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BAB III  

METODOLOGI 

3.1    Metodologi  Pengumpulan Data  

Menurut Lehman yang dikutip oleh Yusuf (2014), penelitian deskriptif dapat 

dikatakan sebagai suatu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis dan 

runtut sebuah fakta yang memiliki populasi tertentu. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini lebih dekat dengan situasi yang ada dan akurat. Penelitian 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan perancangan media 

promosi SMP Anak Terang di wilayah Tangerang Kota. 

 Penelitian dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitaf, agar 

memperkuat data hipotesis yang ada. Penelitian secara kualitatif (pengumpulan 

data primer) penelitian ini bertujuan untuk menyatakan jawaban terhadap sebuah 

fenomena dalam populasi tertentu. Hal ini didukung dengan cara penyebaran 

kuesioner secara online terhadap orangtua yang memiliki anak usia jenjang 

sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama dan berdomisili di Tangerang 

Kota.  

Sedangkan untuk penelitian kuantitatif (pencarian data sekunder) 

dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang memiliki peran penting 

terhadap perkembangan SMP Anak Terang. Dapat dikatakan bahwa metode 

kuantitatif merupakan sebuah realitas sosial sehingga dapat diukur 

keberadaannya. Hal ini dapat didukung dengan spesifiknya target pasar, dan 

memiliki batasan masalah yang jelas, serta menetapkan populasi yang sebenarnya. 
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Sehingga hasil dari penelitian ini pun menjadi lebih valid dan tepat sasaran kepada 

target yang dituju.  

3.1.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap Dra. Syelfia Marry, selaku kepala sekolah SMP 

Anak Terang, Tangerang. Wawancara dilakukan di ruang tunggu SMP Anak 

Terang pada Rabu, 28 Februari 2018 pukul 10.00 WIB. Wawancara melalui 

perbincangan secara langsung dan penulis mencatat setiap data dan informasi 

yang disampaikan oleh narasumber. Ibu Syelfia merupakan kepala sekolah SMP 

Anak Terang yang menjabat sejak tahun 2015. Menurutnya, setiap sekolah 

memiliki kelebihan masing-masing dan keunikannya, namun pada SMP Anak 

Terang sangat ditonjolkan kedisplinan serta keramah-tamahan murid terhadap 

orangtua maupun para pekerja di sekolah.  

Selain itu, keunggulan yang dapat menjadi Unique Selling Point dari SMP 

Anak Terang adalah program pengembangan karakter siswa yang lebih beragam 

dan budaya berbahasa inggris. Ibu Syelfia mengungkapkan, bahwa dari pihak 

SMP Anak Terang menginginkan adanya peningkatan murid 30% setiap 

tahunnya. Beliau juga mengatakan, dukungan media promosi saat ini sangat 

diperlukan. Beberapa media promosi yang sudah pernah dilakukan antara lain 

membuat spanduk, banner, flyer, open house, dan melakukan diskon harga. 

Namun sayangnya hal ini masih dilakukan pada lingkup kecil sehingga belum 

sampai tersebar luas di daerah Tangerang Kota lainnya. 
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Gambar 3.1. Foto bersama narasumber Dra. Syelfia Marry, Kepala Sekolah SMP 

Anak Terang 

3.1.2 Kuesioner 

Menurut Bahruddin dan Hamdi (2015, hlm. 54), kuesioner merupakan sebuah 

teknik yang digunakan guna memperoleh sebuah informasi dari responden. 

Kuesioner disini dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Sebelum membuat 

kuesioner, ada baiknya untuk menetapkan sasaran atau target audiens dari sebuah 

penelitian, hal tersebut harus dilakukan secara spesifik sehingga akan 

mendapatkan informasi yang tepat. Pertanyaan pada kuesioner juga harus relevan, 

sehingga jawaban akan langsung menuju kepada inti dari permasalahan yang 

dimaksud.  

Menurut Nursalam (2008), sampling merupakan sebuah proses dalam 

menyeleksi sebuah populasi pada wilayah tertentu guna mengetahui sebuah 

informasi yang dibutuhkan. Adapun perhitungan validasi yang lebih akurat 

dengan menggunakan rumus Slovin, rumus atau formula ini bertujuan untuk 

menghitung jumlah sampel minimal dari sebuah populasi. 
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Gambar 3.2. Rumus Slovin digunakan sebagai validasi data  
(www.aswandi.or.id) 

 Dari keterangan rumus diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

N = jumlah populasi Tangerang Kota (2.500.000 jiwa) 

a = margin error (10% dari jumlah populasi) 

 

Gambar 3.3. Hasil dari rumus Slovin digunakan sebagai validasi data  

 

Dari hasil rumus Slovin diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil responden 

dari kuesioner memiliki jumlah minimal yakni 100 responden. Sehingga data 

yang dikumpulkan oleh penulis menjadi lebih akurat dan tepat. 

 

 

Perancangan Media Promosi..., Bernadette Putri Adinda, FSD UMN, 2018



35 
 

Dimanakah domisili anda? 

 

Gambar 3.4. Diagram Kuesioner Domisili Target 

 

Kesimpulan dari jawaban responden diatas adalah, penulis ingin lebih 

mengelompokkan dan menjadikan populasi lebih spesifik yakni di Tangerang 

Kota. Responden terbanyak berada di wilayah Poris 20.2%, kemudian disusul 

oleh Cipondoh 11.5% dan Modernland 6.8%.  

 

Gambar 3.5. Diagram Kuesioner Usia Target 
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Kesimpulan dari jawaban responden diatas adalah, bahwa orangtua yang 

memiliki anak jenjang sekolah menengah pertama berada pada umur sekitar 35 – 

50 tahun. Hal tersebut memicu pada batasan masalah penulis, sehingga 

perancangan media promosi dapat ditargetkan pada usia tersebut. 

 

Apakah pekerjaan anda? 

 

Gambar 3.6. Diagram Kuesioner Pekerjaan Target 

 

Kesimpulan dari jawaban responden diatas adalah, penulis menjadi 

mengetahui bahwa orangtua Tangerang Kota bekerja sebagai karyawan swasta, 

9.6% dan kemudian disusul oleh ibu rumah tangga dan pedagang yang memiliki 

jumlah seimbang yakni 6.7%. 
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Gambar 3.7. Diagram Kuesioner Informasi tentang Anak Terang 

 

Kesimpulan dari jawaban responden diatas adalah, lebih dari 60% tidak 

mengetahui keberadaan sekolah SMP Anak Terang. Maka dari itu, permasalahan 

tersebut memicu penulis untuk membuat perancangan media promosi SMP Anak 

Terang. 

 

Gambar 3.8. Diagram Kuesioner Informasi tentang Anak Terang 
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Kesimpulan dari jawaban responden diatas adalah, lebih dari 60% tidak 

mengetahui sama sekali SMP Anak Terang, dan responden lain mengatakan 

bahwa mereka mengetahuinya dari kerabat. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

peran media promosi sangat minim pada pengetahuan masyarakat Tangerang 

Kota terhadap sekola SMP Anak Terang. 

 

Gambar 3.9. Diagram Kuesioner Informasi tentang Anak Terang 

 

Kesimpulan dari jawaban responden diatas adalah, baik kerabat maupun 

responden sendiri lebih banyak yang tidak menyekolahkan anaknya di SMP Anak 

Terang. 

 

Gambar 3.10. Penjelasan singkat mengenai SMP Anak Terang 
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Penulis menjelaskan sedikit narasi tentang SMP Anak Terang kepada 

responden, sehingga tiap-tiap responden yang menjawab akan lebih sedikit 

teredukasi dan dapat menjawab pertanyaan pada kolom berikutnya. 

 

Gambar 3.11. Diagram Kuesioner Informasi tentang Anak Terang 

 

Kesimpulan dari jawaban responden diatas adalah, hampir setengah populasi 

dari responden yakni 54.9% mengatakan bahwa adanya kemungkinan akan 

menyekolahkan anaknya di SMP Anak Terang. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

mereka cukup tertarik dan berminat pada sekolah bertaraf nasional plus. 

 

Gambar 3.12. Diagram Kuesioner Informasi tentang Anak Terang 
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Kesimpulan dari jawaban responden diatas adalah, ada beberapa responden 

yang mengatakan tertarik untuk menyekolahkan anaknya karena bertaraf nasional 

plus, sehingga kelebihan tersebut dapat menjadi selling point bagi SMP Anak 

Terang. 

 

Gambar 3.13. Diagram Kuesioner Informasi tentang Anak Terang 

 

Kesimpulan dari jawaban responden diatas adalah, media cetak yang sering 

digunakan untuk mengakses sebuah informasi adalah brosur 65.7%, flyer 48% 

dan spanduk 44.1%. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya bantuan media cetak 

tersebut, promosi dapat dijalankan dengan baik asalkan sesuai dengan target pasar 

dan lingkup Tangerang Kota. 

3.2 Metodologi Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan untuk merancang media promosi SMP Anak 

Terang adalah sebagai berikut: 
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3.2.1 Perancangan Media Promosi 

Pentingnya strategi untuk memastikan bahwa media promosi yang dirancang 

dapat memiliki hasil yang masksimal. Adapun perlunya strategi perancangan 

media promosi, guna membuat suatu promosi yang dibuat menjadi berhasil dan 

dikenal oleh masyarakat. Menurut Kotler (2012), beberapa strategi promosi yang 

umumnya digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Strategi Perancangan 

Perancangan strategis merupakan proses dalam perencanaan untuk 

melihat kestabilitasan dan potensi sebuah instansi dalam lingkungan 

tertentu.  

2. Memilih Misi dan Inti  

Mengkomunikasikan misi & visi suatu instansi, sehingga dapat 

dipahami oleh konsumen. Serta menyampaikan gambaran ideal dan 

real suasana yang terjadi pada instansi, sehingga konsumen dapat 

melihat dengan jelas apa yang akan mereka dapatkan. Dengan begitu, 

konsumen akan langsung melihat inti dan maksud dari instansi. 

3. Menentukan Target, Posisi, dan Segmentasi Pasar 

Salah satu elemen utama dalam perencanaan pemasaran adalah dengan 

adanya prinsip segmentasi pasar, penargetan, serta penentuan posisi 

sebuah instansi. Untuk membangun dan memperluas jaringan sebuah 

instansi, ada baiknya mengidentifikasi setiap ketertarikan konsumen 

baik dalam sebuah kelompok atau individu.  
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3.3 Studi Eksisting 

Maksud dari studi eksisting ini adalah sebagai bentuk validasi yang lebih akurat 

mengenai data-data dari hipotesa yang sudah ada. Pada bagian ini, terdapat studi 

kompetitor yang dianggap dapat memperkuat data dan bukti dalam perancangan 

media promosi yang akan dilakukan. Adapula dukungan lain yakni studi referensi, 

guna menjadikan data tersebut sebagai acuan penulis dalam pembuatan media 

promosi yang baik dan menarik.  

Pada penelitian studi eksisting ini, penulis mendapatkan beberapa desain 

yang dilakukan dari berbagai macam sekolah bertaraf nasional plus lainnya, 

namun bukan merupakan sekolah competitor Sekolah Anak Terang. Kemudian, 

dari hasil penelitian studi eksisting, penulis menyimpulkan bahwa permainan 

fotografi dan warna serta super graphic yang sederhana mampu menciptakan 

kesan sekolah yang elegan namun tetap mendidik murid. 
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Gambar 3.14. Poster Open House Sekolah Global Sevilla 

 

Gambar 3.15. Brosur eksisting Sekolah Anak Terang 

 Adanya studi eksisting dari Sekolah Anak Terang merupakan brosur, 

brosur yang digunakan ini merupakan versi lama dari sekolah tersebut. Namun 
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penulis tetap mencantumkan beberapa informasi penting yang harus disuguhkan 

kepada konsumen agar nilai yang tekandung dalam Sekolah Anak Terang tidak 

hilang. Brosur yang sudah ada sebelumnya hanyak menggunakan fotografi namun 

kurang dengan jelas mangatakan apa yang terjadi disekolah tersebut, tipografi 

juga banyak digunakan dan bantuan vector sangat sedikit sehingga terkesan 

kurang ceria atau fun.  

3.3.1 Studi Kompetitor 

Observasi dilakukan terhadap kompetitor SMP Anak Terang yakni SMP Harapan 

Bangsa yang berlokasi di daerah Modernland. Keduanya sama-sama memiliki 

taraf nasional plus, namun memiliki segmentasi pasar yang berbeda. Sehingga 

dari hasil observasi mengenai kedua sekolah tersebut, baik dari penyebaran 

kuesioner, pengamatan secara langsung serta wawancara, mendapatkan hasil 

analisa SWOT dari SMP Anak Terang dan SMP Harapan Bangsa sebagai 

kompetitor. Berikut merupakan hasil analisa SWOT secara umum. 
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Gambar 3.16. Brosur Sekolah Harapan Bangsa 

 

Tabel 3.1. Analisa SWOT SMP Harapan Bangsa 

Strength 

- Sekolah sudah berdiri sejak 

tahun 2001 

- Terletak di komplek 

perumahan yang cukup 

berkembang dan elit 

- Nasional plus dengan 2 

bahasa (inggris dan mandarin) 

Opportunity 

- Menjadi salah satu sekolah 

nasional plus di Tangerang Kota 

yg dikenal cukup luas 

 

Weakness 

- Kalangan menengah atas-atas 

(SES A) 

Threats 

- Terbentuknya persaingan antar 

sekolah bertaraf sejenis 
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3.3.2 Studi Referensi 

Beberapa referensi yang didapatkan oleh penulis adalah sedikit acuan dan 

gambaran dari karya yang akan dihasilkan nantinya oleh penulis. Adapun 

beberapa referensi beserta SWOT nya adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.17. Contoh desain referensi spanduk untuk perancangan media 

promosi  
 (Sumber graphicriver.net) 
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Tabel 3.2. Analisa SWOT referensi spanduk 

Strength 

- Penataan foto dan teks yang 

jelas dan rapih, menonjolkan 

kata-kata penting 

Opportunity 

- Keterbacaan yang jelas dan 

langsung menuju inti yang 

difokuskan 

Weakness 

- Tulisan yg sedikit 

 

Threats 

- Adanya spanduk yang lebih 

menarik dan menjual 
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Gambar 3.18. Contoh desain referensi banner untuk perancangan media promosi  
(www.br.freepik.com & www.desirefx.me)  

 

Tabel 3.3. Analisa SWOT referensi banner 

Strength 

- Penonjolan gambar yang jelas 

dan pembagian teks imbang 

Opportunity 

- Audiens dapat terfokus dengan 

gambar  

Weakness 

- Tulisan dibagian bawah yang 

kecil 

 

Threats 

- Adanya media banner diluar 

sana yang lebih jelas 

keterbacaannya 
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Gambar 3.19. Contoh desain referensi flyer untuk perancangan media promosi 

(www.kalidas365itsolutions.it) 
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Tabel 3.4. Analisa SWOT referensi flyer 

Strength 

- Warna yang kooperatif, 

sehinga menarik minat baca 

Opportunity 

- Dapat dengan mudah menarik 

perhatian individu 

Weakness 

- Tulisan dari keterangan yang 

terlalu kecil 

 

Threats 

- Adanya media promosi flyer 

yang lebih menarik 
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Gambar 3.20. Contoh desain referensi brochure untuk perancangan media 

promosi 
(wwwpsdfreebies.com & www.graphicriver.net) 

 

 

Tabel 3.5. Analisa SWOT referensi brochure 

Strength 

- Sederhana namun langsung 

mengenai pada intinya 

Opportunity 

- Dapat menarik minat baca 

audiens 

Weakness 

- Tulisan terlalu mendominasi 

 

Threats 

- Adanya media brosur yang 

lebih menarik 
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3.3.3 Observasi 

Pada penelitian observasi ini, penulis menempatkan diri sebagai nonparticipant 

observation. Yang berarti adalah, peneliti tidak terlibat dalam suatu hal yang 

terjadi pada sekolah tersebut melainkan peneliti benar-benar mengamati secara 

independen. Jenis observasi ini dilakukan secara cermat, sehingga dapat 

memperhatikan setiap sudut-sudut, serta sikap baik dari karyawan, guru maupun 

murid yang ada di sekolah tersebut. (Tokan, 2016, hlm. 80) 

 Berikut beberapa hasil pengamatan sarana dan prasarana serta observasi 

penulis selama berada di sekolah SMP Anak Terang:  

 

 

Gambar 3.21. Gedung Sekolah Anak Terang 
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Gambar 3.22. Tempat menunggu penjemputan 

 

 

Gambar 3.23. Bagian tangga dan hasil prakarya murid SD-SMP Anak Terang 
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Gambar 3.24. Lorong dan majalah dinding di gedung SMP Anak Terang 

 

 

Gambar 3.25. Majalah dinding yang terletak pada jalan utama  

SMP Anak Terang 
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Tabel 3.6. Analisa SWOT SMP Anak Terang 

 

Strength 

- Bertaraf nasional plus di 

daerah Tangerang kota 

- Kawasan dikomplek sehingga 

aman dari kendaraan bermotor 

- Mengutamakan kedisiplinan 

murid 

- Pendekatan kepada murid 

yang cukup baik 

- Memiliki beragam kultur, 

sehingga tidak membeda-

bedakan 

Opportunity 

- Dikenal sebagai sekolah yang 

disiplin dan memiliki ke ramah 

tamahan serta aman dari jalan 

raya. 

 

Weakness 

- Minimnya media promosi 

yang telah dilakukan  

- Sekolah tergolong cukup baru 

sehingga kurang dikenal 

masyarakat 

- Lingkup didalam komplek 

yang kurang berkembang 

Threats 

- Terbentuknya persaingan antar 

sekolah yang bertaraf sejenis. 
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