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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN KARYA 

 

Pada bab 3 ini, penulis akan menjelaskan metode yang digunakan dan 

proses perancangan karya dalam pembuatan desain layout majalah Zigma dan 

Omega. 

 

3.1 Metodologi 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengerjaan laporan ini 

adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

deskriptif. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata atau gambar-gambar 

daripada angka. 

 

3.1.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini 

adalah Studi Pustaka. Studi Pustaka adalah usaha yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah atau topik yang 

sedang diteliti.  

Studi pustaka dalam perancangan karya ini yaitu dengan cara mencari data 

melalui buku-buku tentang majalah, penyusunan layout majalah, dan lain-lain. 

Untuk data tambahan, penulis juga mencari melalui internet. 

 

 



17 

 

 

3.1.2 Analisa Data 

Proses analisa data dimulai dari mencari data-data melalui sumber-sumber 

terutama buku, karena teknik pengumpulan data disini menggunakan studi 

kepustakaan. Sumber dari internet juga digunakan hanya untuk menambah 

referensi data. Data utama tetap diambil dari sumber buku. Kemudian, data-data 

tersebut dipelajari kembali dan dikelompokkan agar dapat ditarik sebuah 

kesimpulan. Jika terdapat data yang belum dimasukkan, maka dilakukan ulang 

pengumpulan data, pengelompokan dan penarikan kesimpulan. 

 

3.2 Metode Perancangan  

Artikel yang dimuat di majalah melalui beberapan proses pengerjaan. Proses 

pengerjaannya dapat digambarkan dalam bentuk bagan pada gambar 3.1 ini. 

 

 

  

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Tahapan Kerja Penyusunan Majalah 
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3.3 Proses Penyusunan Majalah 

3.3.1 Pra Produksi 

Pada tahap pra produksi ini ada beberapa langkah yang dilakukan dalam 

proses penyusunan majalah, yaitu: 

1. Pencarian berita 

Tahap ini adalah tugas seorang reporter. Tahap ini memerlukan suatu ilmu 

pasti, agar mendapatkan suatu berita yang baik dan menarik sehingga para 

pembaca bisa merasakan maksud dari berita tersebut. Ilmu tersebut sangat 

sederhana namun perlu suatu pengembangan. Ilmu yang dimaksud adalah 

dasar suatu pembentuk tulisan, yaitu 5W+1H. Jika ilmu itu sudah diterapkan 

dengan baik dan pengembangan yang kreatif, maka tidak akan menutup 

kemungkinan pembaca akan terbawa oleh emosi dalam isi berita.  

 

3.3.2 Produksi 

1. Menulis artikel 

Tahap ini adalah tahap yang tak mudah, namun semua orang bisa 

melakukannnya. Namun menulis tidaklah mudah, karena tak semua tulisan 

yang kita tulis bisa dimengerti dengan baik dan tak bisa dirasakan emosi yang 

ada dalam tulisannya oleh semua orang yang membacanya. 

2. Koreksi tulisan  

Dalam tahap ini diperlukan orang yang sangat teliti dan mengerti akan tata 

cara penulisan. Karena dalam tahap ini, orang tersebut harus memeriksa 

tentang tanda baca, perbendaharaan kata, dan emosi yang terkandung dalam 
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tulisan tersebut. Jika orang ini sudah yakin akan koreksiannya, maka tulisan 

tersebut diserahkan kepada desainer untuk didesain.   

3. Desain 

Setelah tulisan diserahkan ke desainer, maka tahap inilah yang membuat 

suatu majalah terlihat menarik dan inovatif. Tahap mendesain adalah yang 

sangat menarik, karena tahap ini menuntut kita untuk selalu kreatif dan 

inovatif agar pembaca memiliki perhatian akan majalahnya. Dalam tahap ini, 

desainer harus memahami tentang elemen desain agar majalah dapat menarik 

perhatian calon pembaca. Beberapa elemen desain yang terkandung dalam 

majalah, diantaranya: 

a. Layout 

Pada penerapan elemen desain ini, sangatlah penting. Dikarenakan jika 

elemen ini tidak diperhatikan, maka yang akan terjadi sipembaca malas 

dan enggan untuk membacanya, karena layout-layout yang berantakan 

dan membingungkan serta tidak ada ketertarikan untuk membacanya. 

b. Warna 

Warna merupakan elemen desain yang sangat mempengaruhi sebuah 

desain. Jika kita asal memakai warna tanpa mempertimbangkan efeknya, 

maka yang akan terjadi mata sipembaca akan lelah dan sakit dalam 

membaca atau pembaca tidak bisa membaca artikelnya dengan jelas, 

karena saruh dengan warna background. Disini penulis ingin berbagi 

informasi dalam menangani permasalahan ini, diantaranya: selaraskan 

warna background dengan artikel yang ada agar mudah dibaca dan mata 



20 

 

 

pembaca tidak sakit dan lelah dalam membaca, permainan warna 

sesuaikan dengan target pembaca majalah tersebut, pemakaian warna 

CMYK, hindari pemakaian warna RGB. 

c. Font 

Font termasuk dalam elemen desain grafis. Font sangat penting dalam 

dunia majalah. Karena tanpa font, majalah mungkin hanya sebuah buku 

gambar yang hanya berisi sebuah ilustrasi. Setiap font memiliki sebuah 

arti dan makna yang berbeda. Karena font tidak hanya dibuat berdasarkan 

fungsi bacanya saja, tetapi dibuat berdasarkan makna, filosofi dan 

fungsinya. Font yang baik untuk majalah adalah: yang memiliki 

readability dan legability, yang sesuai dengan segmentasi majalah, dan 

gunakan font di atas point 5 untuk menghindari ketidak tajaman saat 

cetak. 

d. Ilustrasi/ gambar 

Ilustrasi atau gambar adalah termasuk elemen penting pada majalah. 

Karena dengan adanya ilustrasi atau gambar, majalah menjadi lebih 

kreatif, komunikatif, informatif dan inovatif. Pembaca menjadi lebih 

terbawa suasana oleh isi artikel dan pembaca menjadi lebih tertarik untuk 

membaca isi artikel. 

4. Desain cover 

Setelah semua isi rubrik didesain, maka langkah selanjutnya mendesain cover 

majalah. Mendesain cover majalah, didesain berdasarkan tema edisi yang 

sedang diangkat. Desain cover sangatlah mempengaruhi para calon pembaca 
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untuk membaca isi dari keseluruhan majalah tersebut. Karena desain cover 

merupakan display kemasan bagi isi yang akan disajikannya. 

5. Koreksi hasil desain 

Pada tahap ini diperlukan orang yang teliti dan paham akan sebuah 

keindahan. Karena tahap ini dituntut untuk mengerti majalah yang menarik 

seperti apa dan ilmu tentang sebuah desain yang baik seperti apa.  

 

3.3.3 Pasca Produksi 

Pada tahap pasca produksi ini terdapat proses cetak. Mencetak dengan 

mesin yang disesuaikan dengan keinginan dan sesuai keuangan perusahaan. 

Ketika proses cetak selesai, proses finishinglah yang akan dilakukan, seperti jilid 

dan kemas majalah. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


