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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN KARYA 

 

3.1 Metodologi 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode 

penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode kualitatif karena penelitan 

kualitatif menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi 

penelitian, agar penulis memperoleh data yang jelas. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data didapat dengan melakukan pengamatan dan pencatatan 

data yang dibutuhkan dalam proses praproduksi, produksi dan pasca produksi. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah kepustakaan. 

Data ini bersumber dari beberapa buku yang digunakan oleh penulis dalam 

pembuatan tata letak halaman majalah ini diantaranya: 

1. Desain Grafis Komputer oleh Pujiriyanto yang berisi tentang pengertian dan 

perkembangan desain grafis.  

2. Layout dasar dan penerapannya oleh Surianto Rustan, S.Sn yang berisi 

tentang layout. 

3. Media Cetak, Bagaimana Merancang dan Memproduksi oleh R. Masri Sareb 

Putra yang berisi tentang media cetak. 
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3.3 Analisa Data 

3.3.1 Metode Perancangan 

Dalam proses membuat majalah adanya proses perancangannya digam-

barkan dalam bentuk diagram, seperti pada gambar ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Perancangan 

 

3.4 Teknik Perancangan Karya 

3.4.1 Pra Produksi 

Pada tahap pra produksi ini ada beberapa langkah yang dilakukan dalam 

pembuatan salah satu majalah adalah ide dan konsep serta mencari data untuk 

artikel. Pencarian data dilakukan oleh editor, sedangkan data dari liputan di 

lakukan oleh reporter.  

Mencari data 

Pengolahan data 

Finishing 

Memasukkan teks 

Perancangan tata letak 

Proses Cetak 

Distribusi 
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3.4.2 Produksi 

Proses produksi dilakukan dengan cara: 

1. Data yang didapat kemudian diolah oleh editor dibuat menjadi artikel sebaik 

mungkin untuk menjadi informasi yang jelas. 

2. Artikel dari editor diberikan ke Graphic Designer kemudian dirancanglah tata 

letak halaman yang terdiri dari gambar dan artikel tearsebut, agar pembaca 

dapat mengerti isi majalah. Selain itu Graphic Designer juga membuat cover 

majalah. 

3. Ilustrator membuat gambaran atau ilustrasi sebagai hiburan di akhir halaman 

majalah. 

 

3.4.3 Pasca Produksi 

Pada tahap ini ada beberapa proses yang dilakukan: 

1. Finishing, tahapan ini dilakukan sebelum masuk percetakan. Dengan 

mengkoreksi isi dari majalah agar informasi yang diberikan tidak ada yang 

salah. 

2. Cetak, tahapan ini merupakan proses majalah masuk ke percetakan. 

3. Distribusi, tahapan ini merupakan pendistribusian atau proses penyaluran ke 

agen penjualan majalah. 

  


