
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Gambaran Umum

Dalam membuat Tugas Akhir ini penulis akan membuat ilustrasi gambar se-

bagai panduan tata rias pada wanita penggemar tata rias Korea ini, terutama untuk 

melatih mereka dalam berdandan praktis. Penulis akan membuat ilustrasi gambar 

berisi langkah-langkah pengaplikasian make up dengan produk kosmetik Korea 

dengan beberapa alur cerita singkat didalamnya dengan penggunaan warna-warna 

lembut feminin seperti yang telah disebutkan dalam tinjauan pustaka pada bab dua. 

Buku ilustrasi ini dibuat dengan gambar dan beberapa teks dalam membantu me-

nyampaikan panduan dan informasi pada audiens.

3. 2 Data Terkait User

3. 2. 1 Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk menunjang pembuatan karya 

Tugas Akhir ini adalah penelitian kuanitatif deskriptif . Pada penelitian 

kualitatif deskriptif, penelitian deskriptif  adalah penelitian yang bertujuan 

untuk memaparkan suatu situasi atau peristiwa untuk memperoleh sebanyak 

mungkin detail, sementara metode kualitatif adalah metode  untuk mengo-

lah data atas hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik statistik. Pada 

penelitian jenis ini, penulis bertindak sebagai pengamat (Rakhmat, 2009).
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Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh budaya Korea ter-

hadap tata rias wajah wanita usia 17 - 25 tahun di Jakarta. Dalam meneliti 

penulis mengadakan semacam eksplorasi secara online dan menyebar kue-

sioner terhadap beberapa penggemar kosmetik Korea secara online. Kepu-

tusan melakukan penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk melakukan 

pengamatan bagi penulis dalam mencari perilaku sosial masyarakat terha-

dap pemakaian kosmetik antara usia 17 sampai 25 tahun di Jakarta. Dari 

pengamatan tersebut penulis menemukan manfaat bagi wanita dalam meng-

gunakan kosmetik khususnya kosmetik Korea. Penulis menyebarkan kue-

sioner secara online dan offline melalui penyebaran angket. 

Salah satu penelitian ini penulis amati pada saat sekelompok wanita 

penggemar make up Korea menyatu dalam sebuah grup di Facebook di-

dalamnya banyak yang mengubah penampilan mereka terutama wajah dan 

bersaing untuk memenangkan gelar wajah tercantik dengan make up Korea. 

Hal tersebut akhirnya penulis pahami sebagai dampak terjadinya Korean 

Wave di Indonesia karena pada umumnya wanita memiliki kepedulian akan 

penampilannya terutama wajah.

Setelah mengamati lebih lanjut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

gerakan Korean wave ini dalam hal tata rias banyak menimbulkan dampak 

positif bagi wanita Indonesia khususnya Jakarta. Para wanita peduli terha-

dap penampilan mereka,  menambah kreatifitas mereka  dalam usaha men-

jadikan wajah mereka menjadi lebih cantik, menambah keahlian mereka 

dalam merubah kecantikan wajah mereka, dan menjadikan mereka populer 

ditengah-tengah perbincangan masyarakat luas terutama penggemar kos-

metik Korea dan para beauty blogger.
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Pengamatan awal tersebut membuat penulis mengetahui seberapa 

menarik dan bergunanya tata rias wajah ala Korea untuk diangkat sebagai 

tema pembuatan buku ilustrasi panduan tata rias wajah ini. Penulis memil-

ih untuk mengumpulkan data dengan metode deskriptif kualitatif  karena 

penelitian ini bersifat cukup kompleks dan adanya beberapa aspek yang su-

lit untuk dinilai secara statistik (Rakhmat, 2009). 

Namun untuk mengetahui seberapa besar minat wanita akan tata 

rias wajah ala Korea ini, penulis menyebarkan sebuah kuesioner secara on-

line dan offline media kepada sejumlah responden wanita berusia antara 17 

- 25 tahun, pengaruh komunitas dan lingkungan sangat berpengaruh bagi 

perkembangan dan penampilan seseorang yang signifikan ( Papalia, 2001).

 3. 2. 2 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang menjadi target penulis dalam pendekatan 

kualitatif menurut demografisnya  adalah wanita berusia 17-25 tahun, den-

gan perilaku psikologisnya dimana dalam usia tersebut wanita sangat mem-

perhatikan penampilan dan peduli akan kecantikan mereka, responden di-

pilih secara acak dan rata-rata mereka berprofesi sebagai pelajar sekolah 

menengah atas, mahasiswa, dan karyawati. Berdomisili di Jakarta sebagai 

faktor penelitian geografisnya,  

Sementara objek penelitian yang dilakukan dengan pendekatan 

kualitatif adalah sebuah perusahaan kosmetik brand Korea yang hadir di 

Indonesia, dua orang beauty blogger, Stella Lee dan Cominica Leni, dua 

orang penggemar make up Korea dan pernah mengikuti kontes Ulzzang, 
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Hyun Min Ae dan Rhea Kim, mereka dipilh karena sebagai individu yang 

memiliki pengalaman dan pernah menggunakan berbagai produk kecan-

tikan serta sering melakukan dandanan seperti orang Korea. Penulis juga 

melibatkan seorang nara sumber di dalam penelitian ini yaitu make up artist 

Ryan Ogilvy.

3. 2. 3 Teknik Pengumpulan Data

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan   

 data, yaitu

1. Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mem-

peroleh informasi dari responden tentang hal-hal yang bersifat pribadi atau 

yang ia ketahui. Tujuan digunakannya angket di dalam penelitian ini adalah 

untuk memperkuat alasan penulis dalam melaksanakan pembuatan buku 

ilustrasi panduan tata rias (Winkel, 1987). 

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan se-

cara langsung maupun tidak langsung kepada responden. Tujuan digunak-

annya  teknik wawancara ini adalah untuk menyimpulkan beragam data 

dan informasi yang menyangkut tata rias wajah ala Korea, dari berbagai 

sumber-sumber terpercaya yang ahli di bidangnya (Walgito, 1987).

3. Penelitian Kepustakaan 
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Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan mengumpulkan data-data 

yang lebih spesifik dan telah dilakukan orang lain menjadi sebuah literatur. 

Digunakan penulis untuk mendapatkan ide dalam pembuatan isi buku ilus-

trasi. Penulis membeli beberapa buku mengenai make up Korea dan mem-

baca buku mengenai informasi tentang pembuatan ilustrasi gambar, desain, 

warna yang sesuai dengan konsep pembuatan buku ilustrasi ini.

3. 2. 4 Hasil Penelitian

A. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis hasil data yang didapat, penulis meng-

gunakan teknik analisis data yang menarik kesimpulan dari kuesioner 

yang telah disebar dengan, menghitung, lalu membuat presentase per-

bandingan jawaban dari tiap jawaban atas pertanyaan yang diajukan. 

Teknik yang dipakai untuk menganalisa data yang didapat dari hasil 

wawancara dengan nara sumber adalah dengan mengorganisasikan per-

tanyaan dengan jawaban yang diberikan nara sumber, membagi pilihan 

responden, menganalisis data-data tersebut, kemudian merangkumnya 

dan menarik kesimpulan.

Penulis mendapatkan data langsung dari nara sumber lewat 

proses wawancara mendalam hasil wawancara tersebut kemudian 

dibuat dalam bentuk transkrip dari hasil wawancara yang kemudian 

dijadikan lampiran dalam penyusunan laporan ini.
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B.  Analisis Data Kuesioner

Data yang didapat dari hasil penyebaran beberapa kuesioner 

yang dilakukan penulis secara offline dan online media menunjukkan 

hasil sebagai berikut

Gambar 3. 1 Hasil Perhitungan Presentase Kuesioner

Sumber: Perhitungan dilakukan Cynthia Rosally
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Data-data tersebut mendukung penulis bahwa memang pent-

ing adanya buku panduan tata rias karena sangat diperlukan oleh mer-

eka para wanita khususnya penggemar make up Korea di Jakarta. 

Selain itu, penulis juga menyebarkan kuesioner kedua secara 

offline media mengenai konten dan visual apa yang sesuai bagi mer-

eka dengan hasil sebagai berikut.

         Gambar 3. 2 Kuesioner Visual dan Konten

         Sumber: Kuesioner pribadi Cynthia Rosally

46

Perancangan Buku..., Cynthia Rosally, FSD UMN, 2013



47

Perancangan Buku..., Cynthia Rosally, FSD UMN, 2013



  

Diagram 3. 3 Hasil Presentase Kuesioner Visual dan Konten

Sumber: Hasil perhitungan Cynthia Rosally

 Dari hasil angket diatas penulis juga dapat menarik kesim-

pulan pembuatan buku ilustrasi panduan tata rias ini menentukan isi 

dan desain yang diperlukan oleh penulis yang dapat diterima mereka 

yang berusia 17 - 25 tahun. Hal ini sangat berhubungan karena mereka 

masuk kedalam usia produktif dan kemampuan finansial mereka me-

mungkinkan mereka menyesuaikan gaya hidup mereka.
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          C. Analisis Data Kualitatif

Dari dua objek penelitian yang penulis wawancarai, penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut:

Objek penelitian dalam hal ini target audiens yang mengge-

mari make up Korea. Sangat diperlukan adanya buku panduan yang 

berisi langkah-langkah tata rias wajah ala Korea karena bagi mereka 

dapat membantu dalam mengaplikasikan make up Korea dan melatih 

ketrampilan berdandan mereka. Bagi mereka buku adalah media yang 

tepat untuk dijadikan panduan yang praktis, lengkap, mudah dibaca 

dan disimpan selain media-media lainnya yaitu melalui media digital 

  Sementara itu, dari wawancara penulis dengan dua orang 

beauty blogger, penulis mendapatkan fakta sebagai berikut:

Menurut Stella Lee, Korea memiliki potensi yang patut di-

perhitungkan dalam menyumbangkan produk negerinya terutama 

produk kecantikan atau make up. Banyak orang yang berusaha keras 

menjelaskan bagaimana make up Korea diaplikasikan dengan baik 

pada rata-rata wajah wanita Indonesia. Untuk itu perlu adanya sebuah 

panduan mengenai tata rias ini, sangat komunikatif jika melalui buku 

terutama yang lain dari biasanya fotografi yaitu ilustrasi dengan man-

ga Korea.         

  Setelah menggabungkan hasil wawancara di atas dengan stu-

di pustaka, penulis berkesimpulan bahwa banyak keuntungan make up 

Korea di Indonesia bagi penampilan wanita. Berdasarkan kesimpulan 

tersebut, penulis melanjutkan studi pustakanya dan melakukan wawa-

ncara dengan nara sumber untuk mendapat informasi kelebihan make 
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up Korea dan kegunaannya bagi wanita dengan rentang usia yang ses-

uai target audiens penulis. 

Berdasarkan hasil yang penulis dapat dari penelitian kuan-

titatif dan kualitatif di atas, penulis berkesimpulan bahwa cara mem-

bantu para penggemar Korea dalam menata rias wajah mereka adalah 

dengan cara membuat buku panduan ilustrasi tata rias wajah ala Ko-

rea. Buku panduan ini mampu membantu dalam mengasah kreatifitas 

dan ketrampilan wanita dalam hal dunia kecantikan di Indonesia khu-

susnya Jakarta.

D. Analisis Data Perancangan 

  Dalam menganalisis penelitian yang akan dilakukan penulis 

juga adalah membuat mind maping apa saja yang menjadi faktor pem-

buatan buku ilustrasi tata rias ala Korea, dan apa saja yang dibutuhkan 

dalam pembuatan buku tersebut. 

Gambar 3. 4 Mind mapping Korea

                          Sumber: Cynthia Rosally
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  Gambar 3. 5 Mind Mapping Make-up Korea

  Sumber: Cynthia Rosally

                     

  Gambar 3. 6 Mind Mapping Ilustrasi

  Sumber: Cynthia Rosally
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3. 3 Data Terkait Eksisting

 3. 3. 1 Analisis Eksisting (Studi Kompetitor)

 Penulis mengambil beberapa kesimpulan berdasarkan analisa studi   

 kompetitor yang telah dilakukan penulis dibawah ini dalam menarik   

 kesimpulan dan inspirasi bagi penulis dalam membuat buku ilustrasi   

Tabel 3. 7 Tabel Studi Kompetitor

Sumber: analisa Cynthia Rosally
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3. 4 Proses Perancangan (Eksplorasi)

      3. 4. 1      Uji Coba Sketsa Karakter Sesuai Target Audiens

 Penulis melakukan uji coba sketsa karakter terhadap beberapa wanita yang        

masing-masing rentang usianya berada diantara 17-25 tahun agar tercapai jenis 

karakter yang akan dibuat penulis untuk membuat ilustrasi karakter dalam buku. 

Hasil yang didapat dari hasil uji coba sketsa karakter ini adalah 

Gambar 3. 5 Sketsa Awal Karakter

Sumber: hasil uji coba Cynthia Rosally
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Gambar 3. 4 Hasil Sketsa Karakter Dewasa

Sumber: uji coba Cynthia Rosally 

Gambar 3. 6 Hasil Sketsa Karakter Narator

Sumber: hasil uji coba Cynthia Rosally
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      3. 4. 2       Uji Coba Sketsa Layout Sesuai Target Audiens

 Dalam melakukan uji coba sketsa layout ini penulis mengumpulkan berb-

agai jenis dan bentuk-bentuk layout yang menarik dan sesuai bagi target audiens. 

Termasuk kolom dan komposisi layoutnya dalam segi desain buku. Hasil yang di-

dapat dari hasil uji coba sketsa layout ini adalah

Gambar 3.7 Sketsa Layout dan komposisi desain buku ilustrasi

Sumber: hasil uji coba Cynthia Rosally
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 3. 4. 3     Uji Coba Sketsa Pengaturan Konten dan Cover

 Berikut ini adalah hasil uji coba naskah cerita yang penulis lakukan 

Gambar 3. 8 Sketsa Cover Uji Coba

Sumber: Cynthia Rosally
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 3. 4. 4     Hasil Survey Lapangan Mengenai Gaya Desain Korea

 Penulis melakukan studi lapangan mengenai gaya desain Korea, segala 

sesuatu mengenai warna-warna yang sering digunakan wanita Korea melalui me-

dia cetak seperti majalah atau buku-buku. Inilah beberapa contoh desain terutama 

layout dan warna sebagai sumber referensi penulis terhadap gaya desain buku: 

Dari data tersebut, penulis menetapkan tujuannya yaitu membuat se-

buah karya buku ilustrasi dengan bahasa dan visualisasi yang sesuai dengan 

minat baca target audiens namun tetap dapat menyampaikan pesan secara 

komunikatif.

Gambar 3. 9 Contoh gaya Korea terhadap penggunaan warna pada media buku

Sumber: Gogirl! magazine
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