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BAB III   

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Penulis mengumpulkan data berdasarkan teori Prof. Sugiyono (2015) yaitu 

pengumpulan data dengan cara metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. 

Metode kuantitatif merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan data 

berupa persenan angka, statistik atau grafik. Sedangkan metode kulitatif 

menghasilkan data “berserakan” sehingga penulis harus menyusun ulang 

informasi yang dapatkan dari metode penelitian ini, namun metode ini merupakan 

metode yang mampu menggali data lebih dalam .(hlm. 10-11). 

Dalam perancangan ini penulis mengumpulkan data kuantitatif lewat 

penyebaran kuesioner kepada Mahasiswa semester awal. Sedangkan data 

kualitatif penulis dapatkan lewat  wawancara serta observasi. 

3.1.1.  Wawancara 

Wawancara penulis lakukan terhadap 2 narasumber ahli dan 10 orang mahasiswa. 

Narasumber ahli pertama yaitu adalah Fika Astridianingrum, selaku psikolog yang 

menangani kemahasiswaan, dan Djoko Koestrijanto, selaku pembicara yang 

membahas topik tentang manajemen waktu 

3.1.1.1. Wawancara Dengan Psikolog 

Wawancara penulis lakukan dengan salah satu psikolog yang menangani 

kemahasiswaan yakni, Ibu Fika Astridianingrum, pada tanggal 10 Februari 2019 

yang bertempat di Universitas Multimedia Nusantara. Wawancara ini dilakukan 
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untuk mengetahui tentang pola prilaku dan pola pikir Mahasiswa yang 

dihubungkan dengan teori penundaan dan self control, dimana teori tersebut erat 

kaitannya dengan manajemen waktu. 

 

Gambar 3.1. Wawancara dengan Ibu Fika Astridianingrum 

 Lewat hasil wawancara yang penulis lakukan dengan  Ibu Fika, penulis 

mendapat informasi bahwa kebanyakan Mahasiswa memang seringkali kurang 

mampu me-manage waktu mereka, hal ini dikaitkan dengan perbedaan pola 

belajar selama di sekolah dengan pola belajar di perkuliahan. Pola belajar di 

sekolah cenderung sudah memiliki struktur yang dibuat oleh pihak sekolah 

dimana siswanya memiliki runtutan kegiatan yang jelas dari pagi hingga sore, hal 

ini berbanding terbalik dengan perkuliahan dimana Mahasiswa harus mengatur 

semua kegiatannya sendiri dan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. 

Ibu Fika, juga menjelaskan bahwa penundaan yang menjadi penyebab 

utama manajemen waktu yang buruk diakibatkan oleh kebiasaan kurang disiplin 

dan kurangnya dorongan dari dalam diri Mahasiswa tersebut, karena menurutnya 
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sebagai seorang pribadi, idealnya harus mampu mengatur dirinya sendiri. 

Kebiasaan menunda dan kurangnya kedisiplinan juga berkaitan dengan kurangnya 

self control dalam diri seseorang. Self control sendiri pada dasarnya bergantung 

dari pikiran kita sendiri dan bagaimana kita mampu mengambil keputusan terbaik, 

dimana dalam Self control yang baik diharuskan berpikir telebih dahulu sebelum 

melakukan tindakan. Misalnya ketika ingin melakukan penundaan kita seharusnya 

berpikir tentang dampaknya dan apakah itu baik atau tidak untuk dilakukan, 

ketika itu mengetahui bahwa itu berdampak buruk maka kita harus memutuskan 

untuk tidak melakukannya. Diantara penundaan dan self control terdapat pula 

sebuah penghubung yaitu self awareness dimana self awareness berkaitan dengan 

tingkat kesadaran kita akan pentingnya melakukan sebuah kewajiban. Semakin 

baik self awareness yang kita miliki, maka tentunya hal ini akan membuat kita 

semakin sadar akan kontrol kita terhadap tindakan yang harus kita lakukan. 

Semakin sadarnya kita akan kontrol diri kita maka kita akan mampu mencegah 

terjadinya penundaan.  

Adanya penundaan tentunya sangat mempengaruhi manajemen waktu 

seseorang menjadi semakin buruk. Dalam hal ini Ibu Fika menyatakan bahwa 

manajemen waktu yang buruk berdampak besar bagi kehidupan kita, karena 

Mahasiswa hanya tahap awal seorang individu sebelum terjun di dunia pekerjaan. 

Jika hal ini berlanjut tentunya akan berdampak buruk terhadap diri sendiri di 

dunia pekerjaan dan juga orang lain. Didunia pekerjaan kita akan terlibat untuk 

bekerja dengan orang lain, sehingga jika manajemen waktu yang buruk tetap 

berlanjut hal ini akan membuat kita mengecewakan orang lain serta menurunkan 
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tingkat kinerja kita dimata orang lain, sehingga membentuk pribadi yang tidak 

kompeten. 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen waktu menurut Ibu Fika 

salah satunya adalah faktor kognitif. Faktor kognitif seseorang membuat 

manajemen waktu yang buruk dapat berpengaruh jangka panjang terhadap pola 

prilaku seseorang. Jika seseorang memiliki manajemen waktu yang buruk maka 

tentunya akan mempengaruhi pola pikirnya dikehidupan dan mempengaruhi 

segala prilakuknya, misalnya saja terus menerus datang terlambat. Ibu Fika 

menyatakan bahwa dengan  mempelajari manajemen waktu ketika menjadi 

Mahasiswa membuat kita semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia 

pekerjaan. 

3.1.1.2. Wawancara Dengan Motivator Manajemen Waktu 

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Djoko Koestrijanto selaku 

pembicara yang membahas tentang motivasi memanajemen waktu, bertempat di 

FX Sudirman pada tanggal 16 Februari 2019. Wawancara ini dilakukan untuk 

mengetahui tentang seputar teknis manajemen waktu, proses, dampak, dan 

distraksi. 
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Gambar 3.2. Wawancara dengan Bapak Djoko Koestrijanto 

 Dalam wawancara, Bapak Djoko menyatakan  masa perkuliahan yang 

menuntut tanggung jawab Mahasiswa atas dirinya sendiri membuat Mahasiswa 

wajib mempelajari manajemen waktu. Kebiasaan manajemen waktu tersebut 

harus diterapkan dan dilatih sebagai bekal di dunia kerja. 

Mahasiswa yang memiliki banyak kewajiban, sering  mengalami kesulitan 

dalam memanajemen waktunya. Hal ini diakibatkan dengan adanya 

perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih. Meskipun 

perkembangan teknologi dan komunikasi mampu membantu dalam beraktivitas, 

namun hal ini juga seringkali menjadi bumerang karena seringkali menjadi 

tantangan anak muda dan menyebabkan kecanduan. Dari banyaknya aplikasi 

hiburan yang ada di HP, menurutnya salah satu yang paling mendistraksi adalah 

chatting, dimana dalam adanya fitur pop up dalam chat seringkali langsung 

membuat kita mengalami pecah fokus. Dengan adanya perkembangan teknologi 

dan komunikasi juga menimbulkan budaya “bosan” pada anak muda. Segala hal 
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berkembang secara cepat dan anak muda dapat selalu memilih konten yang dia 

sukai untuk dibaca atau ditonton, hal ini membuat banyak anak muda yang tidak 

tahan berlama-lama ketika harus mengerjakan kewajibannya.  

 Bapak Djoko juga memaparkan bahwa kunci dari manajemen waktu yang 

baik bergantung pada diri kita sendiri. Sebagai seorang Mahasiswa kita perlu 

mengetahui apa yang menjadi prioritas kita, dimana tentunya prioritas yang 

pertama adalah tugas-tugas dan ujian kampus, kemudian prioritas kedua adalah 

organisasi. Dalam menjadikan sebuah kegiatan sebagai suatu prioritas,  kita perlu 

memahami manfaatnya untuk diri kita pada masa ini dan masa depan sehingga 

manfaat tersebut dapat menjadi alasan kita selalu mendahulukan pekerjaan 

tersebut. 

 Dalam melakukan memanajemen waktu hal yang paling efektif adalah 

dengan melakukannnya lewat pencatatan manual. Bapak Djoko menyatakan 

bahwa dengan menyiapkan satu buku untuk pencatatan manual tetap lebih efektif 

dibanding teknologi seperti laptop/tab. Keunggulan pencatatan manual dengan 

buku adalah dimana kita tidak perlu keribetan dengan pencarian folder-folder di 

laptop yang dapat tercecer dan bercampur dengan folder kerja ; kemudahan untuk 

langsung mencatat/memberi tanda/mencoret sesuai keinginan kita ; dan tentunya 

distraksi yang lebih minin. Selain itu pencatatan manual menurutnya sangat 

membantu kita untuk rehat sejenak dari teknologi. 

 Bapak Djoko juga menjelaskan bahwa dalam pengaplikasian manajemen 

waktu yang paling efektif adalah dengan membuat tabel perencanaan kegiatan , 

dimana tabel harus bersifat fleksibel sesuai kebutuhan dan terhadap setiap 
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tambahan kegiatan. Berikut adalah contoh tabel yang dimiliki Pak Djoko dalam 

mengaplikasikan manajemen waktunya. 

 

Gambar 3.3. Tabel Manajemen Waktu  Bapak Djoko Koestrijanto 

 Dalam membuat tabel manajemen waktu Bapak Djoko menjelaskan bahwa 

ketika kita mengisi tabel manajemen waktu kita dengan list kegiatan, kita perlu 

memecah-mecah kegiatan tersebut. Misalnya kita memiliki pekerjaan untuk 

membuat laporan, kita harus memecahkannya menjadi beberapa langkah, seperti 

langkah pertama pengumpulan data onine, langkah kedua penulisan data di bab 1, 

langkah ketiga penulisan bab 2, dan seterusnya. Pemecahan kegiatan ini dilakukan 

untuk dua tujuan, yang pertama adalah agar kita mengetahui langkah-langkah 

pengerjaannnya dan menjadi lebih terarah. Dan yang kedua adalah “kepuasan 

diri”, pekerjaan yang besar biasanya lama untuk diselesaikan sehingga jika kita 

tidak memecah-mecah pekerjaan tersebut menjadi beberapa langkah maka kita 

akan merasa bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai-selesai. Dengan adanya 

langkah-langkah yang selesai satu demi satu maka kita akan merasa pekerjaan 

tersebut jauh lebih ringan. 
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 Sistem reward juga sangatlah penting untuk dilakukan sehingga kita 

memiliki motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Reward sebaiknya 

dicatat kedalam tabel untuk membuat kita mengingatnya sebagai motivasi. Selain 

kewajiban dan reward, hal yang kita tidak boleh lupakan untuk masuk ke dalam 

tabel manajemen waktu adalah me time. Menurut Bapak Djoko, me time mampu 

membuat kita beristirahat sejenak dari aktivitas, porsi me time harus menjadi posi 

paling kecil agar kita tidak menjadikannya alasan untuk menunda. 

 Selain itu dalam mengerjakan kewajiban kita, menurut Bapak Djoko, kita 

perlu menjauhkan diri sejenak dari HP. Menurutnya HP hanya digunakan untuk 

timer ketika pengerjaan pekerjaan kita. Timer biasanya paling efektif diterapkan 

setiap 25 menit/35 menit/45 menit. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, kita 

hanya diperbolehkan untuk mengecek pesan penting dari HP setiap timer berbunyi 

namun kita diperbolehkan untuk tetap mengangkat telepon penting, hal ini 

dilakukan agar kita tidak mengalami distraksi lebih banyak. 

 Manajemen waktu haruslah menjadi sebuah kebiasaan. Untuk 

menjadikannya sebuah kebiasaan kita perlu melatihnya dengan menanamkannya 

setiap hari dan dimulai sedini mungking. Selain itu untuk membuatnya menjadi 

sebuah kebiasaan yang pertama kita harus lakukan adalah memiliki referensi buku 

yang dapat menuntun kita, kemudian kita juga perlu bergaul dengan orang-orang 

yang memiliki manajemen waktu yang baik. Bapak Djoko juga memaparkan 

bahwa manajemen waktu yang buruk dapat berdampak jangka panjang dan 

pendek. Dampak jangka pendeknya adalah kewalahan dalam mengerjakan 

pekerjaan, mampu memicu stress akibat pekerjaan yang menumpuk dan prestasi 
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menurun. Sedangkan untuk jangka panjangnya kita akan kesulitan me-manage 

pekerjaan yang lebih banyak, padahal dalam dunia kerja nanti kita tentunya akan 

mendapat tanggung jawab lebih banyak dan tantangannya juga akan lebih banyak. 

Karena itu ketika menjadi Mahasiswa kita perlu melatih manajemen waktu kita 

agar semakin baik. 

3.1.1.3. Wawancara Dengan 10 Mahasiswa 

Penulis melakukan wawancara dengan  pertanyaan yang sama kepada 10 

Mahasiswa yang penulis temui di waktu dan tempat yang berbeda untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai manajemen waktu mereka , distraksi, dan 

akibat yang mereka terima. Dari hasil wawancara tersebut, 8 dari 10 orang 

mahasiswa mengakui bahwa mereka seringkali kewalahan dengan kewajiban 

mereka. 8 Mahasiswa tersebut juga mengakui bahwa mereka mereka seringkali 

menunda kewajiban kampus dengan alasan malas, membosankan, lelah juga tidak 

dapat mengatur waktu antara kampus dan pekerjaan. 
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Gambar 3.4. Wawancara 10 Mahasiswa 

Selama menunda kewajiban mereka, 7 menjawab bahwa mereka seringkali 

asik mengakses sosial media, youtube, game, aplikasi chatting dan kegiatan 

lainnya. Akibat dari manajemen waktu yang buruk tersebut 8 Mahasiswa merasa 

bahwa hal ini berdampak besar terhadap prestasi belajar mereka di perkuliahan, 

dimana mereka seringkali tidak maksimal dalam kewajiban, telat mengumpulkan 

tugas, lupa akan tugas, dan bergadang hingga stamina mereka menjadi turun 

karena tugas yang menumpuk. 

Dari hasil wawancara tersebut juga penulis menyimpulkan bahwa 

kebanyakan dari mereka mengetahui arti dari manajemen waktu atau paling tidak 

pernah mendengarnya, tapi tidak mengetahui proses manajemen waktu secara 

teknis, sehigga mereka kebanyakn tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan. 
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3.1.2. Kuesioner 

Jumlah Mahasiswa yang baru masuk di Indonesia menurut Kementerian Riset, 

Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) berjumlah 1.437.426 Juta 

(Buku Statistik Pendidikan Tinggi 2017, diambil dari 

https://ristekdikti.go.id/epustaka/buku-statistik-pendidikan-tinggi-2017/). Penulis 

melakukan perhitungan dengan rumus Slovin dalam Sugiyono (2015) dan 

mengasilkan hasil sebagai berikut, 

n= 1.437.426 / (1+(1.437.426 x 0,05
2
)) 

n= 1.437.426 / (1+(3.593,565))  

n= 1.437.426 / (3.594,565) = 399,9 

  Karena berdasarkan data (Kemenristekdikti) Jakarta dan Tangerang 

memiliki jumlah mahasiswa paling banyak, maka dari hasil perhitungan tersebut 

penulis kemudian mengambil sampel 100 orang Mahasiswa semester awal dari 

daerah Jakarta dan Tangerang. Berikut hasil kuesioner yang telah penulis lakukan 

terhadap 100  Mahasiswa semester awal.  
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Gambar 3.5.  Hasil Kuesioner Manajemen Waktu 

Hasil Kuesioner tersebut menunjukan bahwa banyak Mahasiswa semester awal 

yang mengalami kewalahan terhadap kewajibannya sendiri dibandingkan masa 

sekolah. Hal tersebut juga diakibatkan karena banyak dari mereka melakukan 

penundaan sehingga mereka memiliki manajemen waktu yang buruk. Dari 

Perancangan buku ilustrasi..., Jessica, FSD UMN, 2019



60 

 

kuesioner tersebut juga dapat dilihat bahwa kebanyakan Mahasiswa semester awal 

mengertahui pengertian manajemen waktu namun sayangnya mereka tidak 

mengetahui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, selain itu beberapa dari 

mereka bahkan juga mengaku tidak mengetahui manajemen waktu dan 

penerapannya. Kemudian dari hasil kuesioner juga diketahui bahwa banyak dari 

mereka yang merasa bahwa pengetahuan tentang memanajemen waktu untuk 

Mahasiswa sangatlah penting. Selain terkait manajemen waktu mahasiswa 

semester awal, penulis juga melakukan kuesioner terkait buku sebagai media 

perancangan, berikut adalah hasil kuesioner tersebut. 

 

Gambar 3.6.  Hasil Kuesioner Terkait Perancangan Buku 
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Gambar 3.7.  Pilihan Gaya ilustrasi 

  Terkait Perancangan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa kebanyakan 

Mahasiswa semester awal lebih nyaman dengan ukuran buku A5 vertikal dengan 

jenis sampul soft cover. Sedangkan terkait gaya ilustrasi Mahasiswa semester 

awal kebanyakan memilih gaya ilustrasi no 2 yang menurut mereka cocok untuk 

Mahasiswa lainnya. 

3.1.3. Studi Eksisting 

Penulis melakukan kunjungan ke 3 toko buku yang cukup besar yang berada di 

beberapa Mall untuk mencari tahu tentang buku manajemen waktu yang ada di 

pasaran. Dari kunjugan tersebut penulis belum menemukan buku yang membahas 

langsung tentang manajemen waktu, kebanyakan merupakan buku pengembangan 

diri namun sedikit membahas manajemen waktu. Yang berhasil penulis temukan 

adalah satu buku bahasan manajemen waktu, buku ini juga merupakan buku yang 

penulis gunakan dalam teori manajemen waktu. 
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Gambar 3.8. Buku Manajemen Waktu 

Buku lainnya kebanyakan merupakan buku pengembangan diri yang didalamnya 

membahas manajemen waktu, yaitu dua buku pada gambar 3.8 dan 3.9. 

 

Gambar 3.9. Buku Pengembangan diri 

P enulis juga  membuka situs Buka Lapak, Tokopedia, Shopee dan  toko 

buku online  untuk mengetahui buku manajemen waktu di pasaran. 
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Gambar 3.10. Buku Manajemen Waktu Online 

. Dari hasil observasi toko buku online yang penulis lakukan, penulis 

menemukan banyak buku yang manajemen waktu dipasaran namun penulis tidak 

menemukan adanya buku ilustrasi yang membahas tentang manajemen waktu. 

3.1.4. Observasi Referensi 

Penulis melakukan observasi terhadap beberapa buku yang akan penulis jadikan 

sebagai referensi penulis dalam hal layout, konsep, dan juga gaya ilustrasi.Untuk 

layout penulis memilih layout buku berjudul “ Generasi 90an : Anak Kemaren 

Sore” karya Marchella FP seperti gambar berikut. 
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Gambar 3.11. Buku “Generasi 90an” 

Untuk gaya ilustrasi karakter penulis mengambil referensi dari buku yang 

berjudul “How to Spot A Hipster” atau terjemahannya “Ciri-Ciri Hipster”  karya 

Jeremy Cassar yang diilustrasikan oleh Carla Mcrae. Dimana karakter dalam buku 

ini tidak detail menggambarkan anatomi tubuh manusia pada dunia nyata. Ilustrasi 

karakter dalam buku ini justru menggambarkannya dengan membuat bentuk 

anatomi tubuh manusia menjadi lebih sederhana namun tetap mempertahankan 

bentuk manusia, sehingga pembaca tetap mengetahui bahwa karakter tersebut 

adalah manusia dengan gender perempuan atau pria. 

 

Gambar 3.12. Karakter Dalam Buku “How To Spot A Hipster” 

(https://www.gramedia.com/products/ciri-ciri-hipster) 
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Penulis juga mengambil gaya ilustrasi dalam buku puisi best seller karya 

Marchella FP, yang berjudul “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini”. Dimana dalam 

buku ini ilustrasinya menggunakan goresan-goresan brush yang menyerupai 

kapur, serta menggunakan bentuk-bentuk yang sederhana. 

 

Gambar 3.13. Buku “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini” 

(https://www.goodreads.com/book/show/42435393-nanti-kita-cerita-tentang-hari-ini) 

3.2. Metodologi  Perancangan 

Haslam (2006) menyatakan bahwa dalam merancang sebuah buku ada beberapa 

hal yang umum untuk dilakukan oleh seorang Desainer Grafis, hal tersebut 

dikategorikan menjadi beberapa kategori, yaitu adalah (hlm. 23-27): 

1. Dokumentasi 

Dalam tahap ini, penulis menentukan target dan akan melakukan pencarian 

data-data terkait konten manajemen waktu dan tahapannya lewat wawancara 

kepada ahli,wawancara pelaku, dan kuesioner. 

2. Analisis 
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Penulis di tahap ini mulai mengkotak-kotakkan data sesuai konten yang 

bersangkutan, menuliskan konten,serta mengurutkan konten tersebut untuk 

menjadi isi buku. Isi buku tersebut kemudian diasistensi kepada ahli untuk 

memastikan kebenarannya. Penulis juga harus menganalisa desain seperti apa 

yang dibutuhkan untuk memperjelas pembaca. Penulis mulai melakukan 

observasi referensi gaya desain yang cocok diaplikasikasikan dalam buku. 

3. Exspression 

Membuat beberapa gaya ilustrasi dan disebarkan lewat kuesioner untuk 

mengetahui gaya ilustrasi mana yang paling cocok. Hasil kuesioner akan 

dianalisa dan dikembangkan.  

4. Konsep 

Di Tahap ini penulis mencari big idea dengan melakukan mind mapping 

untuk mendapatkan konsep yang sesuai diaplikasikan pada buku. Penulis 

kemudian akan membuat karakter, menerapkan gaya desain kedalam konsep 

buku serta memulai proses mendesain buku. 

5. Briefing desain 

Penulis melakukan asistensi desain dan riview desain yang telah penulis buat 

untuk mendapat masukan baru. Kemudian penulis akan melakukan revisi 

desain yang memang harus direvisi. 
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