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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN KARYA 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam menyusun dan membuat Media promosi PT Java Pratama  Perkasa sesuai 

dengan bidang keilmuawan Desain Komunikasi Visual maka metode yang digunakan 

dalam metode ini adalah pendekatan secar kualitatif sehingga dapat menjadi dasar 

dan sumber sebagai bahan membuat buku laporan kerja praktek ini,diharapkan dalam 

menggunakan metode ini dapat mendapatkan data yang bersifat deskriptif, seperti 

wawancara, riset lapangan dan lain – lain 

Metode kualitatif ini memerlukan pendekatan dengan personal – personal yang 

mengerti dan ahli di bidangnnya. Sehingga mendapatkan pemahaman yang jelas 

mengenai keadaan yang ada dilapangan.  

Beberapa teknik pengambilan data untuk dapat menyusun laporan ini adalah : 

1. Observasi   

Metode observasi merupakan salah satu cara pengumpulan data atau 

pengamatan secara langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu 

dan mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap hal- hal yang akan 

diamati  
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2. Studi pustaka  

Studi pustaka merupakan teknik pengumpilan data dengan cara mencari 

refensi,literatur atau bahan-bahan teori melalui berbagai sumber wacana yang 

berkaitan dengan penyusunan laporan. 

Studi pustaka dalam laporan ini dengan cara mengkumpulkan data melalui 

beberapa refernsi seperti, internet,mencari buku – buku yang membahas media 

promosi serta buku – buku tentang periklanan. 

3. Wawancara 

Menurut Marzuki, (2002:55) “Data Primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya”. 

Metode wawancara ini dilakukan oleh penulis guna mencari informasi 

mengenai dunia branding, advertising dan praktik-praktik yang mendukung 

proses desain media promosi perusahaan dari beberapa narasumber : 

Achmad Masudi Mubarok merupakan pimpinan dari PT. Java Pratama Perkasa 

Surabaya. Beliau menjelaskan tata cara dan aturan kerja perusahaan yang bergerak 

dibidang konstruksi dan konsultan 

3.1.1 Analisis Data 

Proses analisi data di mulai dengan membaca seluruh sumber (hasil-hasil 

metode penelitian )yang masih bersifat acak kemudia di pelajari dan di telaah langkah 

berikutnya yaitu mengukur, mengurutkan, mengelompokan, meberi kode dan 

mengkatagorikan  dalam sekumpulan informasi yang memungkinkan adanya 

penarikan kesimpulandari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut kemudian di 
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analisis agar mudah di pahami, telah setelah itu di lanjutkan dengan pencatatan, 

pengertian dan penyutingan yang akhirnya dikelompokan dalam ciri-ciri yang sama 

(diverifikasikan) lalu di simpulkan,jika masih terdapat data yang penting dan belom 

di masukan maka dilakukan kembali dimulai dari pengumpulaan data,pemeriksa data 

dan seterusnya. Ini merupakan proses yang stimultan dari satu tahap ketahap lainnya 

3.2 Metode Perancangan Karya 

Hasil desain corporate identity yang akan diserahkan kepada klien untuk 

dipilihharus benar-benar menunjukkan hasil yang layak dan sesuai untuk dinilai oleh 

klien.Tahapan-tahapan dalam perancangan media promosi  klien dapat 

digambarkan,seperti yang ada pada gambar 3.1 ini. 
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3.2Perancangan Corporate identity  

3.1.1 Wawancara 

Wawancara adalah tahap awal dari proses merancang corporate identity 

tahap ini merupakan bertujuan untuk mengkumpulkan data sebanyak mungkin 

informasi dari pemilik perusahaan dilakukan riset analisa data ,menetukan konsep dan 

meberikan alternatif konsep satu dua dan tiga , memeberikan sket satu,dua dan tiga 

,lalu ke proses digital juga yang dimana penulis menyiapkan 2 alternatif digital dan 

akhirnya di pilih salah satu yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan 

untuk mempromosikan perusahaan tersebut yang sesuai target market yang akan di 

tujuh oleh perusahaan dan sebagai bahan pembanding dengan competitor perusahaan 

laen. 

3.3.2 Riset 

Setelah mendapatkan hasil seputar informasi perusahaan melalui wawancara 

pemilik perusahaan, maka tahapan selanjutnya adalah proses riset. Riset adalah 

proses pengumpulan dan pengelompokan data penunjang  yang berhubungan dengan 

perusahaan. Melalui tahapan ini, desainer dapat mengidentifikasi masalah yang 

berhubungan dengan perusahaan pemilik. Riset dilakukan oleh beberapa desainer 

yang ditunjuk untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh klien.  
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Hal-hal yang dilakukan dalam proses riset meliputi: 

1. Analisis Perusahaan 

Dalam tahapan ini, hasil dari client brief dan beberapa dokumen perusahaan 

pemilik yang diberikan oleh pemilik  kemudian diteliti dan dimengerti. Hal ini 

bertujuan untuk mencari permasalahan perusahaan yang bersifat internal yang dapat 

digunakan sebagai landasan perancangan media promosi perusahaan pemilik . Dalam 

konteks ini, permasalahan internal perusahaan mencakup pada kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), kesempatan (opportunities) dan ancaman (threat) yang 

bersifat internal dari perusahaan klien untuk memasarkan produk atau jasanya. 

2. Analisis Kompetitor 

Untuk membandingkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan 

(opportunities) dan ancaman (threat) perusahaan klien dengan kompetitornya, maka 

dibutuhkan sebuah riset dan analisis kompetior. Tahap ini juga berfungsi untuk 

menghindarkan persamaan elemen media promosi klien dengan kompetitornya. 

3. Analisis Target Market 

Riset dan analisis target market perusahaan dilakukan dengan maksud untuk 

mengenal perilaku target market secara tepat. Dengan mengenal perilaku pasar, maka 

desainer dapat melengkapi dengan menganalisis data yang menjadi landasan utama 

dalam penentuan konsep perancangan. 
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3.3.3 Analisis Data 

Data yang terkumpul melalui proses riset kemudian digolongkan melalui analisis 

data ( Strength, Weakness, Opportunities dan Threat). Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah desainer dalam menentukan solusi dan keywords yang pada nantinya 

akan diterapkan pada perancangan media Promosi perusahaan. Analisis data juga 

dilakukan oleh desainer yang telah melakukan riset sebelumnya, agar tingkat validitas 

data yang telah didapat sebelumnya tetap stabil. Terdapat  tahapan dalam proses 

analisis data, yaitu: 

1. Analisis SWOT dan Solusi Masalah 

SWOT yang merupakan singkatan dari strength (kekuatan), weakness 

(kelemahan), opportunites (kesempatan), dan threat (ancaman) merupakan sebuah 

bentuk analisis data yang digunakan untuk melihat berbagai kemungkinan 

permasalahan internal dan eksternal perusahaan yang pada nantinya akan digunakan 

untuk menentukan solusi yang tepat bagi perancangan media Promosi perusahaan. 

Dengan bentuk bagan 2x2 symetric matrix, analisis SWOT mempermudah desainer 

untuk mengidentifikasi hubungan masalah internal dan eksternal sehingga dapat 

menemukan solusi yang tepat bagi perusahaan klien. 

 

 

 

 

 

STIK
OM S

URABAYA



44 
  

 Internal 

Strength 

(S) 

Weakness 

(W) 
E

k
st

e
rn

a
l 

Oportunity 

(O) 

Solusi 

(S-O) 

Solusi 

(W-O) 

Thert 

(T) 

Solusi 

(S-T) 

Solusi 

(W-T) 

Gambar 3.1 bagan Analisa Swot  

 

2. Keywords 

Setelah menemukan dan merangkum solusi melalui analisis SWOT , maka 

ditarik sebuah kesimpulan yang berbentuk keywords untuk memudahkan desainer 

menentukan konsep yang tepat. Beberapa keywords yang telah ditemukan kemudian 

dirangkum hingga mendapatkan 3 atau 2 keywords. Ketiga keywords tersebut harus 

benar-benar mewakili semua keywords yang ditemukan, agar semua lingkup 

permasalahan perusahaan dapat dipenuhi. Setelah itu, desainer akan mencari hal-hal 

yang berhubungan dengan ketiga keywords tersebut untuk memudahkan penentuan 

konsep pada tahap selanjutnya. 
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3.3.4 proses pekerjaan  

Tahapan ini merupakan awal dari bentuk visualisasi konsep media promosi. 

Dengan memperhitungkan deskripsi konsep serta warna yang telah ditemukan, 

desainer dituntut untuk berpikir kreatif sehingga menghasilkan desain yang 

komunikatif. Terdapat 2 tahapan dalam proses pekerjaan , yaitu: 

1. Sketch 

Sketch adalah sebuah gambaran kasar menggunakan media pensil, spidol dan 

kertas dengan tujuan untuk meng-explore ide-ide kreatif yang berhubungan dengan 

konsep yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan menggunakan teknik manual, 

desainer dapat dengan bebas menuangkan ide kreatifnya tanpa terpaku pada efek-efek 

digital komputer. 

 

Gambar 3.2 sket awal logo  

 

2. Digital Illustration 

Setelah terkumpul beragam sketch dari beberapa desainer, maka selanjutnya 

art director memilih bentuk sketch mana yang tepat dan sesuai dengan konsep. Art 

director akan memilih beberapa sketch yang dianggap tepat untuk kemudian diproses 

menuju tahap digital illustration. Tahapan ini dilakukan oleh seorang desainer yang 
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ditugaskan untuk mengembangkan sketch terpilih melalui komputer. Penambahan 

warna pada sketch mulai tampak pada proses ini. Selain mengembangkan bentuk 

sketch, desainer juga akan mengembangkan variasi warna pada sketch yang telah 

dipilih. 

 

3.3.5 Final Design 

Setelah proses finishing selesai, maka selanjutnya hasil dari final design dicetak 

dan diaplikasikan pada media-media yang telah ditentukan untuk kemudian 

diserahkan kepada klien yang bersangkutan. 
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