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BAB IX 

PERANCANGAN PRODUK YANG ERGONOMIS 

 

1. Pendahuluan 

a. Deskripsi Singkat 

Pada bab ini akan dibahas bagaimana produk yang dibuat akan sesuai 

dengan prinsip desain yang berbasis pada pengguna atau dengan kata lain 

“human centre design”, sehingga pengguna akan merasa nyaman dengan 

produk yang dibuat 

b. Manfaat dan Relevansi 

Manfaat dari materi ini adalah bagaimana merancang produk yang sesuai 

dengan keinginan konsumen tetapi tetap berfokus pada manusia sebagai 

pengguna 

Relevansi bab ini memiliki keterkaitan dengan metode QFD dan Model 

Kano yang digunakan untuk mengukur kemauan atau keinginan konsumen 

terhadap produk dn untuk materi bab selanjutnya adalah efektifitas dan 

efisiensi perancangan 

c. Standar Kompetensi 

Mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mengembangkan produk 

sesuai prinsip prinsip dasar dan metode-metode dalam melakukan proses 

perancangan dan pengembangan produk. 

d. Kompetensi Dasar 

Mahasiswa mampu merancangan produk yang ergonomis 



e. Petunjuk Belajar  

Untuk mempermudah mempelajari bahasan ini maka perlu memperhatikan 

hal-hal dibawah ini 

1. Membaca materi sebulum ini (Bab IX) 

2. Membaca materi ini sampai selesai 

3. Membaca jurnal yang ada dalam daftar pustaka 

4. Membuat rangkuman dari jurnal yang di baca 

5. Mendiskusikan dengan sesama mahasiswa 

6. Mengambil contoh produk yang ada disekitar untuk dievaluasi 

7. Membuat disain perbaikan dari produk yang dievaluasi 

f. Susunan Materi 

1. Desain dan ergonomi 

2. Evaluasi ergonomi dalam perancangan desain 

3. Perancangan produk yang ergonomis 

2.  Penyajian 

2.1 Desain 

Manusia dalam kehidupannya banyak menggunakan desain sebagai fasilitas penunjang 

aktivitasnya. Manusia menginginkan desain sebagai produk yang sesuai dengan trend dan 

mewadahi kebutuhannya yang semakin meningkat. Melihat kondisi saat ini, 

kecenderungan desain yang berubah akibat peningkatan kebutuhan manusia tersebut 

menimbulkan kesadaran manusia tentang pentingnya desain yang eksklusif dan 

representatif, makin bertambahnya usaha-usaha dibidang desain yang mengakibatkan 

persaingan mutu desain, peningkatan faktor pemasaran (daya tarik dan daya jual di 

pasaran), serta tuntutan kapasitas produksi yang semakin meningkat. selain itu, aktivitas 



desain yang menghasilkan gagasan kreatif dipengaruhi pula oleh kecepatan membaca 

situasi, khususnya kebutuhan pasar dan permintaan konsumen. 

Desain dapat diartikan sebagai salah satu aktivitas luas dari inovasi desain dan teknologi 

yang digagaskan, dibuat, dipertukarkan, (melalui transaksi jual beli) dan fungsional. 

Desain merupakan hasil kreativitas budidaya (man-made object) manusia yang 

mewujudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang memerlukan perencanaan, 

perancangan maupun pengembangan desain, yaitu mulai dari tahap menggali ide atau 

gagasan, dilanjutkan dengan tahapan pengembangan, konsep perancangan, sistem dan 

detail, pembuatan prototype dan proses produksi, evaluasi, dan berakhir dengan tahap 

pendistribusian. Jadi dapat disimpulkan bahwa desain selalu berkaitan dengan 

pengembangan ide dan gagasan, pengembangan teknik, proses produksi serta peningkatan 

pasar. 

Ruang lingkup kegiatan desain mencakup masalah yang berhubungan dengan sarana 

kebutuhan manusia, diantaranya desain interior, desain mebel, desain alat-alat 

lingkungan, desain alat transportasi, desain tekstil, desain grafis, dan lain-lain. 

Memperhatikan hal-hal tersebut, desainer dalam analisis pemecahan masalah dan 

perencanaannya atau filosofi rancangan desain bekerja sama dengan masyarakat dan 

disiplin ilmu lain sepefti arsitek, psikolog, dokter, atau profesi yang lain. Misalnya, dalam 

merancang desain kursi pasien gigi, dibutuhkan kerja sama dari dokter dan pasien, 

diperlukan penelitian lebih lanjut tentang aktivitas dan posisi duduk pasien sebagai 

pemakai penelitian lebih lanjut tentang aktivitas dan posisi duduk pasien sebagai pemakai 

yang efektif, efisien, aman, nyaman dan sehat, sehingga desainer dapat menyatukan 

bentuk dengan memusatkan perhatian pada estetika bentuk, konstruksi, sistem dan 

mekanismenya. Selain itu desainer dapat membuat suatu prediksi untuk masa depan, serta 

melakukan pengembangan desain dan teknologi dengan memperhatikan segala kelebihan 



maupun keterbatasan manusia dalam hal kepekaan inderawi (sensory), kecepatan, 

kemampuan penggunaan sistem gerakan otot, dan dimensi ukuran tubuh, untuk kemudian 

menggunakan semua informasi mengenai faktor manusia ini sebagai acuan dalam 

perancangan desain yang serasi, selaras dan seimbang dengan manusia sebagai 

pemakainya. 

Untuk menilai suatu hasil akhir dari produk sebagai kategori nilai desain yang baik 

biasanya ada tiga unsur yang mendasari, yaitu: 

1. Fungsional 

2. Estetika 

3. Ekonomi 

Kriteria pemilihannya adalah: 

1. Fungsi dan tujuan 

2. Kegunaan dan ekonomi 

3. Bentuk dan corak mode/gaya 

4. Kesan/image  

5. Arti/meaning 

2.2 Ergonomi 

            Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan 

informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia merancang 

suatu sistem kerja, sehingga manusia dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan 

baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, 

dan nyaman. Fokus dari ergonomi adalah manusia dan interaksinya dengan produk, 

peralatan, fasilitas, prosedur dan lingkungan dan pekerja serta kehidupan sehari-hari 

dimana penekanannya adalah pada faktor manusia. 



Ergonomi merupakan sarah satu dari persyaratan untuk mencapai desain yang qualified, 

certified, dan customer need. ilmu ini akan menjadi suatu keterkaitan yang simultan dan 

menciptakan sinergi dalam pemunculan gagasan, proses desain, dan desain final. 

Ergonomi adalah ilmu yang menemukan dan mengumpulkan informasi tentang tingkah 

laku, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia untuk perancangan mesin, 

peralatan, sistem kerja, dan lingkungan yang produktif, nyaman dan efektif bagi manusia' 

Ergonomi merupakan suatu cabang irmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi 

mengenai sifat manusia, kemampuan manusia dan keterbatasannya untuk merancang 

suatu sistem kerja yang baik agar tujuan dapat dicapai dengan efektif, aman dan nyaman 

(sutalaksana, 1979). 

 

 

 

Fokus utama pertimbangan ergonomi menurut Cormick dan Sanders (1992) adalah 

mempertimbangkan unsur manusia dalam perancangan objek, prosedur kerja dan 

lingkungan kerja. Sedangkan metode pendekatannya adalah dengan mempelajari 



hubungan manusia, pekerjaan dan fasilitas pendukungnya, dengan harapan dapat sedini 

mungkin mencegah kelelahan yang terjadi akibat sikap atau posisi kerja yang keliru. 

Untuk itu, dibutuhkan adanya data pendukung seperti ukuran bagian-bagian tubuh yang 

memiliki relevansi dengan tuntutan aktivitas, dikaitkan dengan profil tubuh manusia, baik 

orang dewasa, anak-anak atau orang tua, laki-laki dan perempuan, utuh atau cacat tubuh, 

gemuk atau kurus. Jadi, karakteristik manusia sangat berpengaruh pada desain dalam 

meningkatkan produktivitas kerja manusia untuk mencapai tujuan yang efektif, sehat, 

aman dan nyaman. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan ,ilmu pengerahuan tentang 

kesesuaian, kepresisian, keselamatan, kerja dan kenyamanan manusia. 

2.3 Evaluasi Ergonomi 

Esensi dasar dari evaluasi ergonomi dalam proses perancangan desain adalah sedini 

mungkin mencoba memikirkan kepentingan manusia agar bisa terakomodasi dalam setiap 

kreativitas dan inovasi sebuah ,man made object' (sritomo,2000). Fokus perhatian dari 

sebuah kajian ergonomis akan mengarah ke upaya pencapaian sebuah perancangan desain 

suatu produk yang memenuhi persyaratan 'fitting the task to the man' {Granjean, 1982), 

sehingga setiap rancangan desain harus selalu memikirkan kepentingan manusia, yakni 

perihal keselamatan, kesehatan, keamanan maupun kenyamanan. 

Sama seperti yang diungkapkan Sritomo (2000), desain sebelum dipasarkan sebaiknya 

terlebih dahulu dilakukan/evaluasi/pengujian yang menyangkut berbagai aspek teknis 

fungsional, maupun kelayakan ekonomis seperti analisis nilai, reliabilitas, evaluasi 

ergonomis, dan marketing. 

Untuk melaksanakan kajian atau evaluasi (pengujian) bahwa desain sudah memenuhi 

persyaratan ergonomis adalah dengan mempertimbangkan faktor manusia, dalam hal ini 

ada 4 aturan sebagai dasar perancangan desain, yaitu: 



1. Memahami bahwa manusia merupakan fokus utama perancangan desain, sehingga hal-

hal yang berhubungan dengan struktur anatomi (fisiologik) tubuh rnanusia harus 

diperhatikan, demikian juga dengan dimensi ukuran tubuh (anthropometri). 

2. Menggunakan prinsip-prinsip kinesiologi dalam perancangan desain (studi mengenai 

gerakan tubuh manusia dilihat dari aspek biomechanics), tujuannya untuk menghindarkan 

manusia melakukan gerakan kerja yang tidak sesuai, tidak beraturan dan tidak memenuhi 

persyaratan efektivitas efisiensi gerakan. 

3. Pertimbangan mengenai kelebihan maupun kekurangan (keterbatasan) yang berkaitan 

dengan kemampuan fisik yang dimiliki oleh manusia di dalam memberikan respon 

sebagai kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan pengaruhnya dalam perancangan desain. 

4. Mengaplikasikan semua pemahaman yang terkait dengan aspek psikologik manusia 

sebagai prinsip-prinsip yang mampu memperbaiki motivasi, attitude, moral, kepuasan dan 

etos kerja. 

Analisis ergonomi dibedakan menjadi empat kelompok, yakni :  

•  Analisis tentang tampilan/display Penyelidikan pada suatu perangkat (interface) yang 

menyajikan informasi tentang lingkungan dan mengkomunikasikannya pada manusia 

antara lain dalam bentuk tanda-tanda, angka, dan lambang,  

•  Analisis tentang kekuatan fisik manusia dengan mengukur kekuatan serta ketahanan 

fisik manusia pada saat kerja, termasuk perancangan obyek serta peralatan yang sesuai 

dengan kemampuan fisik manusia beraktivitas.  

•  Analisis tentang ukuran tempat kerja bertujuan untuk mendapatkan rancangan tempat 

kerja yang sesuai dengan ukuran atau dimensi tubuh manusia.   

•  Analisis tentang lingkungan kerja meliputi kondisi lingkungan fisik tempat kerja dan 

fasilitas kerja, misalnya pengaturan cahaya, kebisingan, temperatur, dan suara.   

 



selain hal-hal tersebut di atas, unsur lain yang juga penting diperhatikan dalam 

perancangan desain adarah hubungan antar lingkungan, manusia, alat-alat atau perangkat 

kerja, dengan produk fasilitas kerjanya. satu sama lain saling berinteraksi dan memberi 

pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi, keselamatan, 

kesehatan, kenyamanan maupun ketenangan orang bekerja sehingga menghindarkan diri 

dari segala bentuk kesalahan manusiawi (human error) yang berakibat kecelakaan kerja 

 

Nordic Body Map 



 

2.3 Perancangan produk yang ergonomis 

Dalam hal desain produk bila kita lihat dari sisi pemakainya yang langsung barangkali 

kita dapat membagi peran ergonomik ini kedalam dua kelompok, yaitu: 

a. Dari sisi operator (perakit) 

Pada saat suatu produk sedang berada pada tahap-tahap pembuatannya, komponen-

komponen atau produk setengah jadinya mungkin hampir sama persis. Dalam hal 

ini,waktu perakitannya mungkin berbeda-beda pula akibat cara kerja dan urutan kerja 

yang berbeda dalam tahap perakitan produk tersebut. Dengan bantuan ergonomik 

(Methods Engineering) mungkin kita dapat menyederhanakan dan mendesain bentuk-

bentuk (komponen) yang lebih mudah, Iebih aman, dan lebih cepat dibuat/dirakit. 

b. Dari sisi konsumen produk jadi 

Para ahli manajemen pemasaran sering mengemukakan bahwa ada hal-hal yang berada 

dalam pengendalian perusahaan yang sangat berperan dalam keberhasilan memasarkan 

suatu produk yang disebut sebagai bauran pemasaran 4P (Product, Price, 

Place,Promotion). 

Pada kesempatan ini kita akan menyoroti P yang pertama, yaitu Poduct. Dalam hal ini 

konsumen tentunya mengharapkan untuk mendapatkan produk yang mempunyai fungsi 

seperti yang ia butuhkan dengan kualitas yang tinggi dan nilai estetika yang tinggi pula. 

Disini yang dimaksudkan dengan produk adalah produk akhir yang dinikmati oleh 

konsumen, bukan produk yang berupa kornponen atau produk setengah jadi yang 

dipergunakan oleh industri untuk diolah lagi. Disamping itu, konsumen tentunya 

menginginkan pula bahwa produk yang dibelinya mudah dan enak dipakai. 

Dalam hal terakhir inilah ergonomik berperan banyak untuk pendesaian produk-produk 

yang enak dipakai, lebih sedikit menirrbulkan kesalahan, tidak cepat menimbulkan 



kelelahan, dan seter-::-nya. produk-produk yang dapat dilibatkan oleh ergonomik ini luas 

sekali jenisnya, mulai produk-produk yang sangat sederhana seperti cangkul, kursi, meja, 

dsb sampai produk-produk yang lebih canggih seperti mobil, kereta api, pesawat terbang, 

dsb. 

Dalam ergonomik, salah satu hal yang sangat berkaitan adalah anthropometri. lstilah 

anthropometri berasal dari anthro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. 

Secara definitif, anthropometri dapat dinyatakan sebagai suatu studi yang berkaitan 

dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada dasarnya akan memiliki 

bentuk, ukuran (tinggi, lebar, dan sebagainya), berat, dan lain-lain, yang berbeda antara 

satu sama lain. Anthropometri secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan-

pertimbangan ergonomik dalam proses perancangan produk mampu sistem kerja yang 

akan memerlukan interaksi manusia. Data anthropometri yang berhasil diperoleh akan 

diaplikasikan secara luas antara lain dalam hal: 

a. Perancangan areal kerja, seperti work station, interior mobil, dan lainnya. 

b. Perancangan peralatan kerja, seperti mesin, equipment, perkakas, dan sebagainya. 

c. Perancangan produk-produk konsumtif, seperti pakaian, kursi, meja, komputer dan 

lain-lain. 

d. Perancangan lingkungan kerja fisik. 

2.3.1 Anthropometri 

Antropometri merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan dimensi tubuh manusia. 

Dimensi-dimensi ini dibagi menjadi kelompok statistika dan ukuran persentil. Jika seratus 

orang berdiri berjajar dari yang terkecil sampai terbesar dalam suatu urutan, hal ini akan  

dapat diklasifikasikan dari 1 percentile sampai 100 percentile. Data dimensi manusia ini 

sangat berguna dalam perancangan produk dengan tujuan mencari keserasian produk 



dengan manusia yang memakainya. Pemakaian data antropometri mengusahakan semua 

alat disesuaikan dengan kemampuan manusia, bukan manusia disesuaikan dengan alat.  

Rancangan yang mempunyai kompatibilitas tinggi dengan manusia yang memakainya  

sangat penting untuk mengurangi timbulnya bahaya akibat terjadinya kesalahan kerja 

akibat adanya kesalahan disain (design-induced error). 

Data anthropometriyang menyajikan data ukuran yang berbagai macam anggota tubuh 

manusia dalam persentil tertentu yang sangat besar manfaatnya pada saat suatu rancangan 

produk ataupun fasilitas kerja akan dibuat. Agar rancangan suatu produk nantinya bisa 

sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang akan mengoperasikannya, maka prinsip-

prinsip apa yang harus diambil di dalam aplikasi data anthropometri tersebut harus 

ditetapkan terlebih dahulu seperti diuraikan sabagai berikut: 

1. Prinsip perancangan produk bagi individu yang ekstrim 

Disini perancangan produk dibuat agar dapat memenuhi dua sasaran produk, yaitu: 

a. Bisa sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang mengikuti klasifikasi esktrim 

b. Tetap bisa digunakan untuk memenuhi ukuran tubuh yang lain (mayoritas dari 

populasi yang ada). 

2. Prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan diantara rentang ukuran tertentu 

Di sini rancangan bisa diubah-ubah ukurannya sehingga cukup fleksiber dioperasikan 

oleh setiap orang yang memiliki berbagai macam ukuran tubuh Contoh yang paling 

umum dijumpai adalah perancangan kursi mobil yang mana dalam hal ini letaknya bisa 

digeser maju mundur dan sudut sandarannya bisa diubah-ubah sesuai dengan yang 

diinginkan. Dalam kaitannya untuk mendapatkan rancangan yang fleksibel semacam ini, 

maka data anthropometri yang umum diaplikasikan adalah dalam rentang 5-95 persentil. 

3. Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata  



Dalam hal ini rancangan produk didasarkan pada rata-rata ukuran manusia probrem 

pokok yang dihadapi dalam hal ini justru sedikit sekali mereka yang berada dalam ukuran 

rata-rata. Disini produk dirancang dan dibuat untuk mereka yung berukuran sekitar rata-

rata, sedangkan mereka yang memiliki ukuran ekstrim akan dibuatkan rancangan sendiri.  

Berkaitan dengan aplikasi data anthropometri yang diperlukan dalam proses perancangan 

produk ataupun fasilitas kerja, maka ada bisa diberikan  dengan langkah-langkah 

a. Terlebih dahulu harus ditetapkan anggota tubuh mana yang nantinya akan 

difungsikan untuk mengoperasikan rancangan tersebut. 

b. Tentukan dimensi tubuh yang penting dalam proses perancangan tersebut, dalam 

hal.ini juga perlu diperhatikan apakah harus menggunakan data structural atau 

functional body dimention' Tentukan populasi terbesar yang harus diantisipasi, 

diakomodasikan, dan menjadi target utama pemakai produk tersebut. Hal ini 

lazim dikenal sebagai market segmentation, seperti produk mainan untuk anak-

anak, peralatan rumah tangga untuk wanita, dan lain-lain. 

c. Tetapkan prinsip ukuran yang harus diikuti semisal apakah rancangan tersebut 

untuk ukuran individu yang ekstrim, rentang ukuran yang fleksibel ataukah 

ukuran rata-rata. 

d. Pilih persentase populasi yang harus diikuti, 90, 95,99, ataukah nilai persentil lain 

yang dikehendaki. Untuk setiap dimensi tubuh yang telah diidentifikasikan 

selanjutnya tetapkan nilai ukurannya dari tabel data enthropometri yang sesuai. 

Aplikasikan data tersebut dan tambahkan faktor kelonggoran (allowance) bila 

diperlukan seperti halnya tambahan ukuran akibat faktor tebalnya pakaian yang 

harus dikenakan oleh operator, pemakaian sarungtangan (gloves), dan lain-lain. 

2.4.2 Biomekanika 



Biomekanika adalah ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep-

konsep mekanika untuk mendeskripsikan gerakan dan  gaya pada berbagai macam 

bagian tubuh ketika melakukan aktivitas.  

 Faktor ini sangat berhubungan dengan pekerjaan yang bersifat  material handling, 

seperti pengangkatan  dan pemindahan secara manual, atau pekerjaan lain yang 

dominan menggunakan otot tubuh. Meskipun kemajuan  teknologi telah banyak 

membantu aktivitas manusia, namun tetap saja ada beberapa pekerjaan manual yang 

tidak dapat dihilangkan dengan pertimbangan biaya maupun kemudahan. Pekerjaan 

ini membutuhkan usaha fisik sedang hingga besar dalam durasi waktu kerja tertentu, 

misalnya penanganan atau pemindahan material secara manual. Usaha fisik ini 

banyak mengakibatkan kecelakaan kerja ataupun low back pain, yang menjadi isu 

besar di negara-negara industri belakangan ini. 

2.4.3 RWL 

Sebuah lembaga yang menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja di 

Amerika, NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) melakukan 

analisis terhadap kekuatan manusia dalam mengangkat atau memindahkan beban, 

serta merekomendasikan batas maksimum beban yang masih boleh diangkat oleh 

pekerja yaitu Action Limit (AL) dan MPL (Maximal Permissible Limit) pada tahun 

1981. Kemudian lifting equation tersebut direvisi sehingga dapat mengevaluasi  dan 

menyediakan pedoman untuk range yang lebih luas dari manual lifting. Revisi 

tersebut menghasilkan RWL (1991), yaitu batas beban yang dapat diangkat oleh 

manusia tanpa  menimbulkan cedera meskipun pekerjaan tersebut dilakukan secara 

berulang-ulang dalam durasi kerja tertentu (misal 8 jam sehari) dan dalam jangka  

waktu yang cukup lama. RWL didefinisikan dengan persamaan berikut:  

 RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM 



Keterangan :  

RWL : Batas beban yang direkomendasikan  

LC : Konstanta pembebanan   = 23 kg  

HM : Faktor pengali horizontal   = 25/H   

    Ket: H dalam cm  

DM : Faktor pengali perpindahan  = 0.82 + 4.5/D  

      Ket: D dalam cm  

AM : Faktor pengali asimetrik                       = 1 – (0.0032 A)  

    Ket: A in degree  

FM : Faktor pengali frekuensi   

CM : Faktor pengali kopling (handle)  

VM : Faktor pengali vertikal    = (1-(0.003[V-75]))  

    Ket: V dalam cm  

3.  Penutup 

3.1 Rangkuman 

Data anthropometri yang berhasil diperoleh akan diaplikasikan secara luas antara lain 

dalam hal: 

a. Perancangan areal kerja, seperti work station, interior mobil, dan lainnya. 

b. Perancangan peralatan kerja, seperti mesin, perkakas, dan sebagainya. 

c. Perancangan produk-produk konsumtif, seperti pakaian, kursi, meja, komputer dan 

lain-lain. 

d. Perancangan lingkungan kerja fisik. 

Prinsip-prinsip perancangan dalam aplikasi data anthropometri 

1. Prinsip perancangan produk bagi individu yang ekstrim 

2. Prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan diantara rentang ukuran tertentu 



3. Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata 

3.2 Soal Jawab 

1. Baca jurnal yang ada pada daftar kepustakaan 

2. Lakukan pengamatan pada sebuah produk yang ada disekitar lingkungan anda 

kemudian identifikasi kekurangan dan kelebihan, evaluasi produk tersebut 

kemudian lakukan perancangan ulang produk tersebut 

3. Buatkan laporan dan presentasi 

3.3  Tindak lanjut 

Nama Mahasiswa : 

No Aspek Penilaian Bobot 
Skor 

BxS 
1 2 3 4 5 

1 Kemampuan mengidentifikasi 10       

2 Kemampuan mengevaluasi 25       

3 Kemampuan merancang ulang 30       

4 Laporan 20       

5 Kemampuan presentasi 15       

Jumlah 100       

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 % =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 x 𝑆𝑘𝑜𝑟 

500
 100% 

Keterangan skala skor 

1 : Sangat Kurang 

2 : Kurang 

3 : Cukup 

4 : Baik 

5 : Sangat Baik 

 

Bobot Nilai 

85% - 100%   

75% - 84,9%  

60% - 74,9%  

45 % – 59,9 %  

0%   - 44,9 % 

A 

B 

C 

D 

E 

 



Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, anda dapat meneruskan 

dengan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi kalau nilai anda di bawah 80 %, anda 

harus mengulangi kegiatan belajar ini terutama bagi yang belum anda kuasai. 
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