
BAB III

METODOLOGI PERANCANGAN

3.1 Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan untuk mendukung proses perancangan ini dikelom-

pokkan berdasarkan sumber data dan sifat data, antara lain :

1. Berdasarkan Sumber Data

a. Data Lapangan :

Data yang diperoleh melalui survei di lapangan dengan cara wawan-

 cara, teknik pengamatan dan juga teknik eksperimen. Data lapangan 

yang diperlukan berkaitan dengan proses desain antara lain :

• Proses produksi dan produk berbahan dasar polyurethane (PU)

• Bereksperimen dan mencoba formula campuran polyurethane

• Konstruksi dan join antar material yang berbeda, kayu, steel

dan PU

• Bereksperimen dengan bahan pewarna polyurethane

• Melakukan pembelajaran tentang pembuatan molding

b. Data Literatur :

• Teori standar besaran dan besaran furnitur

• Teori mengenai standar ergonomi

• Teknik pembuatan master dan molding dari berbagai produk

terdahulu
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•   Selera pasar dan perkembangan desain interior dan furnitur

•   Pembelajaran lebih dalam tentang material polyurethane

1. Berdasarkan Sifat Data

a.  Data Kuantitatif :

 Data berupa angka yang digunakan sebagai dasar / standar dalam per-

ancangan. data yang digunakan antara lain : standar besaran perabot 

serta dimensi manusia.

b. Data Kualitatif :

 Data bukan angka yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan 

desain yang ada secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data-

data yang berkaitan dengan proses penemuan masalah, proses desain 

hingga teknik-teknik proses produksi.

3.2 Metode Pengumpulan Data

 Metode pengumpulan data adalah melalui proses observasi melalui buku-

buku literatur, wawancara dengan pihak-pihak terkait, penggunaan internet serta 

melalui ekseperimen-eskperimen untuk memperkuat data.

Metode yang digunakan adalam menyusun karya desain antara lain :

1. Studi pustaka yaitu dengan melakukan studi perpustakaan untuk men-

dapatkan data-data sebagai landasan teori melalui literatur buku, majalah, 

dan media lain yang berhubungan dengan masalah desain.
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2. Studi Lapangan yaitu melalui metode sebagai berikut :

a. Wawancara dengan pihak terlibat seperti pembuat  master dan 

molding.

b. Diskusi dengan pihak terkait yang expert di bidang polyure-

thane.

c. Melakukan observasi dan pengamatan terhadap produk-produk 

furnitur sejenis. 

d. Melakukan eksperimen dengan material serta teknik-teknik yang 

sudah didapatkan baik dari wawancara dan studi literatur.

3.3 Metode Pengolahan Data

 Hasil wawancara dan observasi ini akan diolah dengan cara editing dan cod-

ing, tabulasi, dan lain sebagainya. Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan 

dan hasil pengumpulan dan untuk mengetahui hasil yang diinginkan apalah telah 

tercapai atau memiliki kekurangan sehingga dapat menjadi dasar agar diselesaikan 

sebaik mungkin. Coding berguna untuk mengklasifikasikan data-data yang telah 

diperoleh. Metode ini memudahkan untuk mencari dan membandingkan data-data 

yang telah terkumpul.

 Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan metode analisis data secara 

induktif. Setiap data yang diperoleh akan dianalisa untuk memperoleh satu bagian 

kesimpulan sementara dihubungkan dengan topik perancangan. Hasil kesimpulan 
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sementara tersebut dapat saling melengkapi dalam perannya untuk menjadi per-

timbangan dalam perancangan lebih lanjut.
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