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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Laporan penelitian ini dibuat untuk ke langkah selanjutnya yaitu pembuatan karya 

perancangan visual media Informasi kawasan pecinan di Semarang yang 

merupakan wisata di pusat kota Semarang. Pengumpulan data berdasarkan fakta–

fakta yang diberikan melalui informasi, observasi, survei, wawancara dan 

pembagian kuisioner serta melakukan Focus Group Discussion. Sebagian dari 

data–data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai acuan pembuatan karya. 

Selain menggunakan data–data yang ada, penulis juga menggunakan teori – teori 

menurut para ahli untuk dijadikan dasar dari pembuatan karya. Dalam membuat 

suatu karya, penulis melakukan Focus Group Discussion  untuk menentukan 

media apa yang pantas dan layak dalam pembuatan karya. 

3.1.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan penulis untuk melengkapi informasi–informasi dalam 

karya visual, tidak hanya visual, menentukan media utama juga memerlukan 

informasi dari target audiens seperti traveller. Wawancara akan dilakukan di 

beberapa tempat seperti: Kuliner – kuliner di rumah makan (Lumpia, bakmi siang 

kie, bakmi titee, bakmi jawa, Semawis), Toko obat, Toko tembakau, Tukang 

becak, penjual di pasar, klenteng, dan masyarakat sekitar. Interaksi dilakukan 

langsung ke masyarakat karena kepemilikan toko/restaurant di pecinan Semarang 

yang berperan penting dalam pecinan secara langsung. 
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3.1.1.1. Wawancara Pengurus Klenteng Tay Kak Sie 

Penulis melakukan wawancara kepada pengurus klenteng-klenteng yang ada di 

pecinan Semarang, yaitu klenteng tay kak sie yang paling utama. 

 

 

  Gambar 3.1. Penulis menghampiri klenteng Tay kak Sie 

(dokumen pribadi) 

 

Hasil dari wawancara tentang informasi klenteng tay kak sie yaitu: Sejarah 

klenteng, agenda perayaan klenteng tay kak sie, dewa-dewa dan jumlahnya. Saya 

mewawancarai pengurus klenteng tersebut dan mendapatkan sumber buku yang 

menyatakan sejarah Tay Kak Sie secara lengkap. 

Perancangan Website Sebagai..., Vicensia Oselina, FSD UMN, 2017



34 

 

 

Gambar 3.2. Buku Sejarah Klenteng Tay Kak Sie yang 

dipinjamkan oleh pengurus Tay Kak Sie kepada penulis 

(dokumen pribadi) 

 

Tay Kak Sie ada sejak tahun 1771 dengan tuan rumah Kwan Im Ting atau 

Mak Co Kwan Im dan di ikuti dengan 16 dewa lainnya. Tata cara berdoa dengan, 

mengelilingi seluruh dewa, mulai dari Tuan Rumah Dewa Kwan Im Ting hingga 

ke dewa–dewa lainnya, di sana juga bisa melihat keberuntungan atau kesehatan 

dengan menggunakan tongkat-tongkat yang di acak lalu di lempar. Tay Kak Sie 

merupakan klenteng tertua dan bersejarah, tiap imlek dan cap go (tanggal 15 

Tionghoa) terdapat tradisi arak-arak an patung sam po dari tay kak sie ke gedong 

batu (Klenteng Sam Po Kong) serta tiap dewa juga di peringati hari turun ke 

bumi. Di Tiap peringatan hari Dewa, masyarakat penganut Kong Hu Cu berdoa 
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dan bersembayang, karena jika Dewa turun ke bumi hanya setahun sekali untuk 

mengabulkan permohonan masyarakat dan di salurkan melalui dewa ke Yang 

Maha Kuasa yaitu Tuhan dan tiap hari turunnya dewa maka akan di adakan 

perayaan seperti barong sai, sam si, dan lain lain. 

3.1.1.2. Semawis 

Penulis melakukan wawancara terhadap pengurus Semawis yang paling aktif 

yaitu ibu Ling, di dapatkan data Sejarah Semawis yaitu : Semawis dibentuk untuk 

memperingati 600th kedatangan Ceng Ho di Semarang pada saat Tahun 2004 dan 

bertepatan dengan hari raya Imlek. Ide dari konsep Semawis ini didapat dari 

pemerintahan Semarang yang melakukan survey di Kia-Kia Surabaya (salah satu 

tempat wisata kuliner).  

Populasi pengunjung Semawis yang ramai padat dan 80% orang 

Semarang. Penjual dari kios – kios Semawis menjual baju, snack import, makanan 

khas Semarang dan luar Semarang, makanan khas manca Negara, dan tempat 

karaoke terbuka. Semawis dibangun untuk meningkatkan lapangan kerja dan 

membangkitkan kuliner khas Semarang yang paling utama seperti: Wedang Tahu, 

mi titee, pisang plenyet, jamu jun, es tjong lie, lumpia, dll. Semawis dibentuk 

untuk merevitalisasi daerah gang warung yang dulunya gelap dan jarang ada 

penghuni, karena dulunya sebagian penghuninya hanya 40% dan lainnya hanya 

toko yang dibuka dari pagi hingga sore.  

Sistem Penjualan di Semawis adalah dengan menyewa tenda yang sudah di 

sediakan pihak pengurus Semawis dan pembayaran listrik. Yang membedakan 
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harga mahal dan murah hanyalah lokasi tendanya, semakin di tengah semakin 

mahal harganya. Biasanya di pecinan Semarang yang berpengaruh dalam 

perayaan imlek adalah Semawis. 

 

 

Gambar 3.3. Penulis befoto dengan pengurus Semawis 

(dokumen pribadi) 

 

3.1.1.3.  Toko Obat 

Toko obat tradisional yang sangat terkenal di pecinan Semarang yaitu toko obat 

Panca Jaya, toko obat ini sudah ada sejak 3 generasi dan generasi yang paling 

akhir sekarang membuka toko obat tradisional yang baru bersama dengan 

apoteknya bernama Herba Med. Toko obat ini memiliki bangunan dengan 

keunikan berasitektur pagoda. Jenis obat yang dijual dari jaman dahulu hingga 

sekarang sama (untuk racikan tradisional) hanya namanya saja yang dirubah sejak 

pergantian ke jaman Soeharto dan setelahnya. 
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Gambar 3.4. Penulis di dalam Toko Obat 

(dokumen pribadi) 

 

Di sekitar gang pinggir juga banyak toko obat, namun saat penulis 

mengunjungi daerah sekitarnya, Panca jaya merupakan salah satu toko obat yang 

ramai dan paling terkenal, kualitasnya juga sudah di percaya oleh orang-orang 

sekitar masyarakat dari jaman dahulu hingga sekarang. 

3.1.1.4. Bakmi Siang Kie dan Lumpia 

Bakmi Siang Kie dan lumpia ini merupakan makanan di daerah gang Lombok 

(dekat dengan klenteng Tay Kak Sie) yang sudah ada sejak sekitar 80 tahun lalu 

atau 3 generasi, saat penulis mewawancarai pemilik, mereka tidak bisa 

memastikan seberapa lama toko sudah ada, namun kepemilikan bakmi siang kie 

sudah ada 3 generasi dan generasi yang terakhir sudah mencabang (terpisah) dan 

generasi yang terakhir sudah berumur sekitar 60-70, resep yang diberikan turun 

menurun ini sangat digemari orang-orang Semarang. 
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Lumpia merupakan makanan khas Semarang yang di adaptasi dari orang 

Tionghoa, lumpia Gang Lombok merupakan lumpia tertua se Semarang. Lumpia 

ini sudah ada sejak 4 generasi. Makanan ini sangat di gemari oleh orang Semarang 

dan orang luar Kota Semarang, mereka sering mendapatkan pesanan khusus dari 

orang-orang luar Kota Semarang. 

                 

 

Gambar 3.5. Penulis mewawancarai chef lumpia 

(dokumen pribadi) 

 

3.1.1.5.  Bakmi Titee 

Merupakan bakmi yang diberikan topping kaki babi dan sudah ada sejak 3 

generasi, generasi ke 3 ini akan berganti ke generasi ke-4. Bakmi ini merupakan 

salah satu kuliner yang paling diminati oleh wisatawan, pemilik warung makan ini 
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berkata bahwa, bakmi ini memiliki pelanggan dari masyarakat Semarang hingga 

luar Kota Semarang. 

3.1.1.6.  Toko Tembakau 

Sedangkan toko tembakau merupakan toko yang baru di buka, namun penjualan 

tembakaunya sudah ada sejak 3 generasi sebelumnya, tetapi menjual tembakau 

sebagai ekspor dan impor ke perusahaan-perusahaan terkenal seperti Djarum, 

Sampoerna hingga ke perusahaan luar negri. Lalu baru 3 tahun terakhir ini sang 

pemiliki (generasi yang paling muda yang merupakan generasi ke-4) membuka 

toko kafe tembakau dengan komunitas pecinta tembakau. Dengan menjual racikan 

tembakau tersendiri seperti orang jaman dahulu yang mereka lakukan dan sudah 

menjadi tradisi yaitu menggulung tembakau/tembakau linting, namun semenjak 

perubahan jaman, kebiasaan linting tembakau sudah hilang, dan sekarang pemilik 

toko ini membuka café ini untuk menerapkan tradisi yang sudah hilang sejak dulu. 

Tidak hanya tembakau linting, ada juga tembakau pipa seperti orang barat pada 

jaman dahulu. 

3.1.1.7. Tukang Becak Pasar Gang Baru 

Penulis mewawancarai tukang becak, di Semarang becak masih menjadi 

transportasi umum untuk berbelanja, pulang sekolah dan lain-lain. Biasanya becak 

lebih sering digunakan untuk berbelanja. Untuk harga, sistemnya tawar-menawar. 

Namun penulis mewawancarai salah satu orang penduduk Semarang yang biasa 

naik transportasi becak dan tukang becak itu sendiri. Dari kedua pihak, biasanya 

untuk menaiki becak dari KM-0 Semarang yang terletak di Pos Kota (dekat Kota 
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Lama) dan dari Simpang Lima hingga ke daerah pecinan Semarang, seharga 15 

ribu – 20ribu rupiah. Posisi becak berada di: daerah Gang warung (di pagi hari), 

daerah jalan Beteng (dekat gerbang) ke arah daerah Kranggan (siang hingga 

malam), daerah Gang Pinggir (dekat dengan toko Panca Jaya, di siang hari saja), 

daerah Cap Kaw King (pagi hingga malam) dan untuk di daerah Simpang Lima, 

dapat ditemukan becak di pinggir bundaran Simpang Lima dekat dengan Ciputra 

Mall. Untuk jarak dekat sekitar 5ribu-10ribu rupiah. 

 

 

Gambar 3.6. Penulis mewawancarai tukang becak 

(dokumen pribadi) 

 

Untuk Pasar Gang Baru, dibuka hingga pukul 06.00 – 12.00 tiap pagi hari, 

untuk parker, bisa parker di daerah gang warung, biasanya di depan pasar selalu 

ada becak. Pasar Gang Baru sendiri menjual berbagai macam daging, mulai dari 

daging ayam, sapi, babi, kulit sapi, kulit sosis, sirip ikan hiu, jamur, makanan 

kaleng, buah-buahan, sayur-sayuran, seafood dan kuliner-kuliner lainnya. 
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Sistemnya juga tawar menawar sehingga harus memahami harga pasaran di 

Semarang. 

3.1.2. Focus Group Discussion 

Penulis melakukan FGD dengan beberapa orang yang sesuai targetnya yaitu: suka 

travelling, dan kuliner. Meetode yang penulis lakukan ini untuk mengetahui 

media apa saja yang akan dilakukan untuk membuat karya visual  yang tepat.  

Penulis juga melakukan diskusi tentang lokasi seperti apa saja dan 

medianya apa bagi mereka yang suka travelling/kuliner untuk melakukan survey 

tempat wisata/tujuan. 7 orang mengatakan saat mereka ingin travelling, mereka 

akan melihat dari website tentang tempat yang menarik untuk dikunjungi, setelah 

itu mereka akan melihat tempatnya dengan detail di suatu website/melalui foto-

foto yang ada. 

3.1.3. Kuesioner 

Penulis melakukan penyebaran kuisioner lewat media online dengan target  

masyarakat di luar kota Semarang yang menyukai travelling untuk mengetahui 

seberapa besar mereka mengetahui salah satu wisata di pecinan Semarang (yang 

terbilang cukup terkenal hingga ke luar) yaitu Semawis dan seperti apa keinginan 

mereka jika mereka melakukan perjalanan ke Semarang. Dari sini dapat kita lihat 

data yang ada menjadi salah satu alasan untuk penulis membuat media informasi 

kampung pecinan yang tepat. Kuisioner yang dibagikan ini ditargetkan kepada 

orang orang yang lahir dan tinggal di luar kota Semarang dan khususnya di kota 
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kota besar seperti : Jogjakarta, Jakarta, Surabaya, Palembang, dll. Total responden 

yang telah didapatkan berjumlah 78 responden 

 

 

Gambar 3.7. Diagram Umur 

(dokumen pribadi) 

 

  Sesuai dengan target, penulis membagi target umur menjadi 4 bagian, 

umur 13-17 tahun dimana umur masih sekolah dan tidak memiliki penghasilan 

sendiri untuk berpergian, jika berpergian mereka harus meminta izin terhadap 

orang tua. Umur 18-23 tahun adalah umur remaja, dimana mereka rata-rata yang 

berkuliah sudah lebih berproduktif untuk menghasilkan uang/menabung. Umur 

24-30 mereka yang bekerja sudah memiliki penghasilan sendiri dan secara 

psikologis mereka lebih membutuhkan liburan. Umur >30 rata-rata mereka sudah 

berkeluarga dan berpenghasilan tetap, namun untuk berwisata/kuliner mereka 

sudah tidak memiliki keinginan untuk kegiatan tersebut. 
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Dapat disimpulkan, bahwa target utama dari topik yang saya angkat adalah 

umur 18-22 dan 23-30 tahun. Karena di umur 18-20 tahun dan 23-30 tahun 

mereka memiliki kemampuan untuk berwisata dan berkuliner secara bebas. 

 

 

Gambar 3.8. Diagram Pekerjaan Audiens 

(dokumen pribadi) 

 

Dari segi pekerjaan, pengisi dari kuisioner tersebut hampir setengahnya 

mahasiswa, dilanjut dengan pegawai swasta/negri, lalu wirausaha, baru sebagian 

kecil ibu rumah tangga. Mahasiswa sesuai dengan umurnya yang masih 

berproduktif dan memiliki rasa ingin tau, mereka hanya memiliki pendapatan dari 

orang tua/bekerja sebagai freelance. Pegawai swasta/negri mereka memiliki 

penghasilan yang standar, rata-rata dari mereka sangat jenuh dalam bekerja dan 

menginginkan liburan lebih banyak dan low budget. Penulis lebih menargetkan  

dari kedua target tersebut. 
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Gambar 3.9. Grafik Kota Tempat Tinggal 

(dokumen pribadi) 

 

Penulis membagikan kuisioner ke orang – orang yang tinggal dan lahir di 

luar Semarang, sesuai dengan target yang penulis angkat. Responden menjawab 

bahwa sebagian besar hampir ¾ responden pernah pergi ke Semarang.  
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Gambar 3.10. Diagram Audiens yang pernah ke Semarang 

(dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 3.11. Diagram Audiens yang Mengetahui Pecinan di Semarang 

(dokumen pribadi) 
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Gambar 3.12. Diagram Audiens yang pernah ke Semarang 

(dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 3.13. Diagram Audiens yang tidak pernah ke Semarang 

(dokumen pribadi) 

 

 Penulis juga melakukan pertanyaan lebih detail tentang salah satu daerah 

kawasan pecinan di Semarang yaitu Semawis. Semawis merupakan pasar malam 

24
31

55 orang yang pernah ke 
Semarang

Mengenal
Semawis

Tidak mengenal
Semawis

3

20

23 orang yang tidak pernah 
ke Semarang

Mengenal semawis

Tidak mengenal
Semawis
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yang terkenal di Semarang dan merupakan salah satu tempat wisata kuliner 

kawasan pecinan di Semarang. Namun 23 responden yang tidak pernah ke 

Semarang 20 orang nya tidak mengenal Semawis 3 orang tidak mengenal 

Semawis. Sisanya sebanyak 55 responden menjawab pernah ke Semarang, namun 

dari 55 orang yang pernah ke Semarang 31 orang nya tidak mengenal Semawis 

dan sisanya 24 orang mengenal Semawis. Semawis merupakan salah satu tempat 

wisata kuliner di pecinan Semarang. 

 

 

Gambar 3.14. Diagram Alasan Audiens Pergi ke Semarang 

(dokumen pribadi) 

 

Dapat disimpulkan bahwa audiens yang menjawab pertanyaan ini berasal 

dari luar kota Semarang dan beberapa dari mereka pernah ke Semarang namun 

tidak mengetahui letak dan keberadaan salah satu tempat wisata kawasan pecinan 

di Semarang yaitu Semawis. Media informasi yang tidak tepat akan membuat 
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keberadaan suatu kawasan tidak diketahui dan tidak diminati. Semawis 

merupakan salah satu tempat wisata kuliner di Semarang yang ramai dan diminati 

penduduknya dan terletak di pecinan Semarang. Namun tidak hanya Semawis, 

kuliner dan klenteng lainnya pun sangat diminati dan di budidayakan oleh 

penduduk dari dulu hingga sekarang. 

3.1.4. Study Existing 

Penulis melihat media informasi apa saja yang dilakukan oleh pihak pengurus 

kampung pecinan di Semarang salah satunya leaflet berukuran A3 yang dilipat 

menjadi 12 bagian 

 

 

Gambar 3.15. Bagian depan Leaflet 

 (dokumen pribadi) 
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Gambar 3.16. Bagian Isi Leaflet 

 (dokumen pribadi) 

 

Leaflet ini berisikan tentang kesuluruhan tempat wisata Semarang, namun 

di leaflet ini karena terlalu mencangkup banyak tempat wisata menjadikan isi 

kontennya kurang dimengerti, dan isinya di bagi menjadi 4, yaitu kota lama 

(terdiri dari 32 tempat), pecninan (terdiri dari 14 tempat), Kanjengan dan Kauman 

(terdiri dari 4 tempat), dan kampung melayu (terdiri dari 6 tempat), masing-

masing tempat masih dijelaskan isinya dengan konten yang informasinya sedikit 

dan kurang dimengerti. Contohnya: Semawis, isinya hanya menyatakan gapura 

pecinan yang di bangun di tahun 2005. Hal ini akan membuat pembaca tidak 

mengetahui keberadaan dan keunikan Semawis di kawasan pecinan tersebut.  
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Gambar 3.17. Penjelasan Semawis di leaflet 

(dokumen pribadi) 

 

Lalu dijelaskan pecinan di bagian petanya (bagian belakang), yang terletak 

di gang warung, penjelasannya hanya berisikan Gang Warung , tempat dinamakan 

warung karena banyak yang berjualan di depan warung. Di media ini karena 

terlalu banyak tempat yang ditunjukan sehingga isi kontennya tidak lengkap dan 

tidak jelas. 

3.1.5. Referensi 

Dalam membuat media informasi suatu kawasan biasanya di tampilkan dalam 

website seperti website – website pada Chinatown London, Chicago, Uk, LA, 

New York, Melbourne dan lain – lain. Acuan dalam pembuatan website: 
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Gambar 3.18. Tampilan landing page website Chinatown UK 

 (http://chinatown.co.uk/en/) 

 

 

Gambar 3.19. Tampilan isi website Chinatown UK 

 (http://chinatown.co.uk/en/) 

 

Penggunaan website bertampilkan putih, namun untuk foto-foto di dalam 

website (kecuali landing page atau home) tidak menggunakan warna hitam dan 

putih untuk menampilkan keasliannya. Dalam warna dari refrensi yang penulis 
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lihat semua menggunakan background warna putih untuk memperjelas teks dan 

foto yang ada. 

 

 

Gambar 3.20. Tampilan isi website Indonesia Travel 

 (http://www.indonesia.travel/en/destination/point-of-interest/wakatobi-national-marine-

park) 

 

 

Gambar 3.21. Tampilan header website Indonesia Travel 

 (http://www.indonesia.travel/en/destination/point-of-interest/wakatobi-national-marine-

park) 
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Gambar 3.22. Tampilan website Chinatown NewYork 

 (http://www2.chinatown-online.com/) 

 

 

Gambar 3.23. Tampilan website Chinatown Melbourne 

 (http://chinatownmelbourne.com.au/) 
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Gambar 3.24. Tampilan website Chinatown Los Angeles 

 (http://chinatownla.com/wp1/) 

 

 Metodologi Perancangan 

Berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan penulis, dapat disimpulkan 

bahwa media informasi yang dilakukan untuk kawasan pecinan di Semarang tidak 

sampai ke target pasarnya. Pihak pemerintah menginformasikan ke target yang 

lebih luas, namun di beberapa media tidak memuat konten yang lengkap tentang 

kawasan pecinan di Semarang  itu sendiri. Maka dari itu, untuk menginformasikan 

kampung pecinan Semarang, perlu diangkat tema yang memuat informasi yang 

pasti dan lengkap serta membuat wisatawan akan datang mengunjungi Semarang 

untuk pergi menuju ke kampung pecinan di Semarang karena adanya suatu hal 

yang berbeda di kawasan pecinan itu sendiri yaitu budaya, tradisi dan kuliner  

yang tradisional. Pembuatan media informasi ini juga bermaksud untuk 

memperkenalkan budaya Tionghoa ke luar atau sebaliknya saling bertukar 

pikiran. 
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