
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pengumpulan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  kualitatif.

Pengumpulan data kualitatif yang digunakan penulis adalah wawancara secara mendalam

yang  akan  penulis  lakukan  kepada  pemilik  Keripik  Pisang  Gayah  Jaya  Wonogiri  dan

desainer pembuat kemasan tersebut sebagai data primer dalam penelitian kali ini.

Selain melakukan wawancara penulis juga melakukan kajian pustaka untuk mengkaji

dan mempermudah analisis data melalui teori elemen grafis pada kemasan seperti teori

tipografi, warna, citra, dan layout.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kemasan Keripik Pisang Gajah Jaya Wonogiri baik

kemasan lama dan kemasan baru.

3.3 Sumber Data

Kemasan Keripik Pisang Gajah Jaya Wonogiri baik kemasan lama dan kemasan baru

studi  pustaka atau literatur yang digunakan berasal dari beberapa buku, artikel ilmiah, dan

dari website internet mengenai kemasan, desain komunikasi visual, serta elemen-elemen

desain  komunikasi  visual.  Dalam  peneilitian  ini  penulis  akan  mencari  data  melalui

wawancara terhadap pemilik Keripik Pisang Gajah Jaya Wonogiri dan desainer pembuat

kemasan tersebut.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk  mendapatkan  data  Keripik  Pisang  Gajah  Jaya  Wonogiri  peneliti  akan

mendatangi kediaman dari pemilik produk atau membelinya secara online. Adapun dalam

pelaksanaan  penelitian  ini  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  beberapa  cara

diantaranya :

3.4.1 Dokumentasi

Dalam proses dokumentasi ini penulis mendapatkan gambar kemasan yang lama

maupun yang baru dari produk Kerpik Pisang Gajah Jaya Wonogiri yang mana
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nantinya  dari  kemasan  itulah  penulis  melakukan  analisis.  Penulis  juga

melakukan  dokumentasi  dari  wawancara  yang dilakukan  kepada pemilik  dan

desainer kemasan produk Keripik Pisang Gajah Jaya untuk kemudian penulis

gunakan sebagai data primer dari penelitian ini.

3.4.2 Kajian Pustaka

Diambil  dari  buku,  ebook,  dan  penelitian  lain  yang  berhubungan  dengan

kemasan dan elemen-elemen desain kumunikasi visual seperti tipografi, warna,

citra dan  layout yang penulis gunakan untuk lebih memperdalam pengetahuan

penulis mengenai desain dari sebuah kemasan dan fungsinya serta mendalami

teori dari elemen-elemen desain komunikasi visual. Penulis menggunakan buku

dan ebook seperti Font & Tipografi, Nirmana, Elemen-elemen Seni dan Desain,

Layout:  Dasar  &  Penerapannya, Package  Design  Workbook,  Really  Good

Packaging Explained,  Packaging Design: Successful Product Branding  from

Concept  to  Shelf,   Packaging  Design:  An  Introduction,  Package  Design

Workbook. Penelitian Desain Kemasan Sebagai Selling Power dan Brand Image

Sebuah Produk.

3.4.3 Wawancara

Wawancara  dilakukan  oleh  penulis  terhadap  pemilik  produk  dari  kemasan

Keripik Pisang Gajah Jaya Wonogiri bernama Ibu Dini Ambarwati dan desainer

kemasan  tersebut  dari  Ravana  Design  Studio  yang  tidak  ingin  dicantumkan

namanya pada penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan oleh

penulis  menjadi  sebuah  informasi  yang  lebih  mudah  dipahami.  Penulis  menganalisis

kemasan  baik  yang  lama  maupun  yang  baru  dengan  melihat  elemen  visualnya  dan

kemudian  membandingkan  dan  meneliti  elemen-elemen  visual  pada  kemasan  tersebut

yaitu tipografi, warna, citra serta tatanan/layout pada kemasan tersebut.
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