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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Data yang Diperlukan 

Adapun data yang diperlukan untuk mendukung proses perancangan 

dikelompokkan berdasarkan sumber data dan sifat data, antara lain : 

1) Berdasarakan Sumber Data

a) Data Lapangan

Data yang diperoleh melalui eksplorasi, observasi, dan survei

terhadap target market mengenai kebutuhan, minat, keinginan dan

perilaku mereka terhadap fasilitas hiburan karaoke, serta terhadap

tempat-tempat karaoke yang telah ada mengenai peralatan yang

dibutuhkan, ergonomi, besaran ruang, dan material yang

digunakan.

b) Data Literatur

• Teori standar ergonomi furnitur dan ruang

• Teori perhitungan akustik

• Material-material akustik

• Studi konstruksi

• Teori pencahayaan

• Sejarah karaoke

• Perkembangan karaoke dan desainnya
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2) Berdasarkan Sifat Data  

a) Data Kuantitatif 

Merupakan data yang berupa angka-angka yang digunakan sebagai 

standar / dasar dalam perancangan. Data yang merupakan data 

kuantitaf antara lain : 

• Perhitungan perbandingan dalam hasil survei target market. 

• Data-data standar besaran furnitur dan ruang. 

• Data-data perhitungan akustik seperti reverberation time, 

transmission loss, noise criteria, dll. 

b) Data Kualitatif 

Merupakan data yang bukan angka yang digunakan untuk 

menjelaskan permasalahan desain secara deskriptif. Data yang 

merupakan data kualitatif antara lain : 

• Sejarah perkembangan karaoke. 

• Peminat karaoke dan hobi menyanyi yang meningkat. 

• Material-material akustik. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan 

melakukan eksplorasi dan observasi terhadap tempat-tempat karaoke yang telah 

ada, observasi melalui buku-buku literatur dan internet, survei terhadap pengguna, 

wawancara terhadap pihak-pihak terkait, dan dokumentasi. Metode yang 

digunakan dalam menyusun karya desain antara lain : 
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1) Studi pustaka yaitu melalui metode sbb : 

• Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan sebagai landasan teori melalui buku-buku literatur, majalah, 

koran, dan internet baik mengenai karaoke maupun desain karaoke 

tersebut. 

• Mempelajari karakteristik anak muda dan mahasiswa. 

2) Studi lapangan yaitu melalui metode sbb : 

• Membagikan kuisoner pada mahasiswa di Universitas Ciputra (100 

lembar), Universitas Surabaya (50 lembar), Universitas Widya 

Mandala (50 lembar), Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (50 lembar). 

• Pengamatan terhadap tempat-tempat karaoke yang telah ada. 

• Melakukan dokumentasi terhadap tempat-tempat karaoke yang telah 

ada. 

• Wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait misalnya karyawan 

tempat karaoke, mahasiswa yang suka karaoke, pengunjung karaoke, 

dll. 

 

3.3. Metode Pengolahan Data 

 Pengolahan data dilakukan dengan cara membandingkan data-data yang 

didapat kemudian disortir. Dan data yang dipilih adalah data-data yang dapat 

digunakan sebagai dasar perancangan sehingga data yang didapat merupakan data 

yang akurat, terjamin dan bermanfaat untuk proses perancangan. 

 Untuk data survei, pengolahan datanya dilakukan dengan cara menghitung 
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jumlah dari tiap jawaban responden yang kemudian dibuat persentasenya. Data ini 

bermanfaat untuk mengetahui keinginan dan minat target market terhadap E.Box. 

 Segala proses pengumpulan data kemudian dibuat dokumetasinya berupa 

foto, fotokopi, dan penyimpanan file download dari hasil browsing internet. 

 

3.4. Metode Analisa Data 

 Metode analisa data yang digunakan adalah komparatif, yaitu 

membandingkan data literatur yang didapat dengan data yang didapat dari 

lapangan. 

 Data yang telah didapat kemudian dicari kelebihan dan kekurangannya 

agar diperoleh suatu keterkaitan dan kesimpulan yang bermanfaat bagi 

perancangan ini. Data-data tersebut kemudian juga diseleksi mana yang lebih 

sesuai dan tepat untuk mendukung proses perancangan. 
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