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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Metode pengambilan data yang dipakai adalah mixed method atau gabungan 

metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dalam metode kuantitatif masalah yang 

diteliti harus sudah jelas, dapat diukur dan objektif oleh karena itu dalam metode 

ini populasi atau sample harus ditetapi dengan benar. (Muri Yusuf, 2014, hal.140). 

 Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian gabungan 

menggunakan wawancara dengan cara In dept Interview, Pengamatan langsung, 

Kuisioner, dan dokumentasi. Adapun cara dalam pendokumentasiannya, peneliti 

mendokumentasikan menggunakan foto, rekaman video, rekaman audio dengan 

narasumber dan menggunakan kuisioner online kepada responden terkait.  

3.1.1. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan terhadap tiga pihak, terdiri dari staf pengelola Rumah 

Tanah Baru F. Widayanto sebagai narasumber utama, Bapak Surianto Rustan 

sebagai ahli di bidang identitas visual, Kartika Ayu Kharisma sebagai host traveler 

dan finalis Miss Indonesia yang dapat mewakili konsumen dan Lintang selaku 

brand management  Delfi.  

3.1.1.1.   Wawancara dengan Bapak Apipudin 

Untuk mendapatkan data mengenai latar belakang Rumah Tanah Baru F. 

Widayanto, latar belakang pendiri, latar belakang usaha pendiri yang 
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mempengaruhi identitas visualnya. segmentasi Rumah Tanah Baru F. 

Widayanto, positioning Rumah Tanah Baru F. Widayanto, dan masalah 

maupun kendala. Wawancara secara langsung telah dilakukan sebanyak 

empat kali pertemuan, pada tanggal 12 September 2017 pada pukul 15.02 

WIB, 16 September 2017  pada pukul 15.45 WIB, 25 Oktober 2017 pada 

pukul 13.00 WIB, 10 November 2017 pada pukul 15.00 WIB di lokasi 

Rumah Tanah Baru F. Widayanto, Jalan Curug Agung No.1 Tanah Baru, 

Kecamatan Beji Kota Depok. Selain wawancara secara langsung, penulis 

melakukan wawancara melalui pesan whatsapp secara rutin untuk 

melakukan laporan dan beberapa pertanyaan yang diperlukan untuk data.  

 

 

Gambar 3.1. Foto bersama Narasumber  
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  Dari hasil wawancara pertama kali, peneliti belum 

mengidentifikasikan adanya kendala dalam Rumah Tanah Baru F. 

Widayanto karena pembahasan pertanyaan dan jawaban hanya berupa latar 

belakang dan narasumber berbagi sedikit pengalaman yang telah dilakukan 

selama 20 tahun tempat wisata ini berkembang.  

Hasil wawancara kedua, dengan narasumber yang sama, Apipudin, 

selaku staf pengelola Rumah Tanah Baru F. Widayanto dan paparan 

pertanyaan yang isinya berangkat dari hasil data lainnya dan observasi, 

penulis mengidentifikasi adanya masalah yang berkaitan dengan identitas 

visual Rumah Tanah Baru F. Widayanto.  

 

Gambar 3.2. Logo F. Widayanto 

 (Sumber : http://bit.ly/2hnW1zC) 

Narasumber menyampaikan bahwa pemilik memiliki tiga jenis usaha 

berbeda dengan tujuan dan konsep wisata yang diberikan juga berbeda 

namun identitas visual dari ketiga jenis usaha tersebut sama dan 

menggunakan logo yang mencitrakan pemiliknya selaku seniman keramik 

yang bernama F. Widayanto.  
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Pada wawancara ketiga, penulis melaporkan hasil pengumpulan data 

yang harus diverifikasi oleh pengelola, hasil dari wawancara dan verifikasi 

data tesebut pengelola menyatakan ketertarikannya terhadap hasil yang 

didapat. Pengelola mengakui sangat terbantu untuk meningkatkan 

kekurangan dan dapat mengetahui suara konsumen melalui kuisioner yang 

telah penulis sebarkan sekaligus pengelola mendapatkan solusi yang 

dijabarkan oleh pakar identitas visual, dan brand management yang telah 

penulis wawancarai sebelumnya.  

Pada wawancara ke empat, penulis mendapatkan hasil wawancara 

berupa brand style Rumah Tanah Baru F. Widayanto yang didapatkan 

melalui table chart yang diisi oleh pengelola. Kesimpulan dari brand style 

tersebut, style Rumah Tanah Baru lebih klasik tidak condong ke modern 

sama sekali. Gaya visual tidak cenderung ke tua atau muda. style nya sangat 

maskulin, tidak rumit atau ceria, dengan style yang fleksibel dan terkesan 

mahal. Elemennya cendeung menggunakan bentuk organis. Pada pemilihan 

warna selalu memfilosofikan arti dari identitas visual Rumah Tanah Baru 

F.Widayanto. Brand colour menggunakan warna merah dan hijau. 

Selanjutnya penulis melakukan wawancara menggunakan chat whatsapp 

secara intens untuk melaporkan tahap dan proses yang sudah penulis 

lakukan atau yang sedang berjalan.  

3.1.1.2.   Wawancara dengan bapak Surianto Rustan 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Surianto Rustan pada 

tanggal 19 Oktober 2017 pukul 14.00 wib di Universitas Multimedia 
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Nusantara. Beliau mengatakan fenomena terhadap permasalahan yang ada 

pada Rumah Tanah Baru F.Widayanto memerlukan solusi yang tepat. 

Merancang skenario brand architecture  sangat penting dilakukan sebelum 

membuat identitas visual yang baru. Adapun skenario brand architecture 

yang akan digunakan adalah endorsed atau  house blend. Menurut Rustan, 

fungsi dari endorsed adalah logo tetap dapat mewakili produk dengan 

eksistensi sub-brand yang ditampilkan berdampingan bersama logo 

tersebut. Contoh pengaplikasian brand architecture sering digunakan oleh 

produk-produk fashion di Indonesia, salah satunya produk Manjha Hijab by 

Ivan Gunawan.  

3.1.1.3.   Wawancara dengan Lintang  

Hasil dari wawancara terhadap Lintang selaku brand management Delfi, 

dan memiliki pengalaman menangani produk yang memiliki anak 

perusahaan seperti Dancow. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 18 

Oktober 2017, pukul 12.23 WIB melalui fitur pesan dalam salah satu media 

social diketahui bahwa setiap perusahaan yang memiliki beberapa anak 

perusahaan selalui melakukan highlight yang berbeda – beda tergantung 

Key Performance Indicator setiap tahun atau tergantung data sales dengan 

approach yang berbeda. Contohnya ada pada Dancow sebuah produk yang 

menjual susu untuk anak usia 1 sampai 5 tahun dengan produk yang berbeda 

dan identitas yang berbeda, Dancow 1+, 3+, dan 5+. Ketika produk sedang 

menjual whole range identitas yang dipakai adalah identitas utama dari 
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Dancow, dan ketika fokus untuk event dengan pasar konsumen memiliki 

anak 1 tahun yang digunakan adalah identitas Dancow 1+. 

Disampaikan oleh Lintang, fokus untuk highlight produk bisa 

berubah dari Key Perfomances Indicator ketika salah satu brand pada anak 

perusahaan tersebut sedang mengalami penurunan. Adanya identitas yang 

berbeda tersebut juga dapat mempermudah konsumen untuk memilih 

produk mana yang tepat yang akan mereka pakai. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut penulis menemukan adanya fenomena yang sama pada 

produk lain dengan menggunakan identitas visual yang berbeda karena 

memiliki fokus yang berbeda. 

3.1.1.4.   Wawancara dengan Kartika Ayu Kharisma 

Kartika Ayu Kharisma selaku perwakilan dari konsumen juga sebagai 

pengamat tempat wisata, Kartika adalah seorang host untuk acra traveler  di 

salah satu siaran televisi Indonesia dalam acara Jejak Petualang dan pada 

tahun 2015, Kartika juga  merupakan Finalis Miss Indonesia 2015 dan aktif 

dibidang entertaint yang pernah melakukan beberapa kali untuk shooting di 

Rumah Tanah Baru F. Widayanto.  

   Hasil wawancara yang dilakukan melalui aplikasi pesan singkat Line 

pada tanggal 19 Desember 2017, pukul 20.06 WIB adalah sebagai seorang 

pengamat lingkungan dan tempat wisata, mencari tempat menarik di media 

sosial dengan melihat tampilan alamnya melalui sebuah foto menjadi hal 

yang pertama dilakukan untuk mengetahui suatu tempat wisata sebelum 

dikunjungi, setelah Kartika melakukan destinasi pada suatu tempat, beliau 
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merasa tertarik kepada setiap identitas yang ada pada tempat tersebut bai; 

identitas sebuah kota besar ataupun tempat wisata karena menurutnya setiap 

identitas visual pasti memiliki makna yang menarik. 

 Pengalaman Kartika mengenai identitas visual tempat wisata ketika Kartika 

melakukan sebuah perjalanan wisata di daerah Jawa yang sangat potensial 

namun tidak memiliki identitas sehingga membuat Kartika bingung untuk 

bertanya alamat atau informasi dari tempat tersebut. Kartika juga mengakui 

bahwa beliau tidak mengetahui bahwa rumah keramik F. Widayanto yang 

biasa disebut atau diketahui banyak orang bernama Rumah Tanah Baru F. 

Widayanto.  

3.1.2. Observasi Partisipasi  

Peneliti mengobservasi secara langsung dengan cara mendatangi tempat wisata 

Rumah Tanah Baru F. Widayanto sebagai pengunjung pada hari Sabtu, tanggal 16 

September 2017. Peneliti mengunjungi museum Rumah Keramik yang dijadikan 

sebagai guest house ketika terdapat wistawan yang ingin menginap. Peniliti 

mencoba beberapa menu yang ditawarkan di resto yang ada di Rumah Tanah baru. 

Dan peneliti berkeliling mengeksplorasi tempat demi tempat yang ada di tempat 

wisata tersebut. 
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Gambar 3.3. Interior Resto Rumah Tanah Baru F. Widayanto 

 

Dari hasil pengamatan langsung, peneliti dapat mengumpulkan 

dokumentasi berupa foto dan video mengenai tempat wisata Rumah Tanah Baru F. 

Widayanto, dan mengidentifikasi bahwa benar tempat wisata tersebut menawarkan 

pengalaman wisata yang berbeda dengan galeri keramik atau toko souvenir keramik 

pada umumnya. Peneliti juga menemukan bahwa logo yang digunakan pada Rumah 

Tanah Baru F. Widayanto adalah logo F. Widayanto yang tidak menunjukan 

identitas untuk tempat wisata tersebut. 

  
Gambar 3.4. Penerapan Identitas Visual F. Widayanto pada Tanda Selamat Datang 
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Penulis juga selalu melakukan observasi setiap berkunjung untuk 

melakukan wawancara kepada narasumber. Penulis telah berkunjung sebanyak 

tujuh kali untuk melakukan wawancara dan pengamatan langsung terhadap brand 

style serta mencoba fasilitas yang ada di Rumah Tanah Baru F. Widayanto. 

  
Gambar 3.5. Penerapan gaya visual F. Widayanto pada signage 

 

 

Gambar 3.6. Pengaplikasian elemen yang selalu digunakan di Rumah Tanah Baru F. 

Widayanto 
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Gambar 3.7. Pengaplikasian elemen yang selalu digunakan di Rumah Tanah Baru F. 

Widayanto 

 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada kunjungan ke 4 sampai 

kunjungan ke 7 penulis berfokus kepada brand style dan aplikasi media, penulis 

mendapatkan beberapa elemen flora dan fauna yang sering muncul pada setiap 

pengaplikasian ke suatu media, dengan sentuhan hiasan keramik membuat media 

tersebut menjadi lebih indah dan menarik untuk dibaca maupun lama dilihat. Hal 

tersebut merupakan salah satu cara untuk mengenalkan keramik hias seperti kata 

Apipudin pada wawancara sebelumnya di bab 3.1.2. 
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Gambar 3.8. Interior resto di Rumah Tanah Baru F. Widayanto - 1 

 

 

 

Gambar 3.9. Interior resto Rumah Tanah Baru F. Widayanto - 2 
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Gambar 3.10. Pemandangan dari salah satu kamar di Rumah Tanah Baru F. Widayanto 

 

 

Gambar 3.11. Kamar mandi guest house Rumah Tanah Baru F. Widayanto 

 

Penulis menemukan bahwa Rumah Tanah Baru F. Widayanto selalu 

memberikan kesan alami disetiap sudut interior maupun eksterior pada setiap 

tempat dengan cara memberikan aksen tumbuhan – tumbuhan asli yang dikoleksi 

oleh pemilik.  

Perancangan Ulang Identitas..., Nanda Cynthia Mahardhika, FSD UMN, 2018



28 
 

 

Gambar 3.12. Interior Living Room Guest House  Rumah Tanah Baru F. Widayanto 

 

 

Gambar 3.13. Tampak luar Interior guest house Rumah Tanah Baru F. Widayanto 
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Gambar 3.14. Tampilan meja makan guest house Rumah Tanah Baru F. Widayanto 

 

Setiap media yang digunakan selalu terbuat dari keramik seperti piring, 

gelas, tempat tissue, tempat sendok, nampan, tempat gula, bak mandi, frame foto 

dan beberapa pajangan yang ada pada guest house. 

3.1.3. Kuesioner 

Kuesioner dilakukan dengan metode proportional random sampling, dengan 

penentuan jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin. Dalam penelitian ini  

populasi penelitan adalah masyarakat di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

Bekasi di batasi dengan klasifikasi umur dimana umur yang di ambil adalah umur 

12 - 45 tahun hal ini dikarenakan cakupan wilayah yang menjadi batasan masalah 

pada Bab 1.3 Batasan Masalah dibatasi dengan wilayah sekitar tempat wisata yang 

akan diteliti yaitu kelima kota tersebut. Jumlah populasi keseluruhan dan jumlah 

populasi pada setiap kota tersebut adalah :  
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Tabel 3.1. Jumlah Populasi Berdasarkan Umur 

No KOTA JUMLAH 

1 Jakarta 6.189.018 

2 Bogor 498.286 

3 Depok 1.089.619 

4 Tangerang 3.242.169 

5 Bekasi 1.490.924 

 TOTAL 12.510.016 

 

Dalam menentukan sampel dalam metode propotional random sampling 

penulis menghitung  jumlah sampel pada masing  - masing bagian sebanding 

dengan jumlah populasi keseluruhan dari bagian tersebut dan besaran sampel 

dihitung menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut : 

! = #
1 + #. '( 

Keterangan : 

n  = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

e =  Derajat Ketelitian  
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Batas ketelitian tidak selalu sama, derajat ketelitian dalam penelitian ini 

adalah 0,009, maka besarnya sampel adalah : 

Jakarta  :  ! = ).*+,.-*+
*.).*+,.-*+.-,--+* = 123,45 = 123 

6.189.018
12.510.016 	9	123 = 60,85 = 61 

Bogor   : ! = :,+.(+)
*.:,+.(+).-,--+* = 123,42 = 123 

498.286
12.510.016 	9	123 = 4,8 = 5 

Depok   : ! = *.-+,.)*,
*.*.-+,.)*,.-,--+* = 123,44 = 123 

1.089.619
12.510.016 	9	123 = 10,7 = 11 

 

Tangerang : ! = <.(:(.*),
*.<.(:(.*),.-,--+* = 123,45 = 123 

3.242.169
12.510.016 	9	123 = 31,8 = 32 

Bekasi  : ! = *.:,-.,(:
*.*.:,-.,(:.-,--+* = 123,45 = 123 

1.490.924
12.510.016 	9	123 = 14,6 = 15 

Hasil rumus diatas menjadi dasar peneliti untuk menyebarkan kuisioner 

sebanyak jumlah sampel tersebut pada masing – masing kota. Kuisioner ini disebar 
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secara online menggunakan google form. Kuisioner ini bertujuan untuk 

mendapatkan hasil dari calon wisatawan maupun wisatawan tetap untuk 

mendapatkan bukti bahwa adanya masalah dari Identitas Visual Rumah Tanah Baru 

F. Widayanto. Berikut pertanyaan dan jawaban dari kuisioner yang telah dibagikan 

:  

 

 

 

 

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan di atas, diketahui sebanyak 103 

responden telah mengisi kuisioner maka kuisioner ini dapat mewakili masyarakat 
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dari kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pertanyaan berikutnya 

mengenai usia responden dan jawaban dari pertanyaan tersebut mewakili umur 12 

– 45 tahun. 

 

 

Dari hasil tersebut responden sering melakukan kegiatan tidak hanya satu 

jenis kegiatan saja ketika berwisata melainkan lebih dari satu tujuan. 
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Berdasarkan jawaban dari keempat pertanyaan tersebut dapat diketahui 

bahwa minat terhadap jenis wisata alam sangat tinggi dibandingkan dengan wisata 

lainnya, dan masyarakat cenderung lebih menyukai banyak aktifitas kegiatan dalam 

satu waktu ketika berwisata. Dapat diketahui pula kegiatan hanya untuk berbelanja 

souvenir kurang diminati masyarakat. Dengan tampilan visual  mengenai tempat 

wisata juga dapat mempengaruhi ketertarikan wisatawan untuk berkunjung. 

Selanjutnya pertanyaan dibawah ini mengenai Rumah Tanah Baru F. Widayanto 

dimata masyarakat : 
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Pada pertanyaan tersebut juga dilampirkan gambar logo yang digunakan 

Rumah Tanah Baru F. Widayanto, setengah dari responden merepresentasikan logo 

tersebut adalah sebuah galeri. Jawaban dari pertanyaan di atas menjadi titik penting 

dalam mengidentifikasi adanya masalah dalam identitas visual Rumah Tanah Baru 

F. Widayanto. Pertanyaan selanjutnya masih berhubungan dengan logo dari Rumah 

Tanah Baru F. Widayanto, dimana logo tersebut menggunakan logotype bertuliskan 

nama pemilik yang merupakan seniman keramik. 
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 Jawaban dari keempat pertanyaan tersebut, responden cenderung tidak 

mengetahui F. Widayanto juga tidak mengetahui Rumah Tanah Baru F. Widayanto, 

namun responden memiliki ketertarikan terhadap seni keramik, hal ini menjadi 

potensi untuk Rumah Tanah Baru F. Widayanto dikunjungi calon wisatawan. 
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Berdasarkan jawaban dari pertanyaan tersebut, memperkuat adanya potensi 

wisatawan yang akan berkunjung ke Rumah Tanah Baru F. Widayanto berdasarkan 

latar belakang BAB I Pendahuluan dan berdasarkan paparan jawaban hasil 

wawancara 3.1.1 In Dept Interview pada Apipudin, staf pengelola Rumah Tanah 

Baru F. Widayanto mengenai fasilitas yang diberikan di tempat wisata tersebut 

bahwa terdapat tempat beserta instruktur kegiatan membuat keramik, resto untuk 

berkuliner, guest house, dan menikmati alam. 
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Jawaban dari pertanyaan diatas juga memperkuat bahwa Identitas Visual 

yang digunakan saat ini tidak mempengaruhi masyarakat untuk berwisata karena 

ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan tempat wisata tersebut juga 

ketidaktahuan masyarakat terhadap seniman F. Widayanto selaku pemilik Rumah 

Tanah Baru F. Widayanto yang digunakan sebagai Identitas Visual dari tempat 

wisata tersebut. 

3.2.  Metodologi Perancangan 

Metode perancangan yang akan penulis gunakan pada perancangan Identitas Visual 

ini menggunakan metode dari Alina Wheeler dalam Designing Brand Identity, 

2009, hal. 6-7, dalam merancang identitas visual terdapat proses dasar dalam 

perancangannya yaitu : Conducting Research, Clarifying Strategy, Designing 

Idnetity, Creating Touchpoint, Managing Assets..  

3.2.1 Research 

Pada tahap ini, penulis melakukan identifikasi potensi masalah berdasarkan 5W + 

1H (What, Who, When, Where, Why, How), yaitu apa, siapa, kapan, dimana, 

mengapa, dan bagaimana masalah tersebut terjadi melalui proses wawancara dan 

pengamatan langsung seperti yang telah di paparkan pada 3.1 Metodologi 

Pengumpulan Data. 

3.2.2 Clarifying Strategy 

Analisis dilakukan dengan penyebaran kuisioner berdasarkan identifikasi masalah 

dan data yang telah ada. Target yang di analisis pun berdasarkan beberapa 

segmentasi yang telah ditentukan yaitu Geografis, Demografis,  Psikografis, 

Geodemografis, Behavioural, dan media. 
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3.2.3 Designing Identity 

Pada tahap ini penulis memulai perancangan dengn mencari ide mengenai konsep 

desain, penulis  akan merancang identitas visual yang dimulai dengan logo. 

Menurut Landa, 2011, hal.243, merancang identitas visual dimulai dengan logo 

dimana logo terdapat elemen utama berupa warna, jenis, dan citra yang akan di 

implementasikan ke sebuah logo. Konsep perancangan logo tersebut  dilakukan 

melalui proses creative thinking, hal ini dilakukan untuk mendapatkan ide yang 

orisinil, inovatif, dan out of the box. Cara memecahkan hal tersebut penulis akan 

menggunakan teknik brainstorming, dan mindmaping. Jenis mindmapping  yang 

digunakan adalah automatic mindmapping dimana penulis akan dapat dengan 

spontan, fleksibel, tanpa kesadaran dan kemungkinan untuk menentukan mapping 

tersebut. Pada tahap ini penulis menentukan jenis logo yang akan digunakan. 

3.2.4 Creating  Touchpoint 

Pada tahap ini telah ditemukannya konsep dasar pada identitas visual tersebut. 

Touchpoint merupakan suatu sistem yang sangat berhubungan dan menjadi titik 

dasar pada perancangan. Penulis nantinya akan merancang sebuah keyvisual yang 

merupakan dasar visual tersebut nantinya tercipta dan permasalahan dapat 

terpecahkan. 

3.2.5 Implementation 

Pada tahap ini perancangan logo telah dibuat dalam bentuk sketsa kasar dan di 

visualisasikan. Selanjutnya hasil proses tersebut dapat di aplikasikan 

menggunakan graphic standards manual dan akan di implementasikan atau 
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diterapkan pada beberapa aplikasi sebagai identitas visual seperti print, digital, 

dan environtmental. 
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