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BAB III 

METODOLOGI  

 

3.1.  Gambaran Umum Penelitian 

Jar merupakan wadah silinder bermulut yang terbuat dari kaca atau keramik dan 

banyak digunakan sebagai wadah menyimpan makanan seperti selai, bumbu 

instant, saus pasta, sosis, pickled hingga kopi dan madu. Namun, ditengah 

tingginya kebutuhan akan jar kaca terdapat masalah penumpukan sampah jar kaca 

bekas pemakaian tersebut pada rumah tangga dan penulis memberikan solusi 

dalam bentuk buku craft mengenai pemanfaatan jar kaca bekas. 

Untuk mendapatkan data yang dapat menunjang tugas akhir penulis dalam 

bentuk buku craft mengenai pemanfaatan jar kaca bekas, penulis melakukan 

berbagai metode pengumpulan data sebagai berikut : 

 
3.1.1. Obvervasi  

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku 16 orang masyarakat 

di Jakarta terhadap pemanfaatan jar kaca bekas. Hasil observasi tersebut adalah 9 

dari 16 rumah membutuhkan produk yang kemasannya menggunakan jar kaca 

setiap bulannya, pembelian tergantung pada kebutuhan seperti produk selai, madu, 

bumbu, sambal, mayonnaise, kopi, spaghetti dan pasta. Perilaku masyarakat 

terhadap pemanfaatan jar kaca bekas adalah mengumpulkan dan menyimpannya 

di rumah.  
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 Dalam 1 bulan, 9 rumah tersebut sudah pasti menghasilkan sampah jar 

kaca sebanyak 13 buah dengan rata-rata 1-2 buah sampah jar kaca per rumah. 

Sampah tersebut berasal dari produk selai, sambal dan bumbu instant. Apabila 

dikalikan dalam jangka waktu 1 tahun, maka 9 rumah tersebut menghasilkan 117 

jar kaca bekas, itu hanya jar kaca bekas yang sudah dapat dipastikan ada setiap 

bulan, belum lagi dengan jar kaca yang produknya habis dalam waktu 2 bulan 

seperti madu, kosmetik, saus spaghetti dan obat.  

 
3.1.2. Kuesioner 

Penulis menyebarkan kuesioner pada dewasa awal, usia 20-40 tahun di Jakarta. 

Menurut Havinghurst (dalam Psikologi Perkembangan, Dr. Sumanto, 2014) 

menikah, mengelola rumah tangga, mengasuh anak merupakan tugas 

perkembangan dewasa awal. Dimana dewasa awal mulai melakukan canning dan 

mengumpulkan jar kaca bekas pada rumah tangga.  

Jakarta merupakan kota pusat pemerintahan dengan populasi 9 juta 

penduduk, dimana ratusan bangsa di Indonesia bertemu. Setelah menyebarkan 

kuesioner di Jakarta, penulis mendapatkan data penunjang sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
 
 
 

Grafik 3.1 Responden Menurut Umur dan Jenis Kelamin 
(Dokumen Pribadi) 
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Dari grafik diatas diketahui bahwa responden terbanyak berasal dari umur 

20-34 tahun. Dari 50 responden, diketahui bahwa responden perempuan lebih 

dominan daripada responden laki-laki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.2 Alat dan bahan yang familiar/diketahui oleh responden 
(Dokumen Pribadi) 

 

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa mod podge adalah bahan yang 

paling tidak familiar, dari 50 responden hanya 3 responden yang mengetahui mod 

podge. Responden juga kurang familiar dengan cat akrilik, dari 50 responden 

hanya 16 responden yang mengetahui cat akrilik.  
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Oleh karena itu, penulis akan memberikan penjelasan lebih mengenai mod 

podge dan cat akrilik atau menggantinya dengan bahan lain pada buku craft yang 

penulis susun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafik 3.3 Pernah atau tidaknya responden melakukan kegiatan crafting 
(Dokumen Pribadi) 

 

Grafik diatas menandakan bahwa 50 orang responden seluruhnya pernah 

melakukan kegiatan crafting. Kegiatan tersebut meliputi menjahit, menggunting, 

menyulam, merajut, menempel, mewarnai, menganyam dan sebagainya.  
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Grafik 3.4 Media yang dipilih responden 
(Dokumen Pribadi) 

 
Sebanyak 48 dari 50 responden memilih buku sebagai media yang dapat 

digunakan berulang kali, tidak memerlukan daya maupun uang lebih pada setiap 

pertemuan dibandingkan dengan media internet, seminar, workshop dan kelas 

yang diadakan pada toko craft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.5 Responden Setuju Bahwa Buku Dapat Menjadi Solusi Dari Penumpukan Jar 
Kaca Bekas Pada Rumah Tangga 

(Dokumen Pribadi) 
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Dari 50 responden, 48 diantaranya setuju bahwa buku craft mengenai 

pemanfaatan jar kaca bekas ini dapat menjadi solusi dalam proses daur ulang jar 

yang menumpuk di rumah dengan menghiasnya sebagai wadah penyimpanan 

maupun mengubah kegunaan jar tersebut menjadi barang dekorasi rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.6 Pilihan media yang diperlukan untuk membantu pembaca dalam mengikuti 
langkah-langkah yang ada pada buku craft 

(Dokumen Pribadi) 
 

Dari 50 responden, 20 memilih foto sebagai media yang dapat membantu 

pembaca dalam mengikuti langkah-langkah yang ada pada buku craft kemudian 

20 orang lainnya memilih ilustrasi dan foto sedangkan yang memilih ilustrasi saja 

hanya 10 responden. 

Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menggunakan kedua media 

tersebut yaitu ilustrasi dan foto, dimana foto menjadi media yang lebih dominan 

dibandingkan ilustrasi. 
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3.1.3. Wawancara 

Wawancara dengan pelaku usaha yang menggunakan jar kaca pada bisnisnya 

yaitu Kiki Martin, seorang interior designer juga pemilik eventpro. Narasumber 

yang telah lama berada di bisnis event organizer ini memiliki banyak pengalaman 

dalam mendekorasi berbagai tempat, mulai dari event perusahaan, launching suatu 

produk hingga dekorasi pesta dengan berbagai konsep dan ide. 

Wawancara dilakukan penulis pada 12 April 2014 di kantor eventpro, 

kawasan bendungan hilir, jakarta pusat. Tujuan dari wawancara terhadap 

narasumber yang ahli di bidang dekorasi ini adalah untuk mendapatkan data 

terpercaya yang dapat menunjang tugas akhir penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Wawancara Narasumber 
(Dokumen Pribadi) 
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Menurut hasil wawancara dengan narasumber, dekorasi dengan 

menggunakan barang bekas ataupun barang hasil daur ulang/recycle pada suatu 

ruangan menimbulkan mood yang baik bagi pengunjung. Bapak Kiki berpendapat 

bahwa barang bekas layak untuk digunakan sebagai elemen interior maupun event 

karena memiliki kesan unik dan spesifik. 

Untuk penggunaan jar kaca bekas sendiri, biasanya Bapak Kiki 

meletakannya di atas meja sebagai elemen dekorasi seperti tempat lilin, vas 

bunga, wadah pernak-pernik juga tempat menaruh kue dan permen. Terkejut dan 

terkesan merupakan respon dari masyarakat yang datang pada event yang 

dekorasinya menggunakan barang bekas seperti jar kaca, masyarakat tidak 

menyangka barang bekas yang ada pada rumah mereka bisa tampil di suatu event, 

menjadi centre piece yang diletakkan begitu cantik dan elegant di atas meja  

Pak Kiki juga berpendapat bahwa buku yang penulis susun akan sangat 

membantu dirinya sebagai seorang professional di bidangnya bahkan dapat 

membantu ibu rumah tangga untuk memanfaatkan kembali barang-barang yang 

sudah mereka miliki agar dapat berdaya guna lagi. 

 
3.2. Studi Eksisting 

Penulis melakukan studi eksisting untuk mempelajari dan menganalisa karya yang 

telah ada. Selain melihat sisi teknis dari buku seperti pemilihan kertas, jilid dan 

finishing, penulis juga memperhatikan konsep buku terutama bagian desain yang 

mencakup layout, foto juga tipografi.  
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3.2.1. Hasil Karya Sebelumnya 

1. Aneka Kreasi Toples Unik & Keren Untuk Hobi dan Bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Sampul Buku Aneka Kreasi Toples Unik & Keren Untuk Hobi dan Bisnis 
(Aneka Kreasi Toples, 2012) 

 

Detail produk : 

Penulis : Ayu Wulan Firyani 

Penerbit : Dunia Kreasi (2012) 

Teknis : 17,5 x 24 cm, 58 halaman, kertas art paper, soft cover dengan 

laminating glossy, emboss dan jilid kawat.  

Secara teknis, buku ini sudah cukup baik dengan pilihan kertas art paper, 

dan finishing menggunakan emboss. Tetapi bagian dalam buku sangat buruk 

terutama dalam penataan layout dan fotonya, terlalu banyak dekorasi yang 

mengganggu pembaca, belum lagi pemanfaatan halaman yang tidak efisien. 
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Gambar 3.3 Halaman Buku Aneka Kreasi Toples Unik & Keren Untuk Hobi dan Bisnis 
(Aneka Kreasi Toples, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4 Jilid Buku Aneka Kreasi Toples Unik & Keren Untuk Hobi dan Bisnis 
(Aneka Kreasi Toples, 2012) 
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2. Menghias Stoples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Sampul Buku Menghias Toples 
(Menghias Stoples, 2007) 

 

Detail produk : 

Penulis : Laksmiwati Etty 

Penerbit : Tiara Aksa (2007) 

Teknis : 18 x 21 cm, 44 halaman, kertas art paper, soft cover dengan 

laminating doff dan jilid kawat.  

Secara teknis, buku ini sudah cukup baik dengan pilihan kertas art paper, 

dan finishing menggunakan emboss. Bagian dalam buku seperti layout dan foto 

juga sudah cukup baik penataanya dan pemanfaatan halamanya efisien. 
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Gambar 3.6 Halaman Buku Menghias Toples 
(Menghias Stoples, 2007) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Jilid Buku Menghias Toples 
(Menghias Stoples, 2007) 
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3.3. SWOT 

Strength 

Dimensi buku yang besar membuat pembaca jelas dan nyaman pada saat 

membacanya, Pembaca juga dapat melihat buku dengan jelas bersamaan dengan 

proses kreasi yang dilakukan. Jilid hardcover pada buku juga membuat buku 

menjadi kuat dan lebih tahan lama. Selain itu, terdapat jaket buku yang membuat 

buku terlihat eksklusif dan dapat menjaga cover buku tetap cantik dalam waktu 

yang lama. 

Konten yang disajikan penulis pada buku menggunakan berbagai teknik 

dalam berkreasi, tidak seperti buku kreasi toples pada umumnya yang beredar di 

Indonesia yang menggunakan teknik menjahit saja. Desain jar kaca bekas pada 

buku craft yang penulis susun tidak terpaku pada manfaat utama jar, tetapi 

terdapat desain yang merubah manfaat utama jar sebagai wadah penyimpanan 

menjadi barang dekorasi rumah.  

Layout yang disajikan penulis pada buku ini simple & clear, tujuannya 

adalah agar pembaca dapat menelusuri informasi pada buku dengan mudah dan 

memahaminya.  

Selain itu, terdapat konten tips & trik yang dapat ditiru pembaca sebagai 

solusi dari pergantian bahan maupun cara mudah dalam proses membuat kreasi. 

Terdapat konten sejarah dan tipe jar kaca yang dapat menambah pengetahuan 

pembaca, juga terdapat template yang dapat diperbanyak oleh pembaca dan 

digunakan pada saat proses crafting. Kemudian pada bagian penutup buku 

terdapat galeri yang menampilkan banyak foto kreasi jar dengan berbagai tema. 
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Weakness 

Dimensi buku besar sehingga sulit untuk dibawa saat berpergian, dan harganya 

relatif mahal. 

Opportunity 

Belum ada di Indonesia buku craft yang membahas pemanfaatan jar kaca bekas 

yang fokus pada bekas pemakaian/kemasan sehingga memungkinkan buku ini 

dapat terjual di pasarnya. Tampilan buku yang menyerupai saat ini tampilannya 

kurang rapi dan terlalu banyak elemen-elemen bentuk yang menghiasi halaman 

namun membuat mata pembaca menjadi mudah lelah. 

Threat 

Buku kompetitor yang menyerupai saat ini harga jualnya jauh lebih murah. 

 
3.4. Mind Mapping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 3.8 Mind Mapping Jar Kaca Bekas 
(Dokumen Pribadi) 
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3.5. Konsep Kreatif 

Buku craft mengenai jar kaca bekas ini merupakan solusi dari perilaku 

masyarakat yang menyimpan jar kaca bekas hingga terjadi penumpukan. Berisi 88 

halaman dengan hardcover dan tambahan sampul jaket yang membuat buku ini 

semakin terlihat eksklusif. 

 Ukuran halaman buku diambil dari proporsi 3:4 yaitu interval musik 5 

mayor yang merupakan bentuk halaman favorit dari zaman pertengahan Eropa. 

 Konsep buku modern dengan ciri simple & clear ini dipadukan dengan 

tema soft & natural yang menjadi mood dari buku ini, seperti warna-warna pastel 

dan banyaknya elemen kayu yang digunakan pada buku ini. 

 Layout yang banyak ditampilkan secara simetris ini menggunakan teknik 

modular, selain itu terdapat gaya scrapbook, juxtaposition juga passé partout 

yang digunakan pada buku ini.  

  Konten pada buku ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perkenalan, isi dan 

penutup. Pada bagian perkenalan terdapat konten sejarah, bagian jar, jenis jar, alat 

& bahan, serta tips & trik. Kemudian, bagian isi adalah proses pembuatan kreasi 

jar kaca bekas yang ditampilkan dengan foto, teks instruksi serta informasi 

tambahan yang ditampilkan dengan ilustrasi. Pada bagian penutup, terdapat galeri, 

acknowledgements, template yang memudahkan pembuatan kreasi dan indeks.	  
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