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BAB III 

METOLOGI PERANCANGAN 

3.1 Data yang Diperlukan 

Data yang diperlukan untuk mendukung proses perancangan 

dikelompokan berdasarkan sumber data dan sifat data, antara lain : 

1) Berdasarkan Sumber Data

a) Data lapangan :

Data yang diperoleh melalui observasi masyarakat tentang minat mereka 

pada perkembangan seni scrapbook 

b) Data Literatur :

Teori standar ergonomi furnitur 

Perkembangan desain untuk segementasi remaja 

Desainer furnitur yang inspirasional 

Teknik pembuatan seni scrapbook 

2) Berdasarkan Sifat Data

a) Data kuantitatif

Data berupa angka yang digunakan sebagai dasar/estándar dalam

perancangan. Data yang digunakan antara lain : standar besaran

furnitu serta dimensi manusia.



27 
 

b) Data kualitatif 

Data bukan angka yang digunakan untuk menjelaskan 

permasalahan desain yang ada secara deskriptif. Data yang 

digunakan adalah minat para remaja putri sebagai segmentasi 

utama perncangan proyek ini, serta data lain yang mendukung 

perancangan.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah melalui observasi melalui buku-buku 

literatur, wawancara dengan pihak terkait, serta internet. 

Metode yang digunakan dalam menyusun karya desain antara lain : 

1) Studi pustaka yaitu melalui metode sebagai berikut : 

- Dengan melakukan studi perpustakaan untuk mendapatkan data sebagai 

landasan teori melalui literatur buku maupun media lain yang berhubungan 

dengan masalah desain (baik furnitur maupun seni scrapbook) 

- Mempelajari perkembangan psikologi remaja dan teknik scrapbooking 

2) Studi Lapangan yaitu melalui metode sebagai berikut :  

- Membagikan kuisoner pada masyarakat, interview pada subyek yang 

bersangkutan seperti desainer grafis yang memahami teknik scrapbooking dan 

klien yang dituju, pengamatan secara langsung terhadap selera pasar. 

 

 

 



28 
 

3.3 Metode Pengolahan Data 

 Metode pengolahan data menggunakan sistem sortir yaitu dari data-data 

yang ada dipilih data-data yang penting dan diperlukan untuk proses perancangan. 

- Metode dokumentasi : Pengumpulan foto, fotocopy buku, pembelian buku, 

penyimpanan file download melalui browsing internet. 

- Hasil survey 

Telah melakukan survey pada 30 orang remaja putri. Hasil yang diperoleh adalah : 

a) 75 % menjawab mengetahui mengenai seni scrapbook dan lebih 

senang melakukan scrapping sendiri.  

Alasannya karena desain yang  sesuai dengan keinginan sendiri 

akan  lebih bermakna, mengembangkan kreativiitas, menyalurkan 

hobi, dan dapat berkreasi sesuai selera mereka sendiri. 

b) 25% menjawab mengetahui mengenai seni scrapbook dan lebih 

senang discrapkan oleh orang yang profesional di bidangnya. 

Alasannya karena tidak bisa menscrapbook sendiri, malas, dan 

berpikir bahwa lebih mudah mempercayakannya kepada desainer 

scrapbooking secara langsung. 
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