 

akan menentukan bentuk, ukuran, dan dimensi yang tepat berkaitan dengan 

produk yang akan dirancang sesuai dengan manusia yang akan mengoperasikan 

atau menggunakan produk tersebut (Nurmianto,2003). 

 

2.3.1 Penggunaan Data Antropometri 

Penerapan data antropometri ini akan dilakukan jika tersedia nilai mean 

(rata-rata) dan standar deviasi dari distribusi normal. Berikut ini adalah rumus 

perhitungan persentil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.1 Distribusi Normal dan Perhitungan Persentil 

Persentil Perhitungan 

1 th   X  - 2,325 x  

2,5 th  X  - 1,960 x  

5 th  X  - 1,645 x  

10 th  X  - 1,280 x  

50 th  X  

90 th  X  + 1,280 x  

95 th  X  + 1,645 x  

97,5 th  X  + 1,960 x  

99 th  X  + 2,325 x  

(Sumber: Nurmianto,1991) 

         Sebelum membahas lebih jauh mengenai penggunaan data ini maka ada 

baiknya kita bahas istilah “The Fallacy of The Average Man or Average woman”. 

Istilah ini mengatakan bahwa merupakan suatu kesalahan dalam perancangan 

suatu tempat kerja ataupun produk jika berdasarkan pada dimensi yang hipotesis 

yaitu menganggap bahwa semua dimensi adalah merupakan rata-rata. Walaupun 

hanya dalam penggunaan satu dimensi saja. Selain dari itu, jika seseorang 

mempunyai dimensi pada rata-rata populasi, katakanlah tinggi badan, maka belum 

tentu, bahwa dia berada pada rata-rata populasi untuk dimensi lainnya. 

(Nurmianto, 2003). 

 

2.3.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dimensi Tubuh Manusia 

          Manusia pada umumnya akan berbeda-beda dalam hal bentuk dan dimensi 

ukuran tubuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia 

antara lain (Nurmianto,2003): 

1. Umur. 

2. Jenis kelamin. 

3. Suku bangsa dan jenis pekerjaan atau latihan. 

4. Posisi Tubuh (posture). 

        Selain faktor-faktor tersebut diatas adapula beberapa faktor lain yang 

mempengaruhi variabilitas ukuran tubuh manusia seperti cacat Tubuh. Tebal atau 



tipisnya pakaian yang harus dikenakan dan kehamilan (Pregnancy). Mengukur 

antropometri dinamis terdapat tiga kelas pengukuran yaitu pengukuran tingkat 

keterampilan sebagai pendekatan untuk mengerti keadaan mekanis dari suatu 

aktifitas, contohnya mempelajari performasi seseorang. Kedua adalah pengukuran 

jangkauan ruang yang dibutuhkan saat bekerja dan pengukuran variabilitas kerja 

(Nurmianto,2003). 

 

2.4 Perancangan Produk atau Alat 

            Perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisa, 

menilai dan memperbaiki serta menyusun suatu sistem, baik untuk sistem fisik 

maupun nonfisik yang optimum untuk waktu yang akan datang dengan 

memanfaatkan informasi yang ada (Nurmianto,2003). 

          Perancangan suatu alat termasuk dalam metode teknik, dengan demikian 

langkah-langkah pembuatan perancangan akan mengikuti metode Merris Asimow 

yang menerangkan bahwa perancangan teknik adalah suatu aktifitas dengan 

maksud tertentu menuju kearah tujuan pemenuhan kebutuhan manusia. Tiga hal 

yang harus diperhatikan dalam perancangan sebuah produk  adalah aktifitas untuk 

maksud tertentu, sasaran pada pemenuhan kebutuhan manusia dan berdasarkan 

pada pertimbangan teknologi. 

Membuat suatu rancangan produk atau alat perlu mengetahui karakteristik 

perancangan dan perancangnya. Beberapa karakteristik perancangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Berorientasi pada tujuan 

2. Variform yaitu suatu anggapan bahwa terdapat sekumpulan solusi yang 

mungkin tidak terbatas, tetapi harus dapat memilih salah satu ide yang akan 

diambil 

3. Pembatas yaitu membatasi solusi pemecahan antara lain: 

a.   Hukum alam, seperti ilmu fisika, ilmu kimia, dan lain-lain. 

b. Ekonomis, pembiayaan atau ongkos dalam merealisir rancangan yang 

telah dibuat. 



c. Pertimbangan manusia, sifat, keterbatasan dan kemampuan manusia dalam   

merancang dan memakainya. 

d. Faktor-faktor legality, mulai dari model, bentuk sampai dengan hak cipta. 

e. Fasilitas produksi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

menciptakan yang telah dibuat. 

f. Evolutif, berkembang terus mengikuti perkembangan zaman.         

Sedangkan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang perancang 

antara lain (Nurmianto, 2003): 

1. Mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. 

2. Memiliki imajinasi untuk meramalkan masalah yang mungkin akan timbul. 

3. Berdaya cipta. 

4. Mempunyai kemampuan untuk menyederhanakan persoalan 

5. Mempunyai keahlian dibidang matematika, fisika, kimia tergantung dari jenis 

rancangan yang dibuat. 

6. Dapat mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan analisa dan prosedur 

yang benar. 

 Prosedur perancangan yang merupakan tahapan umum teknik perancangan 

dikenal dengan sebutan NIDA, yang merupakan kepanjangan dari need, idea, 

decision and action. Artinya tahap pertama seorang perancang menetapkan dan 

mengidentifikasikan kebutuhan (need), sehubungan dengan alat atau produk yang 

harus dirancang. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan ide-ide (idea) 

yang melahirkan berbagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan tadi. Dilakukan 

suatu penilaian dan penganalisaan terhadap berbagai alternatif yang ada, sehingga 

perancang dapat memutuskan (decision) suatu alternatif terbaik. Dan pada 

akhirnya dilakukanlah suatu proses pembuatan (action) (Nurmianto, 2003). 

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu rancangan 

selain faktor manusia antara lain (Nurmianto,2003): 

1. Analisa teknik yaitu berhubungan ketahanan, kekerasan, dan sebagainya. 

2. Analisa ekonomi yaitu berhubungan dengan perbandingan biaya yang harus 

dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh. 



3. Analisa legalisasi yaitu berhubungan dengan segi hukum atau tatanan hukum 

yang berlaku dan dari hak cipta. 

4. Analisa pemasaran yaitu berhubungan dengan jalur distribusi produk/hasil 

rancangan sehingga dapat sampai kepada konsumen atau pemakai. 

5. Analisa nilai yaitu suatu prosedur yang mengidentifikasikan ongkos-ongkos 

yang tidak ada gunanya. Analisa nilai dibagi menjadi empat kategori antara 

lain: 

a. Uses value yaitu berhubungan dengan nilai kegunaan. 

b. Esteem value yaitu berhubungan dengan nilai estetika atau keindahan. 

c. Cost value yaitu berhubungan dengan pembiayaan. 

d. Exchange value yaitu berhubungan dengan kemampuan tukar. 

Terdapat tiga tipe perancangan antara lain (Nurmianto, 2003): 

1. Perancangan untuk pemakaian nilai eksterm yaitu data dengan persentil 

ekstrim minimum 5% dan ekstrim maksimum 95%. 

2. Perancangan pemakaian nilai rata-rata yaitu data dengan persentil 50%. 

3. Perancangan untuk pemakaian yang dapat disesuaikan (adjustable). 

 

 

 


