
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data Yang Diperlukan

 Berikut adalah data yang diperlukan untuk proses perancangan:

• Data mengenai majalah & editorialnya. Dengan mendapatkan data dan 

pengetahuan tentang bagaimana majalah itu sendiri diproduksi tiap  edisinya, 

rancangan untuk galeri akan semakin dimengerti karena tim produksi galeri 

berkala ini adalah mereka yang bekerja di majalah Studio. Jadwal produksi 

majalah dan galeri pun akan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

• Data survey tanggapan masyarakat terhadap majalah dan galeri itu sendiri. Hasil 

survey yang didapat akan berpengaruh terhadap bagaimana galeri akan 

dirancang. Karena tujuan utama adalah untuk memperlihatkan produk & desain 

interior terhadap masyarakat (awam maupun tidak), perlu diketahui selera pasar 

agar tidak keliru dalam melakukan perancangan dan juga pemilihan produk-

produk yang akan dipajang.

• Data literatur mengenai perancangan galeri. Perancangan galeri mungkin 

terdengar sederhana dibandingkan dengan perancangan lainnya, namun, sebuah 

galeri pun memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Karena itu, data literatur 

mengenai studi aktivitas pengguna, studio standar perabot dan studi 

pencahayaan galeri sangat  diperlukan untuk mendukung proses dan hasil 

rancangan galeri berkala ini.
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• Data mengenai perancangan elemen interior galeri yang bersangkutan. Dengan 

mendapatkan data tentang perancangan elemen-elemen interior galeri, akan 

sangat membantu proses perancangan. Dengan kemungkinan untuk mengetahui 

kesalahan maupun kelebihan rancangan yang bersangkutan, penulis dapat 

mempelajarinya untuk perancangan galeri berkala ini.

3.2 Metode Pengumpulan Data

 Dari poin-poin mengenai data yang diperlukan, berikut adalah metode-metode 

yang digunakan untuk data-data tersebut:

• Studi literatur. Melakukan studi dari buku-buku teori dan standar yang ada 

untuk mendapatkan landasan-landasan teori yang berhubungan dengan 

perancangan proyek Tugas Akhir ini, lalu mengaplikasikannya pada rancangan 

galeri berkala ini.

• Studi literatur (internet). Mencari sumber rancangan-rancangan yang 

berhubungan dengan proyek Tugas Akhir dan mempelajari desain, material dan 

keadaan yang ada, dan juga mengaplikasikan / menyesuaikan dengan rancangan 

yang ada.

• Studi lapangan. Melakukan observasi galeri-galeri yang sudah ada dan perilaku 

para pengunjung yang ada. Dengan mengetahui perilaku dari orang-orang  di 

keseharian mereka dalam mengunjungi sebuah galeri, dapat membantu proses 

perancangan untuk mendapatkan desain yang tepat. Juga, dengan membagikan 

kuisioner kepada orang awam dan juga orang-orang yang berkutat  di bidang 

desain interior, akan mengetahui persis selera kebanyakan orang, apa yang 

mereka senangi dan tidak senangi.
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3.3 Metode Pengolahan Data

 Data yang telah didapat melalui metode-metode yang dilakukan akan 

kemudian diolah dengan menggunakan metode:

• Sortir. Mengabaikan data yang tidak perlu dan kurang/tidak berhubungan, dan 

memilih dan menyimpan data yang relevan dan mendukung proses 

perancangan. Dengan metode seperti ini, data-data relevan akan langsung 

membantu proses desain dan penulis pun tidak akan terganggu oleh data-data 

yang tidak berhubungan.

• Analisa. Menganalisa setiap data yang telah diterima, dan mempelajari 

kekurangan dan kelebihannya dan menghubungkan hasil analisa tersebut untuk 

proses perancangan.
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