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BAB III 

METOLOGI PERANCANGAN 

 

3.1 Data Yang Diperlukan 

Data-data yang diperlukan untuk mendukung selama proses perancangan 

ini berjalan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1. Berdasarkan Sumber Data 

a. Data Literatur 

Data-data literatur yang dibutuhkan diantaranya : 

· Standar ukuran furnitur. 

· Standar besaran livingroom. 

· Standar keergonomisan. 

· Konstruksi dan sambungan antar material. 

b. Data Lapangan  

Data lapangan diperoleh melalui hasil kuisioner yang terkait dengan 

selera dan daya beli serta ketertarikan masyarakat terhadap produk 

elemen interior (furnitur). Selain itu melalui hasil wawancara dengan 

produsen material pentil sendiri mengenai karakteristik material itu 

sendiri serta melalui hasil pengamatan mengenai furnitur seperti apa 

yang diminati oleh masyarakat serta desain kursi pentil yang dulu 

seperti apa. Data lapangan yang terkait dengan proses desain 

diantaranya : 
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· Proses produksi elemen interior (furnitur) untuk produksi 

rangka produk. 

· Proses produksi elemen interior (furnitur) untuk produksi 

material utama (pentil) yang sebelumnya sudah melalui 

eksperimen terlebih dahulu untuk menguji kekuatan, 

kenyamanan, serta masalah teknis yang kemungkinan besar 

akan timbul. 

· Proses produksi elemen interior (furnitur) untuk produksi 

material utama (pentil). 

· Proses desain yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat 

serta furnitur seperti apa yang diminati oleh masyarakat yang 

mana tentunya dengan diferensiasi dari produk yang ada. 

· Proses desain produk dengan menganalisa kelebihan dan 

kekurangan dari kursi yang dulu yang kemudian mendesain 

ulang bentuk tampilan kursi tersebut dengan tampilan yang 

lebih moderen. 

· Proses sambungan antara dua material terutama untuk material 

utama yang telah dikonsultasikan pada pihak yang lebih ahli. 

· Pertimbangan pemilihan material untuk rangka serta proses 

finishing terutama untuk rangka. 

· Pencarian variasi bentuk maupun warna dari material utama 

dengan produsen pentil itu sendiri. 
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2. Berdasarkan Sifat Data 

Berdasarkan sifat data, dapat dibedakan menjadi : 

a. Data Kualitatif 

Data yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan desain yang 

dihadapi dengan mendeskripsikannya. Data kualitatif ini bukan data 

angka. Contohnya seperti data karakteristik material, booth pameran, 

dan data lain yang mendukung proses perancangan ini. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif ini berupa angka-angka yang menjadi standar dalam 

proses perancangan ini. Contohnya seperti data standar ukuran 

furnitur, standar keergonomisan, dan data-data lain yang digunakan 

untuk mendukung proses perancangan. 

 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil survei dan 

pengamatan yang terkait, wawancara dengan pihak terkait, hasil kuisioner 

yang dibagikan kepada target pasar, observasi buku literatur, eksperimen 

material, serta dengan menggunakan media internet untuk memperkuat data 

yang mendukung proses perancangan. Metode yang digunakan untuk 

menyusun karya desain adalah : 

· Studi Lapangan 

a.  Membagikan kuisioner kepada target pasar untuk menegtahui daya 

beli serta selera target. 
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b.  Hasil survei dan pengamatan mengenai produk yang dulu pernah 

ada serta kelebihan dan kekurangannya. 

c. Melalui hasil wawancara dengan produsen pentil mengenai  

karakteristik material utama. 

d. Eksperimen material untuk mengetahui kekuatan material serta 

masalah teknis yang mungkin timbul dan menghasilkan sesuatu 

yang beda dari biasanya. 

e.   Menggunakan media internet untuk mencari data-data terkait serta 

untuk mengetahui perkembangan dunia desain di mancanegara. 

· Studi Pustaka 

Yaitu dengan menggunakan buku sebagai landasan teori serta acuan 

sebagai standar yang mendukung proses perancangan. 

 

3.3 Metode Pengolahan Data 

Dengan mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dan di analisa 

data-data mana yang berkualitas dan penting yang kemudian digunakan untuk 

memperkuat dan sebagai dasar proses perancangan. 

 

 

 

 

 

 




