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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data 

Menurut Juliandi, Irfan dan Manurung (2014), penulis membutuhkan data untuk 

diolah, dianalisis, serta diuji agar dapat menjawab rumusan masalah dari 

perancangan. Dalam pengumpulan data, penulis akan melakukan studi literatur 

sebagai data sekunder (hlm. 65- 66). Selain itu, penulis juga akan menggunakan 

metode pengumpulan data kuantitatif dan data kuantitatif dalam mengumpulkan 

data primer (Morgan, 2014, hlm. 51- 52). 

Dengan mendalami pemahaman antara metode kualitatif dan metode 

kuantitatif dalam pengumpulan data primer, penulis mendapat acuan dalam 

memilih metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Metode kualitatif 

yang akan digunakan penulis adalah wawancara dengan dokter ahli dan pasien 

yang terkena penyakit tiroid. Sedangkan untuk metode kuantitatif penulis akan 

menyebar kuisioner kepada beberapa responden yang sudah menjadi target dalam 

penelitian serta melakukan observasi terhadap buku- buku yang sesuai dengan 

topik penulis.  

3.1.1. Kuisioner 

Penulis pada pengumpulan data ini melakukan dengan dua kali tahapan kuisioner 

dengan target kuisioner adalah remaja dengan umur 17- 25 tahun. Penyebaran 

kuisioner pertama dilakukan secara online kepada 118 responden. Kuisioner 

pertama dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data penelitian awal dan 
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memahami pengetahuan dari target mengenai penyakit tiroid, gejala, penyebab, 

serta efek yang ditimbulkan. Dari hasil kuisioner pertama yang telah dilakukan 

oleh penulis didapatkan 57,3% responden tidak mengetahui penyakit tiroid, 

dengan pembagian 38,5% pria dan 61,5% wanita. Selanjutnya penulis juga 

mendapatkan 53,8% dari responden yang menganggap penyakit tiroid sama 

dengan penyakit gondok, serta 59% responden tidak mengetahui bahaya dari 

penyakit tiroid dan 78,6% responden juga tidak mengetahui efek yang 

ditimbulkan. 

Pada kuisioner kedua ini, berfungsi sebagai penelitian dan data tambahan dalam 

penentuan gaya visual yang akan digunakan dalam perancangan. Kuisioner 

disebarkan kepada responden dengan spesifikasi usia 17- 25 tahun, penyebaran 

kuisioner ini dilakukan secara online dan juga disebarkan sendiri oleh penulis. 

Penyebaran kuisioner kedua ini dilakukan kepada 245 responden. Berikut ini 

adalah analisis dari hasil kuisioner kedua yang telah disebarkan: 

1. Apakah sebelumnya Anda mengetahui penyakit tiroid? 

Gambar 3.1. Hasil Kuisioner No.1 

 

Ya,	41.6	
Tidak,	58.4	
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Berdasarkan hasil kuisioner,  58,4% responden tidak mengetahui penyakit tiroid 

sebelumnya dan 41,6% mengetahui penyakit tiroid. 

 

2. Apabila ada sebuah buku mengenai penyakit tiroid, apakah Anda tertarik 

untuk membaca atau membelinya? 

Gambar 3.2. Hasil Kuisioner No.2 

 

Berdasarkan hasil kuisioner, 69,3% responden tertarik untuk membaca atau 

membeli buku mengenai penyakit tiroid. 

 

3. Dibawah ini, pilihlah satu jenis warna yang anda suka 

 

 

 

Ya,	69.3	

Tidak,	30.7	

A B C 
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Gambar 3.3. Hasil Kuisioner No.3 

Berdasarkan hasil kuisioner, responden memilih tipe warna cerah. Tipe warna A 

adalah warna cerah dengan persentase 65.6%, sedangkan Tipe warna B 

merupakan warna dingin dengan persentase 7%, dan Tipe warna C merupakan 

warna hangat dengan persentase 27.5%. 

 

4. Dibawah ini, pilihlah satu jenis tulisan yang Anda suka dan mudah dibaca 

Gambar 3.4. Hasil Kuisioner No.4 

 

A,	65.6	B,	7	

C,	27.5	

A,	10.2	

B,	65.6	

C,	24.2	

A B C 
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Berdasarkan hasil kuisioner, responden memilih tipe tulisan sans serif yang tidak 

terlalu light dan memudahkan untuk membaca yaitu tipe B dengan persentase 

65,6%. 

 

5. Sampul buku seperti apa yang Anda suka? 

 

 

Gambar 3.5. Hasil Kuisioner No.5 

Berdasarkan hasil kuisioner, responden menyukai sampul buku yang tidak 

didominasi oleh informasi tulisan yang banyak. Responden memilih sampul buku 

tipe A dengan persentase 75,8% yang menyeimbangkan antara penggunaan 

gambar dengan tulisan. 

 

 

 

A B C 

A,	75.8	

B,	20.5	

C,	3.7	
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6. Isi buku seperti apa yang Anda suka? 

 

Gambar 3.6. Hasil Kuisioner No.6 

Berdasarkan hasil kuisioner, responden menyukai buku yang simple dengan 

penggunaan gambar atau visual dan tidak banyak didominasi oleh teks. 

Responden  memilih tipe C dengan persentase 59% sebagai isi buku yang disukai. 

 

3.1.2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara 

responden dengan pewawancara (Eko Budiarto: 2001). Pada metode ini, penulis 

akan melakukan wawancara dengan dokter yang menangani penyakit tiroid dan 

juga pada beberapa pasien yang mengalami gangguan tiroid ini.  

 

A B C 

A,	10.7	

B,	30.3	
C,	59	
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1. Wawancara dengan Penderita Tiroid 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 30 September 2015 

dengan Ibu Indahwati Ghasali (51 tahun), penyakit tiroid ini menunjukan gejala- 

gejala pada awalnya, namun beliau tidak menanggapinya secara serius, karena 

dianggap seperti penyakit- penyakit pada umumnya saja. Sehingga pada akhirnya, 

pada bagian leher Ibu Indah membesar dan terdiagnosa hipertiroidisme cukup 

lama. Karena penanganan yang cukup lama, maka menjadi sulit untuk 

mengkontrol kembali kelenjar tiroidnya, oleh sebab itu sudah sekitar 10- 11 tahun 

Ibu Indah meminum beberapa obat untuk mengkontrol hormon yang diproduksi 

oleh kelenjar tiroid. Menurut Ibu Indah, akan lebih baik jika ada informasi- 

informasi yang manambah pengetahuan masyarakat, karena gejala- gejala yang 

timbul cukup umum, bukan berarti itu tidak berbahaya,jika hal- hal awal ini tidak 

ditanganin dengan baik mungkin akan menimbulkan efek yang berkepanjangan. 

2. Wawancara dengan Dokter Spesialis 

Berikutnya penulis melakukan wawancara singkat dengan Dokter Eva Sian Li, Sp. 

PD, pada 20 Maret 2017 di Rumah Sakit IMC Bintaro, menurut Dokter Eva cukup 

banyak pasien yang datang dan tidak mengetahui bahwa mengalami gangguan 

tiroid. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengetahui gejala- gejala yang 

ada secara mendalam, namun setelah dilakukan pengecekan hormon untuk 

mengetahui kadar konsentrasi hormon dalam tubuh seperti FT3, FT4, dan TSHs 

hasilnya bisa diluar perkiraan pasien dan butuh waktu yang lebih lama dalam 

proses pengobatan untuk mengkontrol kembali hormon di dalam tubuh. Dalam 
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wawancara singkat, Dokter Eva juga menuturkan bahwa kurangnya informasi 

yang didapat oleh masyarakat, mereka lebih mengetahui penyakit- penyakit umum 

dan besar seperti kanker, kolestrol, dan lainnya. 

3.1.3. Observasi 

Menurut juliandi, Irfan, dan Manurung (2014), observasi berfungsi untuk 

mendapatkan data dari suatu objek dengan meneliti dan mengamati secara 

langsung (hlm. 68). Observasi akan dilakukan dengan mencari buku yang sejenis 

atau memiliki topik yang berhubungan dengan visual buku yang akan penulis 

rancang. Pencarian dilakukan ke dua toko buku yaitu Gramedia dan Books & 

Beyond pada 30 Maret 2017, 

 untuk mengamati visual, material, konten, dan cara buku tersebut menjangkau 

pembaca. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dari pengamatan, penulis  

akan menentukan strength, weakness, opportunity, serta threat dari buku- buku 

tersebut. 

Tabel 3.1. Buku “90% Penyakit Bisa Sembuh” 
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Tabel 3.2. Buku “99 Tanya Jawab THT” 

 

Tabel 3.3. Buku “The 10 Best Questions fo Living With Alsheimer’s” 

 

 Kesimpulan dari hasil analisis yang telah penulis lakukan di 2 (dua) toko 

buku tersebut ialah cukup banyak tersedia buku- buku mengenai kesehatan serta 
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membahas suatu penyakit, namun beberapa topik yang dibahas adalah topik yang 

dikenal masyarakat secara umum atau memang topik yang sebenarnya sudah 

diketahui oleh masyarakat. Kemudian buku- buku yang beredar lebih didominasi 

dengan teks, tidak banyak yang didukung dengan visual atau gambar di dalamnya. 

Sebagian besar buku- buku ini menggunakan format atau ukuran yang 

tidak terlalu besar seperti ukuran A5 (14,8cm x 21cm) , namun ada pula yang 

lebih besar maupun kecil. Pada bagian isi, mayoritas menggunakan kertas HVS 

dan pada bagian cover menggunakan jenis softcover. Sedangkan dalam 

penggunaan font, sudah cukup banyak yang menggunakan jenis sans serif agar 

lebih memudahkan tingkat keterbacaan serta kenyamanan dalam membaca, dan 

juga tidak menimbulkan kesan yang terlalu kaku berkaitan dengan topik yang 

diangkat yaitu kesehatan atau penyakit. 

3.2. Analisa SWOT 

3.2.1. Strength 

Sampai saat ini masih sedikit bahkan belum ada buku yang membahas mengenai 

penyakit tiroid atau penyakit yang belum umum di masyarakat. Selain itu, belum 

banyak yang menggunakan visual dalam penyampaian informasi. Pada umumnya, 

buku yang telah ada hanya buku berisikan teks secara keseluruhan dan membahas 

topik yang cukup luas atau tidak fokus. 

3.2.2. Weakness 

Buku ini hanya membahas satu penyakit atau satu topik di dalamnya. Serta pada 

buku ini, topik yang diangkat tidak terlalu umum atau belum banyak diketahui 

masyarakat. 
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3.2.3. Opportunities 

Penyakit tiroid termasuk penyakit yang berbahaya jika tidak ditangani secara 

serius atau sejak dini. Hingga saat ini belum banyak buku mengenai penyakit 

tiroid dengan penyampaian visual serta teks yang menarik. Selain itu, masyarakat 

juga mulai memperhatikan penyakit- penyakit baru atau yang belum diketahui 

untuk mencegah dan menambah pengetahuan. 

3.2.4. Threats 

Buku ini hanya dirancang dengan satu topik didalamnya dan banyak buku yang 

sudah beredar dengan topik atau informasi yang lebih beragam di dalamnya. 

 

3.3. Metodologi Perancangan 

Di dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, penulis akan menggunakan 

metode perancangan yang didasarkan dari teori Sachari. Dalam bukunya, Sachari 

(2007) mengatakan bahwa budaya dalam dunia akademik pada pendidikan desain 

di Indonesia berkembang dan banyak mengadopsi cara berpikir yang sistematis 

serta rasional, seperti memiliki konsep,analisis secara teknis, dan gambar kerja 

yang terukur. Metode perancangannya juga menggunakan cara yang modern yaitu 

dengan mempertimbangkan nilai estetika secara sistematis dan fokus pada fungsi, 

bentuk yang sederhana, efisiensi produksi, serta memiliki konsep desain sebagai 

landasan utama. Sachari (2007) juga menambahkan bahwa ada beberapa unsur 

pendukung dalam terbentuknya sebuah desain, yaitu proses pengumpulan data, 

konsep, dan pembentukan. 
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1. Proses Pengumpulan Data 

Pada proses pengumpulan data penulis akan melakukan wawancara terhadap 

beberapa narasumber yang berhubungan dengan topik penulis seperti dokter ahli 

dan pasien. Kemudian penulis juga akan memberikan kuisioner kepada remaja 

yang menjadi target penelitian dari tugas akhir ini, serta melakukan observasi 

terhadap remaja yang ada serta beberapa buku yang dapat menjadi bahan 

penunjang. Selanjutnya penulis akan menganalisa data- data yang telah 

didapatkan untuk menentukan informasi apa saja yang akan disampaikan, 

menentukan media untuk mengemas informasi tersebut. Dari hasil pengolahan 

data ini, penulis akan menemukan pokok permasalahan, serta solusi dan tujuan 

yang akan dibuat atau disampaikan. Dan dari data- data tersebut, penulis akan 

melakukan mind mapping terkait dengan topik dari tugas akhir ini dan akan 

dilanjutkan ke proses brainstorming untuk digunakan dalam pembentukan karya. 

 

2. Konsep 

Dalam langkah ini terdapat gambaran detail mengenai sebuah karya yang disertai 

beberapa penyesuaian untuk membantu dalam proses pembuatan karya. Langkah 

ini diawali dengan proses sketsa kerangka konsep yang akan memperlihatkan  

sistem visual secara umum dan dilanjutkan dengan membuat sketsa konsep 

penempatan yang lebih detail dengan disertai ukuran media, warna, jenis bahan, 

dan berbagai elemen pendukung lainnya. 

 

3. Pembentukan 
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Selanjutnya akan masuk ke dalam proses perwujudan atau pembentukan, sketsa 

yang telah dibuat secara manual akan masuk ke dalam proses digitalisasi. 

Beberapa penyesuaian kemungkinan akan dilakukan ketika proses digitalisasi, dan 

setelah proses ini selesai, langkah berikutnya adalah mencetak hasil desain. 

Setelah proses tersebut selesai, penulis akan melakukan evlauasi terhadap karya 

untuk mengetahui kekurangan dan dapat memperbaiki serta mengembangkan 

karya tersebut sebelum sampai ke tangan audience. 

 

3.4. Mindmapping 

Mind Mapping yang dibuat oleh penulis berdasarkan dengan data- data yang telah 

dikumpulkan  yaitu kuisioner pertama dan kedua, serta wawancara dengan 

beberapa narasumber yang terkait dengan topik penulis. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh inti dari permasalahan yang penulis tentukan, dan juga sebagai 

pedoman untuk dikembangkan menjadi suatu ide dan konsep dalam perancangan. 
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 Tiroid menjadi sumber topik yang akan dikembangkan sesuai dengan 

perancangan yang penulis lakukan. Penjabaran tersebut dikaitkan dengan definisi 

dari tiroid, target, dan informasi yang dipersempit menjadi buku. Definisi dari 

tiroid dikaitkan dengan jenis, gejala, dan dampak, sedangkan untuk target 

dikaitkan dengan penderita yang sadar dan tidak sadar dengan penyakit tiroid. 

Berikut ini adalah proses mind mapping yang penulsi lakukan. 

Gambar 3.7. Mind Mapping Visual Buku Penyakit Tiroid 
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