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BAB III 

PENGUMPULAN DATA 

 

 

3.1 Metodologi Pengumpulan Data 

Berikut ini merupakan diagram alir pada modul display. Flowchart ini 

yang menjelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan perancangan sebuah produk: 

           

                  

Gambar 3.1 Flowchart Pengambilan Data 

Langkah pertama dalam pembuatan display adalah menentukan display 

apa yang ingin dibuat, display yang dibuat adalah sticker. Setelah menetukan  

pembuatan sticker yang dilakukan adalah menyiapkan alat yang digunakan dalam 

merancang sebuah sticker. Sebelum merancang sticker terlebih dahulu kami 

menetapkan tujuan untuk apa display didesain pada sticker tujuannya adalah 

display umum untuk sticker yang bertemakan moral dan khusus untuk sticker 

yang bertemakan ergonomi. Langkah yang selanjutnya ialah menentukan jenis 

display yang akan didesain, apakah ini berupa perintah, larangan, pemberitahuan, 
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petunjuk, dan sebagainya. Kemudian menentukan ukuran display yang akan 

didesain, ukuran yang dimaksud adalah mengenai tinggi, tebal dan jarak huruf.  

Langkah selanjutunya setelah menentukan tipe dan jenis display yang 

dibuat barulah merancang display. Merancang display artinya adalah membuat 

desain display yang akan dibuat baik berupa tulisan maupun gambar. Gambar 

yang mungkin dapat dimengerti oleh orang yang melihatnya, gambar tersebut 

harus sesuai dengan jenis display yang dibuat. Setelah display dirancang, 

diperiksa kembali apakah ukuran dan rancangannya sudah sesuai atau belum,  bila 

belum maka kembali lagi ke tahap merancang untuk menentukan huruf dan 

mendesain ulang hingga sesuai dengan prinsip-prinsip serta tipe yang digunakan 

dalam pembuatan display. Jika rancangan sudah sesuai, tahap terakhir adalah 

merapikan alat yang digunakan. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sticker yang diinginkan 

pada praktikum kali ini dibedakan menjadi 2 yaitu pada saat perancangan dan 

pada saat pembuatan. Alat dan bahan pada saat perancangan adalah sebagai 

berikut.  

Bahan: 

1. Kertas A4, sebagai media gambar untuk perancangan sticker. 

 Alat:  

1. Pensil, berfungsi untuk menggambar display. 

2. Penggaris, berfungsi untuk menggaris disaat menggambar display. 

3. Penghapus, untuk menghapus gambar yang salah. 

4. Spidol, berfungsi untuk mewarnai display. 

 

 


