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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sugiyono juga menyatakan 

bahwa ada 4 macam teknik pengumpulan secara umum, diantaranya adalah 

wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi (hlm. 1-63).  

3.1.1. Wawancara kepada Narasumber 

Wawancara dilakukan kepada Rahmad Nasution selaku manajer marketing PT. 

Genta Trikarya untuk mendapatkan data mengenai profil perusahaan dan promosi. 

Wawancara dilakukan di kantor PT. Genta Trikarya, Bandung, pada hari Sabtu, 

10 Maret 2018. Rahmad menjelaskan bahwa Genta berdiri sejak tahun 1959 yang 

berkembang dari usaha rumahan sampai pabrik sekarang ini. Genta dibangun 

karena prospek dari hasil alam Indonesia yang sangat kaya. Rahmad menyebutkan 

bahwa setiap produk gitar Genta memiliki keunggulan dari seri pemula hingga 

profesional. Genta tidak memiliki batasan umur dalam target penjualan.  

Promosi yang dilakukan Genta adalah mengikuti event expo tahunan 

seperti JAPEX (Jakarta Audio Professional Expo) dan SMEX (Surabaya Music 

Expo) serta melakukan pameran di daerah tertentu seperti Cianjur, Sukabumi, 

Cirebon dan Tasik. Rahmad menyebutkan bahwa Genta melakukan promosi 
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melalui media elektronik seperti instagram dan website maupun cetak seperti 

brosur dan lain-lain. Feedback yang dihasilkan dari event yang dilakukan baik, 

muncul pelanggan-pelanggan yang berminat untuk membeli produk gitar Genta. 

Genta menjual 300 unit gitar pertahunnya di Indonesia, sementara yang 

diproduksi lebih dari 300 unit. Genta tidak menggunakan jasa vendor desain untuk 

membuat desain dari promosi yang dilakukan, melainkan membuat sendiri semua 

desain promosi. Tanggapan Rahmad terhadap kompetitor adalah Genta tidak latah 

terhadap apa yang dilakukan oleh merek lain. Nilai lebih dari Genta terhadap 

merek lain adalah konsisten secara kualitas produk yang sudah dilakukan sejak 

Genta berdiri.  

Rahmad menyebutkan bahwa promosi yang dilakukan dengan media 

elektronik dan media sosial tidak meningkatkan penjualan. Rahmad juga 

menyebutkan bahwa merek Genta belum terlalu dikenal masyarakat. Yang akan 

dilakukan Genta adalah meningkatkan awareness terhadap merek serta 

meningkatkan penjualan yang tidak hanya di daerah tertentu 

 

Gambar 3.1. Proses Wawancara 

Perancangan Promosi Gitar..., Bimo Prakoso, FSD UMN, 2018



32 
 

3.1.2. Wawancara kepada Pelanggan 

3.1.2.1. Panji Saputra 

Wawancara dilakukan terhadap Panji Saputra mahasiswa jurusan Pendidikan 

Arsitektur dari Universita Pendidikan Indonesia sebagai pengguna gitar Genta dan 

selaku gitaris dari grup musik The Holiday Task (THT), untuk mendapatkan data 

tentang bagaimana pendapat masyarakat terhadap merek Genta dan produk 

gitarnya. Wawancara dilakukan pada Sabtu, 3 Maret 2018. Panji mengatakan 

bahwa sudah memakai produk Genta sejak tahun pertengahan 2015. Panji 

menyebutkan meskipun Genta adalah produk lokal, kualitas gitar Genta tidak 

kalah dengan produk lain yang sudah terkenal dan juga produk Genta terasa 

premium, secara material dan finishing produk. Ia menyebutkan bahwa dengan 

membeli produk Genta, kita sebagai orang Indonesia sudah mendukung merek 

lokal tidak hanya menggunakan produk dari luar negeri saja. Menurut Panji, 

kekurangan dari produk Genta adalah pada saat sedang menggunakan produk 

Genta, tidak banyak kerabatnya yang mengetahui merek Genta. 

Panji sebelumnya menggunakan produk gitar lain seperti Fender, Samick, 

Musicman, Yamaha dan Cort, ia tertarik Genta karena Genta adalah produk lokal 

dan ingin mencoba produk lokal apakah kualitasnya sama dengan produk yang 

sudah bertaraf Internasional. Ia mengetahui produk Genta dari kerabatnya yang 

merekomendasikan produk Genta dan melalui media sosial. Panji menyatakan 

bahwa ia belum pernah mendapat atau melihat bentuk promosi dari Genta selain 

Instagram dan website.  
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Panji tertarik untuk merekomendasikan produk Genta, namun ia bingung 

bagaimana menyebarkan produk tersebut, karena ia sendiri belum pernah 

mendapatkan atau melihat promosi secara langsung. Ia akan merekomendasikan 

Genta hanya pada saat ia sedang berkumpul dengan kerabatnya dan 

memperkenalkan produk Genta bahwa ada produk lokal yang berkualitas yang 

berasal dari Bandung dan sekaligus untuk mendukung merek- merek lokal.  

 

Gambar 3.2. Proses Wawancara 

 

3.1.2.2. Argen Maulana 

Wawancara dilakukan terhadap Argen Maulana karyawan swasta sebagai 

pengguna gitar Genta yang berdomisili di luar wilayah Bandung, untuk 

mendapatkan data tentang bagaimana pendapat masyarakat di luar wilayah 

Bandung dan produk gitar Genta. Wawancara dilakukan pada 4 April 2018. Argen 

menyebutkan bahwa telah menggunakan produk gitar Genta sejak tahun 2015 

lalu. Ia menyebutkan gitar Genta sangat nyaman untuk digunakan, berbeda 

dengan merek lainnya, ia juga menyatakan bahwa material yang digunakan dan 
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finishing produk terasa premium walaupun gitar buatan lokal. Ia mengetahui 

produk Genta dari website. Menurut Argen produk Genta adalah produk yang 

harus diketahui oleh banyak orang, terutama Indonesia, terlebih lagi karena Genta 

merupakan produk buatan dalam negeri.  

 Argen sebelumnya menggunakan produk gitar dari merek seperti Cort, 

Yamaha dan Legacy. Ia menyebutkan bahwa produk Genta memiliki keunggulan 

seperti nyaman saat digunakan, bagian leher gitar terasa pas ditangan saat 

digunakan. Lalu ia menyebutkan bahwa ingin merekomendasikan produk Genta 

karena Genta adalah produk dalam negeri, terlebih lagi berkualitas yang patut 

diperhitungkan apabila disandingkan dengan merek lainnya. Argen mengaku 

bahwa merekomendasikan produk Genta hanya memberi tahu alamat dimana gitar  

Genta bisa didapat, selain itu ia tidak memberikan informasi apapun, karena 

menurutnya promosi yang ada di Instagram kurang memberikan info baginya 

tentang produk Genta.  

 

3.1.3. Observasi Partisipasi 

Peneliti melakukan teknik observasi partisipasi dengan membeli produk gitar dari 

Genta. Produk yang dibeli adalah Genta akustik seri A-200 yang merupakan seri 

pemula seharga Rp. 1.500.000,00 yang dibeli pada tanggal 22 Februari 2018 di 

showroom Genta yang berlokasi di Jl. Moch. Ramdhan No. 106 Bandung. 

Menurut peneliti yang sebelumnya juga menggunakan gitar merek yang terbilang 

merek internasional, secara kualitas gitar Genta tidak kalah dengan gitar merek 

lainnya. Material yang digunakan terasa solid dan tidak ringkih. Secara build 

Perancangan Promosi Gitar..., Bimo Prakoso, FSD UMN, 2018



35 
 

quality, pemasangan komponen-komponen pada gitar rapih. Dalam pembelian, 

peneliti disertakan dengan softcase untuk membawa gitar yang berlogo Genta dan 

struk pembelian. Selama penggunaan yang sudah berjalan selama 3 minggu, 

produk tidak ada masalah. Penjualnya juga menyebutkan ada garansi selama 1 

tahun apabila ada kerusakan pada produk yang tidak disebabkan oleh 

penggunanya. 

 

Gambar 3.3. Bukti Pembelian 

 

Gambar 3.4. Softcase Gitar 
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Gambar 3.5. Gitar Genta 

 

3.1.4. Observasi Toko 

Peneliti melakukan observasi toko dengan mengunjungi showroom Genta yang 

berlokasi di Jl. Moch. Ramdhan No. 106 Bandung pada tanggal 22 Februari 2018. 

Menurut peneliti, produk yang dijual di showroom terbilang lengkap, beberapa 

jenis gitar seperti ukulele, gitar akustik dan gitar listrik. Dalam showroom juga 

terdapat tempat duduk dan penjualnya juga menyebutkan bahwa diperbolehkan 

untuk mencoba gitar terlebih dahulu sebelum membeli. Namun, yang tidak terlihat 

adalah promosi pada showroom tersebut. Penjual tidak menawarkan brosur 

ataupun flyer saat  membeli produk dari Genta. Tidak ada poster-poster yang 

mempromosikan Genta.  
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3.1.5. Dokumentasi 

Menurut Rahmad (2017) selaku manajer marketing Genta, Genta berpromosi 

lewat event dengan cara mengadakan pameran, melakukan percetakan seperti 

brosur, poster dan lain-lain. Genta juga memanfaatkan media sosial untuk 

mempromosikan produknya, iklan-iklan juga disebarkan di media sosial 

Instagram. Berikut promosi di media sosial Instagram: 

 

Gambar 3.6. Screenshot  Instagram 01 

(https://www.instagram.com/p/BgITtcjAQ_c/?hl=en&taken-by=gentaguitar) 

 

Gambar 3.7. Screenshot Instagram 02 

(https://www.instagram.com/p/Bfh-oxMh_cu/?hl=en&taken-by=gentaguitar) 
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Gambar 3.8. Screenshot Instagram 03 

(https://www.instagram.com/p/Be0bk2GBoQb/?hl=en&taken-by=gentaguitar) 

 

Gambar 3.9. Screenshot Instagram 04 

(https://www.instagram.com/p/BeCmStbhlWy/?hl=en&taken-by=gentaguitar) 

 

Gambar 3.10. Screenshot  Instagram 05 

(https://www.instagram.com/p/BcMf2shhAr-/?hl=en&taken-by=gentaguitar) 
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Gambar 3.11. Screenshot  Instagram 06 

(https://www.instagram.com/p/BcJrctpBuly/?hl=en&taken-by=gentaguitar) 

 

 

Gambar 3.12. Screenshot  Instagram 07 

(https://www.instagram.com/p/BXdfGFLhE8w/?hl=en&taken-by=gentaguitar) 
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Gambar 3.13. Screenshot Halaman Web 

(http://gentaguitar.com/) 

 

3.2. Metodologi Perancangan 

Peneliti menggunakan metode perancangan yang dikemukakan oleh Landa (2010) 

dengan tahapan overview, strategy, ideas, design, production dan implementation. 

Adapun penerapannya sebagai berikut: 

1. Overview 

Pada langkah pertama, penulis mencari dan mengumpulkan data mengenai 

sejarah, target, ciri khas, keunggulan produk, kompetitor serta promosi dari Genta. 

Data didapat dari hasil analisa wawancara, observasi partisipatori, observasi toko 

serta peninjauan dokumentasi.  
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2. Strategy 

Pada langkah kedua, penulis menentukan tujuan yang ingin dicapai dari Genta, 

masalah dalam pemasaran sekarang, target audien dan alasan bagi konsumen agar 

mau membeli produk. 

3. Ideas 

Pada langkah ketiga, penulis melakukan pendalaman masalah seperti membuat 

insight dari apa yang telah di dapatkan, memetakan perbedaan kompetitor, 

S.W.O.T. dan brand positioning yang nantinya akan menjadi data untuk 

menentukan kata kunci, melakukan mindmapping dan brainstorming secara 

kreatif dengan memperhatikan target audiennya sehingga menghasilkan Big Idea.  

4. Design 

Pada langkah keempat, penulis melakukan proses desain dan media yang telah 

ditetapkan berdasarkan pada konsep yang sudah dibuat sebelumnya. Desain 

diawali dengan sketsa secara manual, perancangan visual storyboard, proses 

editing, proses digitalisasi hingga finalisasi desain. 

5. Production 

Pada langkah kelima, hasil rancangan yang telah difinalisasi dilanjutkan dengan 

melakukan rendering dan cetak hasil desain yang telah dibuat, namun sebelumnya 

dilakukan test cetak dan test render agar tidak ada kesalahan pada hasil akhir 

render dan cetak. 
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6. Implementation 

Pada langkah keenam, penulis mengaplikasikan desain yang telah dirancang pada 

lingkungan yang telah ditetapkan dalam konsep. Pada langkah ini penulis juga 

melakukan peninjauan ulang terhadap hasil perancangan yang telah di 

implementasikan pada target audien.  
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