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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Perancangan Penelitian 

Permasalahan yang ada pada produk Guna Guna Snack akan diteliti 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk dapat menentukan cara 

mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian 

tersebut. 

 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Menurut Bogdan dan Taylor (1975 : 5) yang dikutip oleh Moleong (2008 : 

3) mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini menyajikan hasil penelitian yang 

didapat secara langsung antara peneliti dan responden. 

Moleong (2008 : 9) kembali menjelaskan bahwa didalam penelitian 

kualitatif, peneliti atau adanya bantuan dari orang lain merupakan alat sebagai 

pengumpulan data dengan meliputi pengamatan, wawancara dan penelaahan 

dokumen. Hampir sama seperti apa yang dikatakan Moleong, Prastowo (2010 : 

15) menjelaskan bahwa metode kualitatif sangat mengutamakan manusia sebagai 

sumber penelitian, karena mempunyai adaptabilitas tinggi sehingga senantiasa 

dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang beruba-ubah selama dilakukannya 

penelitian ini. 



64 
 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa 

metode penelitian kualitatif akan mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan 

data dan fakta yang dapat diyakini kebenarannya, dan menganalisanya melalui 

konsep-konsep yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnnya sebagai 

instrument untuk memecahkan permasalahan itu sendiri. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2008 : 62) mengatakan bahwa teknik pengumpulan 

data merupakan suatu langkah yang penting dalam sebuah penelitian, tujuannya 

yaitu untuk mendapatkan data yang untuk digunakan dalam suatu penelitian. Pada 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka data yang akan 

diperoleh diharuskan lebih mendalam, jelas dan lebih spesifik. Berikut ini adalah 

metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini: 

 

3.2.1 Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi (1987) yang dikutip oleh Prastowo (2010 : 27) 

menjelaskan tentang arti observasi yaitu sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Dalam teknik observasi ini, peneliti menggunakan observasi terbuka yaitu 

peneliti melakukan pengumpulan data yang dinyatakan secara nyata kepada 

narasumber bahwa adanya kegiatan penelitian tersebut. Sehingga, narasumber 

mengetahui seluruh rangkaian kegiatan sejak awal hingga akhir tentang aktivitas 

peneliti (Moleong, 2008 : 176). Oleh karena itu fakta atau kegiatan yang akan 
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diobervasi ini terkait dengan unsur bauran pemasaran berupa produk, lokasi, 

promosi, orang, proses, pelayanan konsumen yang dilakukan oleh Tim Guna 

Guna Snack berada di Perumahan Darmo Sentosa Raya J 19 kav 308 Surabaya 

sebagai tempat pembuatan dari produk Guna Guna Snack itu sendiri, Chicco Mini 

Swalayan terletak di Jalan Raya Tenggilis No.82 yang menjadi salah satu toko 

untuk dilakukannya kegiatan konsinyasi dari produk Guna Guna Snack dan 

beberapa event yang diikuti oleh Guna Guna Snack untuk membuka stand 

makanan. 

 

3.2.2 Wawancara 

Menurut Moleong (2008 : 135), wawancara adalah percapakan yang 

dilakukan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (yang memberikan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu). 

Seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985 : 266) yang dikutip 

dalam Moleong (2008 : 135) memberikan kejelasan tentang maksud diadakannya 

wawancara, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; 

merekontsruksi kebulatan-kebulatan yang telah dialami dimasa lalu; 

memproyeksikan kebulatan-kebulatan yang diharapkan untuk masa yang akan 

datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari 

orang lain. 
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Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, wawancara dilakukan 

dengan owner dari Guna Guna Snack yaitu Bagus Sandy, Badan Pengawasan 

Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya., Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Surabaya, dan salah satu pembeli dari Guna Guna Snack. Dalam melakukan 

wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara semiterstuktur, yaitu 

dalam pelaksanaannya akan lebih bebas untuk menemukan permasalahan-

permasalahan secara terbuka yang dimana pihak narasumber mampu diminta 

pendapat terkait dengan produk Guna Guna Snack. Dan sebagaimana ungkapan 

yang disarankan oleg Esterberg (2002) yang dikutip dalam Sugiyono (2008 : 73) 

bahwa peneliti akan mendengarkan dan mencatat secara seksama tentang apa 

yang telah dikemukakan oleh informan. 

 

3.2.3 Dokumentasi 

Menurut Prastowo (2010 : 192) menjelaskan bahwa dokumen merupakan 

rekaman yang bersifat tertulis atau film yang isinya merupakan peristiwa-

peristiwa di masa lalu. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa foto, 

gambar, serta data-data yang terkait pada Guna Guna Snack. Hasil penelitian dari 

observasi dan wawancara akan semakin meyakinkan dan dapat dipercaya apabila 

didukung oleh foto-foto dari dokumentasi yang ada. 

 

3.2.4 Studi Literatur 

Menurut Nazir (2005: 93) studi kepustakaan atau studi literatur, selain 

mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan 
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adanya pengetahuan sampai mana konten yang berhubungan dalam 

perkembangannya. Studi literatur yang akan dilakukan peneliti yaitu 

mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari teori dan literatur yang 

berkaitan dengan perancangan komunikasi visual untuk Guna Guna Snack.  

 

3.2.5 Studi Eksisting 

Adanya studi eksisting dapat digunakan sebagai referensi dan untuk 

memperdalam ide dan variasi desain yang akan diwujudkan dalam pengerjaan 

karya nanti. Studi eksisting dilakukan dengan cara meneliti mengenai 

implementasi visual pada produk yang telah terlebih dahulu diciptakan oleh 

perusahaan/instansi, studi eksisting yang dimaksud disini adalah berupa karya 

yang pernah dibuat oleh Guna Guna Snack yang sedang di teliti saat ini seperti 

desain pada kemasan, brosur, dan kartunamanya, sehingga bisa menjadi referensi 

untuk membuat konsep desain yang lebih variatif. 

 

3.2.6 Studi Kompetitor 

Studi kompetitor digunakan sebagai bahan pembanding untuk produk 

Guna Guna Snack, sehingga dapat memunculkan tampilan visual yang lebih 

variatif, studi kompetitor dilakukan pembandingan pada karya yang dibuat oleh 

orang lain atau instansi dan memiliki kesamaan produk, tema, teknik, dan lain 

sebagainya. Sehingga dapat digunakan untuk mencari alternatif desain baru yang 

berbeda dari karya-karya yang ada sebelumnya. Kompetitor disini yang dimaksud 
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adalah sebuah instansi yang sama-sama memasarkan produk oleh-oleh khas 

Surabaya seperti Mena Cookies. 

 

3.2.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan (1982) yang dikutip oleh Sugiyono (2008 : 89) 

berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 

Teknik analisis data ini digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran 

dengan jelas yang berkaitan pokok permasalahan yang diteliti yaitu perancangan 

komunikasi visual pada produk Guna Guna Snack. 

Menurut Miles dan Huberman (1984) yang dikutip oleh Sugiyono (2008 : 

91-99), terdapat prosedur dalam menganalisis data penelitian kualitatif 

diantaranya: 

a. Reduksi Data, yaitu mereduksi data atau merangkum data, yang berarti 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting serta dicari 

tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran lebih jelas dan mempermudah bagi peniliti untuk melakukan 

pengumpulan data berikutnya. 

b. Penyajian Data, langkah selanjutnya setelah direduksi adalah penyajian 

data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
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hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya dengan menggunakan 

teks yang bersifat naratif. 

c. Penarikan Kesimpulan, langkah ketiga ini adalah penarikan kesimpulan 

yang diungkapkan masih dalam bersifat sementara dan bisa berubah bila 

tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan dikemukakan di tahap 

awal dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten maka 

kesimpulan dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang kredibel. 


