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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam perancangan ini terdiri dari 

kuisioner, wawancara, focus group discussion, dan studi eksisting. Kuisioner 

dilakukan pada awal penelitian untuk menemukan kecenderungan masyarakat 

dalam hal menerima maupun menunjukkan rasa kasih. FGD dilakukan bersama 

beberapa pasangan yang telah menikah untuk mengetahui efek dari Bahasa Kasih 

dalam kehidupan rumah tangga. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

ahli, yaitu kepada psikolog dan penerbit. Tujuan wawancara bersama psikolog 

adalah untuk mengetahui penerapan Bahasa Kasih di Indonesia, sedangkan 

wawancara bersama penerbit untuk mengetahui hal-hal teknis dan tren perancangan 

buku saat ini. Kedua wawancara dilakukan secara semi terstruktur. Kemudian, studi 

eksisting dilakukan dilakukan untuk mengetahui komponen-komponen dalam buku 

sejenis yaitu yang bertema self-help. 

3.1.1. Kuesioner 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kecenderungan masyarakat dalam hal 

menerima maupun menunjukkn rasa kasih, serta mengetahui pengetahuan 

masyarakat tentang 5 Bahasa Kasih, penulis membuat kuisioner awal dengan 

fasilitas Google Form yang kemudian disebarkan kepada responden dari berbagai 

latar belakang. Kuisioner dibuat pada tanggal 6 November 2018 dan telah diisi oleh 

338 responden per 14 November 2018. 
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3.1.1.1.  Proses Kuisioner 

Dari kuisioner tersebut, penulis mengambil hasil yang sesuai dengan target 

audience perancangan yaitu orang yang berumur 30-39 tahun dan sudah 

menikah yaitu sejumlah 30 orang. 

 

Gambar 3.1. Kuisioner Bahasa Kasih 

Kemudian, penulis menemukan bahwa sebanyak 6 orang atau 20% 

responden mengetahui dan mengerti tentang 5 Bahasa kasih, 11 orang atau 

36.67% responden mengetahui namun tidak mengerti tentang 5 Bahasa 

Kasih, dan 13 orang atau 43.3% responden tidak tahu tentang 5 Bahasa 

Kasih.  
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Dalam kuisioner, penulis membuat parameter kesulitan yang 

dirasakan oleh orang-orang dalam menerima maupun menunjukkan rasa 

kasih. Parameter tersebut yaitu angka 1 jika sama sekali tidak mengalami 

kesulitan dan angka 5 jika sangat mengalami kesulitan. Dalam hal menerima 

kasih, didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Sebanyak 10 orang atau 33.3% responden memilih angka di bawah 3 

yang berarti responden tidak mengalami kesulitan dalam menerima rasa 

kasih. 

2. Sebanyak 14 orang atau 46.67% responden memilih angka di atas 3 

yang berarti responden mengalami kesulitan dalam menerima rasa 

kasih. 

 

Gambar 3.2. Tabel Hasil Data Kesulitan dalam Menerima Kasih 

Kemudian, dalam hal menunjukkan kasih, didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Sebanyak 12 orang atau 40% responden memilih angka di bawah 3 

yang berarti responden tidak mengalami kesulitan dalam menunjukkan 

rasa kasih. 

2. Sebanyak 12 orang atau 40% responden memilih angka di atas 3 yang 

berarti responden mengalami kesulitan dalam menunjukkan rasa kasih. 

Perancangan buku teks..., Sandy Octavia, FSD UMN, 2019



66 
 

 

Gambar 3.3. Tabel Hasil Data Kesulitan dalam Menunjukkan Kasih 

Setelah itu, penulis mencoba membaca hasil kuisioner dengan 

membandingkan bagaimana responden menerima dan menunjukkan kasih, 

hasilnya adalah sebagai berikut:  

1. Terdapat sebanyak 8 responden yang tidak mengalami kesulitan dalam 

menerima maupun menunjukkan rasa kasih. 

2. Terdapat sebanyak 2 responden yang mengalami kesulitan dalam 

menerima rasa kasih namun tidak mengalami kesulitan menunjukkan 

rasa kasih. 

3. Tidak ada responden yang tidak mengalami kesulitan dalam menerima 

rasa kasih namun mengalami kesulitan dalam menunjukkan rasa kasih. 

4. Terdapat sebanyak 10 responden yang mengalami kesulitan dalam 

menerima maupun menunjukkan rasa kasih. 

 

Gambar 3.4. Tabel Hasil Pembacaan Data 1 
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Kemudian dalam kuisioner tersebut, penulis memberikan penjelasan 

singkat mengenai apa itu 5 Bahasa Kasih dan jenisnya. Pada pertanyaan 

berikutnya, penulis menanyakan apakah responden mengetahui Bahasa 

Kasih dari diri sendiri maupun orang terdekat. Dalam hal mengetahui 

Bahasa Kasih milik diri sendiri, sebanyak 26 orang yaitu sebanyak 86.67% 

responden mengaku mengetahui Bahasa Kasih diri sendiri dan sebanyak 4 

orang responden mengaku tidak mengetahui Bahasa Kasih diri sendiri. 

Kemudian, tentang pengetahuan mengenai Bahasa Kasih orang 

terdekat, sebanyak 16 orang atau 53.3% responden mengaku tidak 

mengetahui Bahasa Kasih orang terdekat dan sebanyak 14 orang responden 

mengaku mengetahui Bahasa Kasih orang terdekat. 

Penulis pun membandingkan bagaimana pengetahuan mengenai 

Bahasa Kasih diri sendiri berpengaruh dengan bagaimana seseorang 

menerima rasa kasih dengan hasil sebagai berikut: 

1. Dari 26 orang yang mengaku mengetahui tentang Bahasa Kasih 

mereka, sebanyak 10 orang yaitu 38.46% responden tidak mengalami 

kesulitan dalam menerima rasa kasih, sedangkan sebanyak 11 orang 

atau 42.3% responden mengalami kesulitan dalam menerima rasa kasih 

2. Dari 4 orang yang mengaku tidak mengetahui Bahasa Kasih mereka, 

tidak ada responden yang tidak mengalami kesulitan dalam menerima 

kasih, sedangkan sebanyak 3 orang atau 75% responden mengalami 

kesulitan dalam menerima rasa kasih. 
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Gambar 3.5. Tabel Hasil Pembacaan Data 2 

Setelah itu penulis membandingkan bagaimana pengetahuan 

mengenai Bahasa Kasih orang terdekat berpengaruh dengan bagaimana 

seseorang menunjukkan rasa kasih dengan hasil sebagai berikut: 

1. Dari 16 orang yang mengaku mengetahui Bahasa Kasih orang terdekat, 

sebanyak 7 orang yaitu 43.75% responden tidak mengalami kesulitan 

dalam menunjukkan rasa kasih, sedangkan sebanyak 4 orang yaitu 25% 

responden mengalami kesulitan dalam menunjukkan rasa kasih. 

2. Dari 14 orang yang mengaku tidak mengetahui Bahasa Kasih orang 

terdekat, sebanyak 3 orang yaitu 43.75% tidak mengalami kesulitan 

dalam menunjukkan rasa kasih, sedangkan 4 orang yaitu 25% 

mengalami kesulitan dalam menunjukkan rasa kasih. 

 

Gambar 3.6. Tabel Hasil Pembacaan Data 3 
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3.1.1.2. Kesimpulan Kuisioner 

Dari hasil kuisioner didapatkan bahwa masih banyak responden yang tidak 

mengerti tentang Bahasa Kasih dan merasakan kesulitan dalam hal 

menerima maupun menunjukkan rasa kasih. Hasil kuisioner juga 

menunjukkan responden yang tidak mengalami kesulitan dalam 

menunjukkan rasa kasih akan cenderung tidak mengalami kesulitan juga 

dalam menerima rasa kasih. Begitu pula sebaliknya, responden yang 

mengalami kesulitan dalam menunjukkan rasa kasih akan cenderung 

mengalami kesulitan juga dalam menerima rasa kasih. 

Dalam menerima rasa kasih, orang terdekat adalah pihak yang aktif 

melakukan aksi, namun seseorang tidak dapat mengontrol apa yang 

dilakukan orang lain, karena itu lah sebagian responden masih mengalami 

kesulitan menerima rasa kasih walaupun ia telah mengetahui Bahasa 

Kasihnya. Sementara itu, saat responden mengetahui Bahasa Kasih orang 

terdekat, ia cenderung tidak mengalami kesulitan dalam menunjukkan rasa 

kasih, sebaliknya responden yang tidak mengetahui Bahasa Kasih orang 

terdekat cenderung mengalami kesulitan dalam menunjukkan rasa kasih. 

3.1.2. Focus Group Discussion (FGD) 

FGD dilakukan bersama 3 pasangan yang telah menikah. Pasangan pertama 

bernama Adelin dan Aska yang masing-masing berumur 31 tahun. Pasangan kedua 

bernama Novia dan Mario, Novia berumur 28 dan 34 tahun. Pasangan ketiga 

bernama Mika dan Sandy, Mika berumur 35 tahun dan 31 tahun. Pasangan Adelin 

dan Aska telah menikah selama 1 tahun 10 bulan, pasangan Novia dan Mario telah 
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menikah selama 2 tahun 1 bulan, sementara pasangan Mika dan Sandy telah 

menikah selama 8 bulan. FGD dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, 

pukul 19.00 di rumah salah satu pasangan, Novia dan Mario. 

3.1.2.1. Proses FGD 

Dari hasil FGD diketahui bahwa ketiga pasangan telah mengetahui tentang 

Bahasa Kasih secara umum serta apa jenis Bahasa Kasih yang dimiliki oleh 

masing-masing. Pasangan Adelin Aska dan Novia Mario telah mengetahui 

Bahasa Kasih masing-masing, sedangkan pasangan Mika Sandy baru saja 

mengetahui tentang Bahasa Kasih belum lama ini. Menurut para pasangan, 

pasangan tidak menyadari adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan 

setelah mengetahui Bahasa Kasih masing-masing. Namun saat proses FGD 

berlangsung, penulis menanyakan mengenai kebiasaan pasangan dan 

penulis menemukan secara tidak sadar Bahasa Kasih mempengaruhi 

kehidupan ketiga pasangan. 

Salah satu pasangan yang memiliki words of affirmation sebagai 

Bahasa Kasihnya, ketika ditanya apa yang ia harapkan dari pasangannya ia 

bercerita bagaimana pasangannya memiliki kebiasaan berbicara dengan 

cepat dan keras dan itu tidak cocok dengan dirinya. Ia merasa ia tidak dapat 

diperlakukan seperti itu, oleh karena itu, ia meminta pasangannya untuk 

lebih melembutkan cara berbicaranya dan dirinya juga mencoba 

menyesuaikan diri dengan kebiasaan bicara pasangannya. Kemudian, 

kepada pasangan yang memiliki acts of service sebagai Bahasa Kasihnya, 

pasangannya akan lebih banyak melakukan inisiatif dalam membantu 
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pekerjaan rumah maupun mengasuh anak. Pasangan lainnya memiliki 

physical touch sebagai Bahasa Kasihnya, ketika ditanya bagaimana cara 

menyelesaikan konflik bersama pasangan, mereka mengaku bahwa kata 

“maaf” saja tidak cukup, namun perlu dibarengi dengan physical touch, 

yaitu membelai kepala pasangannya. Hal ini dipraktekkan karena dapat 

meredam emosi dari kedua belah pihak. Pasangan yang memiliki Bahasa 

Kasih quality time, rutin melakukan kegiatan bersama yaitu berenang. Hal 

ini dinilai dapat meningkatkan kualitas hubungan mereka. Selain itu, kepada 

pasangannya yang memiliki Bahasa Kasih berupa receiving gifts, 

pasangannya akan memberikan hadiah setiap ada perayaan seperti 

anniversary atau ulang tahun. 

 

Gambar 3.7. FGD dengan 3 Pasangan yang Telah Menikah 

3.1.2.2. Kesimpulan FGD 

Walaupun mungkin para pasangan tidak sadar mengenai efek Bahasa Kasih 

dalam kehidupan sehari-hari, namun dari jawaban dan cerita para pasangan 
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dapat ditarik kesimpulan bahwa Bahasa Kasih tetap memengaruhi 

kehidupan dan kualitas hubungan ketiga pasangan tersebut, terutama dalam 

hal menghabiskan waktu bersama, menyelesaikan konflik, serta dalam 

inisiatif melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati pasangannya. 

3.1.3. Wawancara dengan Psikolog 

Wawancara dilakukan terhadap Denrich Suryadi S. Psi., M. Psi., dosen psikologi 

dari Universitas Tarumanagara untuk mengetahui kecenderungan penerapan 5 

Bahasa Kasih di Indonesia. Sebelum melakukan wawancara, penulis menghubungi 

narasumber secara pribadi dengan menggunakan WhatsApp pada hari Kamis 

tanggal 7 Februari 2019. Beliau pun menyetujui wawancara dilakukan pada hari 

Rabu tanggal 13 Februari 2019 di Gedung K Universitas Tarumanagara pada pukul 

09.00.  

3.1.3.1. Proses Wawancara 

Menurut Denrich Suryadi S. Psi., M. Psi., kebanyakan masalah 

muncul karena di Indonesia tidak dibiasakan untuk menunjukkan ekspresi 

rasa sayang pada orang lain terlebih secara verbal. Beberapa orang tua 

akhirnya merasa menunjukkan kasih kepada pasangan atau anak cukup 

dengan memenuhi kebutuhan materi, salah satu Bahasa Kasih yaitu 

receiving gifts. Beberapa orang tidak menyadari bahwa quality time juga 

diperlukan, apalagi seiring kemajuan teknologi yang menyebabkan banyak 

orang yang terlalu fokus dengan gadget-nya. Beberapa pasangan muda 

masih ada yang menggunakan words of affirmation karena jaman yang 

menyebabkan lebih berpikiran terbuka dan pendidikannya lebih tinggi. 
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Generasi yang lebih tua terkadang lebih fokus pada acts of service, 

contohnya seorang ayah yang mendedikasikan waktunya untuk anak dan ibu 

yang memasak untuk keluarganya. Jika dibandingkan dengan masa kini 

yang serba praktis, penerapan acts of service kini tidak seumum dan 

sebanyak dulu kala. Words of affirmation lebih mudah dilakukan saat kini 

karena terbantu oleh teknologi seperti fitur chatting serta media sosial yang 

dapat menjembatani. Masalah pasangan terbanyak adalah terjadinya 

mismatch, yaitu kedua belah pihak tidak mengungkapkan ekspektasi dan 

keinginannya terhadap masing-masing. Tanpa memberi tahu apa yang 

diinginkan, pasangan tidak akan mengerti keinginan dari pasangannya. Hal 

ini dapat menyebabkan kesalah pahaman yang akan memicu konflik jika 

dibiarkan. 

Bahasa Kasih pasangan dapat diketahui salah satunya dengan cara 

mengobservasi responnya terhadap hal yang dilakukan untuknya, mana 

yang membuat ia memberikan respon terbaik dan paling bahagia. Setiap 

Bahasa Kasih dapat dipraktikkan dengan cara cara yang sederhana. Physical 

touch adalah sentuhan, dapat diwujudkan dengan merangkul, memeluk dan 

menggandeng tangan pasangan. Quality time dapat dilakukan dengan cara 

dengan berinteraksi dengan pasangan sencara intens tanpa diintervensi oleh 

hal lain, contohnya adalah jalan-jalan atau belanja bersama. Acts of service 

adalah kegiatan yang dilakukan secara inisiatif dengan tujuan membantu 

pasangan, contohnya adalah merapikan barang-barang milik pasangan, atau 

membelikan makanan saat pasangan sedang sibuk. Receiving gifts adalah 
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memberikan hadiah kepada pasangan, tidak harus barang yang dibeli namun 

dapat berupa barang yang dibuat sendiri. Words of affirmation adalah kata-

kata yang disampaikan kepada pasangan untuk menyenangkan hatinya, 

contohnya memuji penampilan ataupun mengapresiasi secara verbal hal 

yang dilakukan oleh pasangan. 

Ada beberapa kendala yang dialami oleh pasangan dalam 

menerapkan Bahasa Kasih. Beberapa pasangan merasa malu, gengsi, dan 

takut dianggap norak jika secara langsung meminta pasangan untuk 

menunjukkan rasa kasihnya dengan cara tertentu. Pada kenyataannya, 

dengan menunjukkan kebutuhannya, pasangan akan merasa dibutuhkan. 

Terkadang kedua pihak tidak ada yang bergerak lebih dulu untuk melakukan 

atau menyampaikan ekspektasinya sehingga akhirnya keduanya menjadi 

dingin. Selain itu, di zaman yang serba sibuk ini, perwujudan quality time 

menjadi salah satu yang paling sulit. Beberapa orang berpikir dengan video 

call atau chat saja sudah cukup, padahal pertemuan tatap muka juga 

diperlukan. Perbedaan penerapan Bahasa Kasih pada pasangan yang sudah 

menikah adalah pada intensitasnya. Secara umum, seharusnya intensitas 

penerapan Bahasa Kasih akan meningkat karena pasangan akan ada 

bersama setiap hari di satu rumah, dan satu ranjang yang sama. 

Dalam membuat buku yang disertai dengan lembar assessment, 

lembar assessment harus diberikan terlebih dahulu sebelum penjelasan 

mengenai jenis Bahasa Kasih untuk mencegah terjadinya bias. Setelah itu, 

baru dijelaskan tentang jenis serta bagaimana cara melakukannya. Selain 

Perancangan buku teks..., Sandy Octavia, FSD UMN, 2019



75 
 

itu, akan lebih baik jika buku dibuat untuk dikerjakan bersama pasangan 

sehingga kedua belah pihak mengetahui apa yang diinginkan oleh pasangan 

dan apa yang dapat dilakukan untuk pasangannya. Hal-hal tersebut 

kemudian perlu diurutkan berdasarkan mana yang paling realistis dan 

mungkin dilakukan untuk saat ini. Jika tidak diurutkan dan pasangan 

berharap sesuatu yang sangat besar dari awal, dikhawatirkan saat hal 

tersebut tidak terwujud akan menimbulkan kekecewaan. Hal-hal yang 

dilakukan di awal dapat berupa hal yang sederhana. Ini berguna agar kedua 

belah pihak mengenali pasangannya, jangan sampai sudah menikah tapi 

malah tidak mengetahui apa-apa tentang pasangannya, inilah yang paling 

banyak menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga. 

Penulis kemudian menunjukkan beberapa buku yang menjadi studi 

eksisting kepada Denrich Suryadi S.Psi., M.Psi., untuk menanyakan tentang 

cara penuturan informasi. Untuk bahasa dalam buku, beliau menyarankan 

untuk menggunakan bahasa formal tapi santai dan merujuk kepada suami 

atau istri menggunakan kata “pasangan”, dapat pula diselipkan beberapa 

kata dalam bahasa Inggris agar lebih fun. Untuk pendekatan dengan karakter 

atau komik kurang direkomendasikan karena dikhawatirkan akan 

mengkotak-kotakkan orang, namun jika untuk penggambaran situasi dapat 

diterapkan. 
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Gambar 3.8. Profil Denrich Suryadi S.Psi., M.Psi., 

3.1.3.2. Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa sebagian besar orang Indonesia 

masih mengalami kendala dalam menunjukkan dan mengkomunikasikan 

ekspektasi yang dimiliki kepada pasangan karena adanya rasa gengsi. 

Kebanyakan konflik rumah tangga terjadi karena adanya mismatch antar 

pasangan namun keduanya tidak ada yang memulai untuk 

mengkomunikasikannya lebih dulu. Selain itu, tantangan lain adalah 

kemajuan teknologi ditambah kesibukan masa kini membuat kebanyakan 

orang sulit melakukan quality time. Beberapa orang beranggapan hanya 

dengan chat atau telepon sudah cukup padahal quality time adalah waktu di 

mana pasangan ada bersama-sama dan fokus melakukan interaksi bersama 

secara intens. Banyak hal-hal kecil yang sederhana yang dapat dilakukan 

oleh pasangan untuk menunjukkan rasa kasih mereka terhadap 

pasangannya, namun yang terutama dari semua ini adalah komunikasi, 

bagaimana pasangan dapat mengkomunikasikan ekspektasinya, memberi 

tahu pasangannya atas hal yang ia suka maupun tidak ia suka. 
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3.1.4. Wawancara dengan Penerbit 

Wawancara dilakukan terhadap Aninta, editor dari penerbit YOI Books untuk 

mengetahui hal-hal teknis mengenai perancangan sebuah buku. Sebelum 

melakukan wawancara, penulis menghubungi narasumber secara pribadi dengan 

menggunakan surel pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019. Beliau pun 

menyetujui wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 di 

Gedung Kompas Gramedia Palmerah Barat pada pukul 10.00.  

3.1.4.1. Proses Wawancara 

Pada sebuah penerbitan, biasanya langkah awal pembuatan buku adalah 

naskah yang telah ada disortir menurut redaksinya. Editor kemudian akan 

melakukan review dari keseluruhan isi, kesinambungan konten, EYD, tema, 

apakah sesuai dengan kebutuhan pasar, apakah ada gagasan baru. Daftar isi 

juga merupakan hal yang cukup penting sebagai gambaran keseluruhan 

buku. Untuk sebagian orang, mungkin daftar isi dapat membantu pembaca 

dalam menentukan bagian mana yang ingin mereka baca terlebih dahulu, 

apakah pembaca akan membacanya secara berurutan dari bab 1 hingga 

akhir, atau pembaca akan membaca secara acak. Penerbit juga akan melihat 

kata pengantarnya, bagaimana orang menggambarkan buku ini, bagaimana 

pandangan orang tersebut. 

Pendahuluan dapat digunakan oleh penulis untuk menceritakan 

bagaimana buku tersebut dapat hadir, mengapa buku tersebut perlu dibaca 

dan profil penulis itu sendiri. Apakah buku tersebut adalah pengalaman 

penulis dan mengapa penulis sampai ingin membagikannya kepada 
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pembaca. Review ini dilakukan dengan cara skimming oleh editor untuk 

mencari tahu kelebihan dan kekurangan buku tersebut, apakah buku tersebut 

dibutuhkan oleh pasar, apakah buku ini sudah ada di artikel internet, apakah 

orang akan mencari buku ini sebagai referensi. 

Kini ada poin yang juga dilihat oleh penerbit sebelum menerbitkan 

sebuah buku yaitu siapa penulis, apakah seorang influencer, key opinion 

leader, selebgram atau hanya orang biasa? Setiap orang memiliki cara 

pembawaan materi yang berbeda beda. Sebagai key opinion leader, ia 

memiliki profesi dan kemampuan yang mumpuni serta kredibel, kata-

katanya dapat dipercaya oleh orang yang membaca bukunya. Lain halnya 

dengan influencer, seorang influencer tidak perlu konten dengan rumus-

rumus eksak karena orang-orang biasanya mengagumi semangangat hidup 

sang influencer. Konten yang dibawa biasanya juga bersifat umum dan 

sesuai dengan komunitasnya. Ini terkait dengan bagaimana cara penulis 

menempatkan diri sebagai apa pada buku, jika penulis tidak termasuk 

kategori tersebut, maka bagaimana agar peran ini dapat terlihat dalam buku 

tersebut bisa dilakukan dengan wawancara atau menulis bersama orang 

dalam kategori tersebut. Setelah naskah di-review, akan ada revisi dan 

editting, biasanya ini tentang EYD, struktur bahasa dan kalimat, efektif atau 

tidak. Lalu dilanjutkan dengan tahap layouting, disinilah tata letak tulisan, 

gambar, foto, ilustrasi, cover diatur. Terakhir adalah tahap proofreading 

dimana buku sudah berbentuk hampir selesai. 
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Buku non fiksi biasanya memiliki jumlah halaman 100-150 

halaman. Selain itu, ukuran juga merupakan hal penting dalam pembuatan 

buku. Buku yang berukuran kecil akan sulit terlihat saat dijejerkan dengan 

buku-buku di rak toko buku, selain itu pada percetakan juga kurang efisien 

secara ongkos cetak. Ukuran yang paling baik secara cost dan juga 

bagaimana buku tersebut terlihat di rak adalah yang berukuran 15x23 cm 

atau 14x21 cm. Untuk percetakan massal, ukuran ini lah yang paling efisien 

secara harga. Secara warna juga penting, warna yang bertabrakan pada 

cover akan membuat judul buku sulit terlihat. Warna juga perlu disesuaikan 

dengan tema dan target audience dari buku tersebut. Pemilihan cover juga 

ditentukan oleh bagaimana buku tersebut akan dibaca. Untuk buku aktivitas 

akan lebih baik menggunakan hard cover karena lebih kokoh, tidak mudah 

robek dan dapat dibentangkan untuk ditulis. Untuk memberikan kesan 

eksklusif, pada cover dapat diberikan flap yang dilipat kebagian dalam 

cover. Untuk pemilihan kertas merujuk pada warna yang akan digunakan 

pada buku tersebut. Jika buku hanya menggunakan 1 warna saja, book paper 

dapat digunakan sebagai pilihan dengan harga terjangkau. Jenis kertas yang 

lebih tebal akan dipilih jika warna yang digunakan banyak untuk 

menghindari warna menerawang ke bagian belakang halaman. 

Buku dengan alur yang terlalu linear dikhawatirkan akan 

menyebabkan pembaca merasa bosan jika harus membaca dari awal hingga 

akhir secara berurutan. Untuk halaman aktivitas perlu ditentukan sejak awal, 

apakah goals dari adanya halaman aktivitas tersebut. Berbeda dengan buku 
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fiksi, judul buku non fiksi lebih baik dibuat eksplisit dan to the point. Judul 

yang menggunakan kiasan atau analogi dikhawatirkan akan menyebabkan 

pembaca tidak mengerti sebenarnya apa yang akan dibahas dalam buku 

tersebut. Selain itu, dapat juga ditambahkan subjudul sebagai penjelasan 

tambahan dari judul buku. Judul yang dipilih harus menggunakan kata kata 

yang paling cepat mengkomunikasikan ide kepada pembaca. Untuk buku-

buku tentang pasangan, diharapkan bahwa buku-buku selanjutnya dapat 

lebih mengajak pihak laki-laki untuk ikut terlibat dalam aktivitas buku 

tersebut ataupun ikut membaca buku. 

 

Gambar 3.9. Wawancara dengan Aninta 

3.1.4.2. Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pada masa kini buku 

aktivitas sedang diminati oleh para pembaca karena dapat memicu seluruh 

indera untuk bekerja. Dalam penentuan fisik buku, dibutuhkan 

perbandingan antara buku serupa yang akan disandingkan bersama di rak 

toko buku. Buku yang terlalu kecil atau tipis cenderung tidak terlihat saat 
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berjejer dengan buku lainnya di toko buku. Buku aktivitas cocok dikemas 

dengan hard cover karena akan ada banyak interaksi antara pembaca dengan 

buku tersebut yang mengharuskan buku bersifat lebih kokoh.  

3.1.5. Studi Eksisting 

Penulis melakukan studi eksisting dengan mengunjungi beberapa toko buku seperti 

Gramedia Summarecon Mall Serpong dan Gramedia Emporium Pluit serta penulis 

juga mencari buku serupa di perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara. 

Penulis tidak dapat menemukan buku yang secara khusus membahas tentang 5 

Bahasa Kasih, buku-buku yang ada di Internet mengenai Bahasa Kasih kebanyakan 

adalah buku hasil terjemahan dari buku bahasa Inggris, Bahasa Kasih hanya dibahas 

secara sekilas di dalam buku lain mengenai pernikahan. Oleh karena itu, penulis 

mencoba melakukan studi eksisting dengan menggunakan beberapa buku self-help 

yang secara umum membahas mengenai suatu hal dan bagaimana pembaca dapat 

mengobservasi, mengerti serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Tabel 3.1. Tabel Studi Eksisting The Ultimate Wedding Guide 

Judul dan 
Cover The Ultimate Wedding Guide 
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Foto Isi 

  
Konten Ditargetkan untuk dewasa muda yang akan menikah.  

Buku berisi mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum 

dan menjelang pernikahan. Berisi panduan praktis dalam 

merencanakan pernikahan serta bagaimana mengenal pasangan 

dan keluarga pasangan. 

Bahasa Bahasa yang digunakan formal namun santai, menggunakan kata 

pasangan untuk merujuk kepada calon istri atau suami. 

Menyelipkan beberapa kalimat dalam bahasa inggris untuk judul 

bab atau beberaba bagian paragraf. 

Layout Layout penulisan dengan rata tengah dan rata kiri. Hampir tidak 

ada pemakaian kolum. Setiap sub-bab memiliki pemisah untuk 

membedakan bagian dalam bab. 

Ilustrasi  Ilustrasi dengan gaya watercolor, cukup detail. Digunakan sebagai 

ornamen, visualisasi dari penjelasan, serta sebagai pemisah antar 

bab. Warna yang digunakan adalah warna pastel dengan tambahan 

beberapa warna netral. Dominasi warna merah muda dan biru. 
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Gaya visual karakter Amerika, proporsi badan normal. Tidak ada 

karakter utama. 

Typography Isi konten menggunakan typeface script cetak. Judul bab dan 

heading seringkali menggunakan script callygraphy. 

 
Tabel 3.2. Tabel Studi Eksisting Buku Couple's Recipe 

Judul dan 
Cover Couple’s Recipe 

 
Foto Isi 

  
Konten Ditargetkan untuk remaja dan dewasa muda yang telah 

memiliki pasangan.  

Buku aktivitas yang diisi bersama pasangan. Berisi lembar dan 

kuis yang dapat diisi tentang pengalaman saat berapacaran, 

pendapat tentang pasangan, dan lain sebagainya, digunakan untuk 
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mengenang masa dari awal memiliki hubungan hingga saat buku 

tersebut dibaca dan dikerjakan. Buku juga berisi tips dan trik 

tentang hubungan serta bagaimana mengenal pasangan. 

Bahasa Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris yang santai. 

Penuturan sederhana dan mudah dimengerti. Kalimat tidak terlalu 

banyak, ringkas namun padat. 

Layout Layout penulisan menyesuaikan dengan desain ilustrasi pada 

halaman. Ada beberapa halaman yang dibuat berupa kolom. 

Ilustrasi Ilustrasi sederhana, warna yang digunakan adalah dominan merah 

dan hitam. Warna bersifat netral dan unisex karena bahwa pihak 

laki-laki juga akan terlibat dalam aktivitas dalam buku ini. Gaya 

ilustrasi Barat, dengan outline, warna blok hanya untuk pakaian 

dan rambut. Ilustrasi juga digunakan sebagai penunjang layout, 

contohnya adalah penggunaan ilustrasi berbentuk handphone 

yang menyerupai fitur chatting. 

Typography Typography konsisten hanya dengan menggunakan satu jenis 

typeface yaitu script cetak. Perbedaan hanya ada pada ukuran dan 

juga warna yang digunakan pada tiap bagian tulisan. 
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Tabel 3.3. Tabel Studi Eksisting Buku For My One True Love 

Judul dan 
Cover For My One True Love 

 
Foto Isi 

  
Konten Ditargetkan untuk dewasa muda yang telah memiliki pasangan. 

Konten berisi ungkapan hati kepada pasangannya. Menggunakan 

kalimat seolah seseorang yang terkaitlah yang mengatakan 

kalimat tersebut secara langsung kepada pasangannya. 

Bahasa Menggunakan bahasa inggris. Kalimat langsung yang seolah 

diungkapkan langsung kepada pembaca buku tersebut. 

Menggunakan kalimat yang menunjukkan penekanan contohnya 

dengan menambahkan karakter tambahan pada kata. 

Layout Layout buku dibuat sederhana, hanya terdiri dari ilustrasi dengan 

kalimat di sekitarnya atau di halaman beirkutnya. 
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Ilustrasi  Gaya ilustrasi sangat sederhana, hanya berbentuk stickman yang 

ditambahkan beberapa elemen seperti pakaian dan aksesoris. 

Warna yang digunakan adalah warna tint. Background dibuat 

dengan teknik pewarnaan blok dengan warna-warna tint.     

Typography Terdapat beberapa jenis typeface yang digunakan tapi secara 

umum buku menggunakan san serif dan script cetak. 

 
Tabel 3.4. Tabel Studi Eksisting Buku Simple Thinking about Blood Type 2 

Judul dan 
Cover Simple Thinking about Blood Type 2 

 
Foto Isi 

  
Konten Ditargetkan untuk remaja dan dewasa muda. 

Berisi tentang karakteristik dari orang-orang dengan 4 golongan 

darah yang telah diketahui umum. Menggunakan 4 karakter utama 

yang melambangkan orang dengan golongan darah tersebut. Isi 
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buku adalah situasi-situasi yang sering muncul dalam kehidupan 

sehari-hari dan bagaimana orang dengan golongan darah tertentu 

akan menanggapi situasi tersebut.  

Bahasa Bahasa naratif yang menceritakan situasi yang sedang terjadi 

dalam bacaan. Menggunakan kata ganti orang ketiga yang 

merujuk kepada karakter dalam komik. Penjelasan ringkas, hanya 

terdiri dari 1 sampai dua kalimat saja, selebihnya didukung oleh 

dialog antar karakter. Karakter berinteraksi dengan karakter lain, 

tidak berinteraksi dengan pembaca. 

Layout Panel dibuat berbentuk persegi panjang ke bawah. 1 halaman 

biasanya terdiri dari 2 baris, namun ada beberapa halaman yang 

memiliki 3 baris dengan panel yang lebih pendek, maupun 

halaman dengan 1 panel besar. Terdapat ruang kosong di bagian 

atas tempat menuliskan judul, pada halaman tanpa judul, ruang 

tersebut dibiarkan kosong, panel tidak melewati ruang tersebut.  

Ilustrasi Ilustrasi berupa gambar bitmap, dengan outline dan teknik 

pewarnaan cell shade. Warna yang digunakan dull dengan 

saturation yang sedikit rendah. Ilustrasi sangat kuat dan digunakan 

sebagai media utama penyampaian informasi berupa komik untuk 

bercerita. Gaya visual campuran, bentuk karakter dan obyek 

digambarkan sederhana, tidak terlalu detail. Penekanan pada 

ekspresi karakter dengan menambahkan garis atau detail 

tambahan seperti keringat, simbol emosi, mulut, dan alis. 
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Typography Typeface yang digunakan untuk narasi dan judul konsisten, yaitu 

san serif. Dialog di dalam balan percakapan konsisten 

menggunakan script cetak. 

 
Tabel 3.5. Tabel Studi Eksisting Buku Heads Up Psychology 

Judul dan 
Cover Heads Up Psychology 

 
Foto Isi 

  
Konten Ditargetkan untuk dewasa muda. 

Konten adalah penjelasan mengenai psikologi mengenai cara 

pikir manusia apa yang dapat membuat seseorang tidak senang, 

apa yang dikerjakan otak, bagaimana cara kerja pikiran, apa yang 

membuat seseorang unik dan di mana seseorang dapat merasa 

sesuai dengan lingkungannya. 

Bahasa Penjelasan dikemas dengan kalimat seperti sebuah karya ilmiah 

karena menjelaskan mengenai teori cara kerja sesuatu hal.  
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Layout Layout seperti ensiklopedia, menggunakan 2 kolom untuk 

penjelasan. Beberapa quote penting dari tokoh akan diberi tempat 

tersendiri dan diberikan penekanan menggunakan frame 

berwarna serta typeface yang berbeda dari body text. 

Ilustrasi  Gaya ilustrasi sederhana, menggunakan vector, visualisasi 

manusia dan beberapa obyek hanya dalam bentuk siluet. 

Terdapat beberapa foto tokoh penting atau sebagai contoh situasi. 

Visualisasi buku banyak menggunakan diagram. Warna yang 

digunakan adalah warna tint seperti merah, kuning, hijau, dan 

biru. 

Typography Body text konsisten dengan menggunakan typeface san serif. 

Quotes dari tokoh penting konsisten menggunakan typeface 

dekoratif bernuansa grunge.  

Heading dan sub-heading konsisten menggunakan typeface serif 

dengan huruf tebal. 

 
 
3.2. Metodologi Perancangan 

Menurut Haslam (2006), terdapat 4 tahap awal dalam proses pembuatan buku: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah tahap paling awal dalam pembentukan buku. Pada tahap 

ini, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dan menjaga informasi-
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informasi yang berguna baik melalui teks, gambar, maupun bentuk lainnya 

seperti video atau rekaman suara. 

2. Analisis 

Dalam tahap analisis, semua informasi yang telah dikumpulkan akan disusun 

dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan penting atau tidaknya informasi 

tersebut. Tahap ini berguna untuk mengetahui bagaimana begitu banyak 

informasi yang akan disampaikan dapat ditangkap oleh pembaca. Tahap ini 

juga berguna untuk membentuk struktur dan hirarki dalam buku. 

3. Konsep 

Pada tahap ini, terdapat pencarian big idea yang akan membungkus 

keseluruhan pesan yang hendak disampaikan. 

4. Ekspresi 

Pada tahap ini, desainer menyajikan visualisasi dari konten yang sedang dibaca 

oleh audiens sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Hubungan antara konten 

dan visual ini berupa konten sebagai titik awal dan visual sebagai interpretasi 

dari konten tersebut. 
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