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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Data yang Diperlukan 

Data yang dibutuhkan untuk proses perancangan terbagi menjadi 

dua bagian, yaitu berdasarkan sumber data dan sifat data. Berikut ini 

adalah data-data yang diperlukan dalam proses perancangan, antara lain : 

1. Berdasarkan sumber data 

a. Data lapangan 

Data lapangan yang dimaksud data yang diperoleh dari 

survey ke beberapa responden, yang umumnya memiliki anak usia 

tiga hingga enam tahun. Data lapangan ini dibutuhkan untuk 

mengetahui pendapat pasar tentang konsep perancangan ini. Selain 

itu, data lapangan juga dibutuhkan untuk mengetahui keluhan para 

orang tua ketika membeli furnitur anak. Data lapangan tersebut 

antara lain : 

 Faktor yang mejadi dasar orang tua dalam memilih furnitur 

untuk anak-anak mereka.  

 Lokasi / tempat yang menjadi tujuan para orang tua saat ingin 

membeli furnitur anak. 

 Style yang mereka (para orang tua) pilih saat memilih furnitur 

anak. 
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 Keluhan-keluhan yang mereka rasakan selama memakai 

furnitur anak. 

b. Data literatur 

 Data psikologi perkembangan anak usia tiga hingga enam 

tahun. 

 Standard ukuran tubuh anak usia tiga hingga enam tahun. 

 Standard ukuran furnitur anak yang mempengaruhi tingkat 

ergonomisitas. 

 Kebutuhan anak-anak di area mereka (area bedroom dan 

livingroom) 

2. Berdasarkan sifat data 

a. Data kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka. Data 

ini berguna sebagai standard ukuran produk agar produk yang 

dihasilkan sesuai dengan ergonomi pengguna. Data ini berupa data 

standard ukuran furnitur anak dan data fisik / antropometri anak-

anak. 

b. Data kualitatif 

Berbeda dengan data kuantitatif, data kualitatif tidak 

memakai angka sebagai patokan, namun berupa data yang 

berhubungan dengan proses perancangan. Misalnya, data tentang 

psikologi anak dan orang tua, dan data tentang sistem konstruksi. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data sebagai sumber data perancangan desain. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada buku-buku furnitur, 

survey / membagikan koesioner ke beberapa responden yang menjadi 

target perancangan, serta observasi melalui media internet. Metode yang 

digunakan dalam perancangan desain furnitur ini antara lain: 

1. Studi pustaka 

Studi pustaka ini berhubungan dengan data-data yang diambil dari 

beberapa sumber buku / literatur. Sumber literatur lebih ditekankan 

pada buku-buku penelitian tentang psikologi anak, serta pada buku 

yang berhubungan dengan furnitur anak. Selain mengambil sumber 

data dari buku, studi pustaka juga dilakukan melalui media internet. 

Namun, data dari media internet hanya berfungsi sebagai data 

tambahan yang memperkuat data-data dari buku literatur.  

2. Studi lapangan 

Studi lapangan merupakan studi langsung untuk mengetahui 

pendapat target perancangan. Selain itu, studi ini juga berfungsi untuk 

survey mengenai data lain yang tidak sepenuhnya didapat dari buku 

literatur. Studi lapangan ini meliputi : 

a. Survey menggunakan media koesioner ke beberapa responden 

yang terkait dengan konsep perancangan ini. 



35 

 

b. Survey tentang material yang sesuai untuk perancangan furnitur 

ini. 

c. Survey tentang berbagai dongeng / cerita anak yang 

memungkinkan untuk diterapkan dalam perancangan tersebut. 

 

3.3 Metode Pengolahan Data 

Semua data yang didapat awalnya dikelompokan berdasarkan 

kategori tiap data. Setelah pengelompokan tersebut, pengolahan data 

mulai dilakukan dengan metode memisahkan bagian yang sangat 

berhubungan dengan konsep perancangan dan bagian yang kurang 

berhubungan. Metode memisahkan data ini akan dilanjutkan dengan 

metode memfokuskan pada inti data. Inti data inilah yang akan sangat 

membantu saat proses perancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




