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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Metode pengambilan data yang dipakai adalah campuran, yaitu kualitatif dan 

kuantitatif. Penulis melakukan in depth interview, kuesioner, studi eksisting, dan 

observasi. Penulis melakukan in depth interview kepada tiga narasumber, 

menyebar kuesioner ke tiga sekolah dan beberapa anak les, dan observasi secara 

langsung bagaimana perhatian masyarakat di Bali terhadap aksara Bali. 

Dokumentasi dilakukan dengan foto dan rekaman suara dengan responden terkait. 

3.1.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan pada tiga narasumber yang berbeda, dengan perbedaan 

wilayah. Dua narasumber berasal dari Denpasar dan satu narasumber berasal dari 

Tabanan. Ketiganya merupakan ahli dalam aksara Bali dan dapat terpercaya 

sebagai sumber wawancara. 

3.1.1.1. Wawancara Guru Bahasa Bali SMK Triatma Jaya  

 

Gambar 3.1. Wawancara Guru Bahasa Bali SMK Triatma Jaya 
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Pada 14 Februari 2019, penulis mengunjungi salah satu sekolah SMK 

swasta di Tabanan. Sekolah ini adalah sekolah pariwisata yang cukup 

memiliki banyak siswa. Bahasa Bali adalah muatan lokal yang harus 

dipelajari oleh siswa sekolah negeri maupun swasta, tidak terkecuali SMK 

Pariwisata Triatma Jaya di Tabanan. Di sekolah ini, guru bahasa Balinya 

adalah I Gusti Ngurah Made Adi Wirawan, atau yang biasa disebut 

Ngurah. 

Pada saat penulis datang, para siswa sedang menggunakan pakaian 

adat Bali, lalu dijelaskan oleh Ngurah bahwa setiap hari kamis semua 

siswa dan pekerja di Bali wajib menggunakan pakaian adat Bali. Penulis 

melakukan wawancara dengan Ngurah dengan waktu yang cukup singkat, 

hanya sekitar 5-10 menit saja dan berlangsung dalam ruangan kelas 

sembari membagikan kuesioner. 

Menurut Ngurah, kesulitan siswa pada aksara Bali jarang ditemui 

karena kebanyakan sudah mengenal aksara Bali sejak kecil dan 

menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa sehari-hari. Tabanan merupakan 

daerah pedesaan di wilayah Bali sehingga adat dan agama masih sangat 

kental di daerah ini. Kesulitan yang dihadapi para siswa hanya lambat 

dalam memahami pelajaran bahasa Bali tetapi kesulitan yang sangat 

signifikan tidak terlalu kentara di sekolah ini. Metode pengajaran sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. 
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3.1.1.2. Wawancara Guru Bahasa Bali SMPN 10 Denpasar 

 

            Gambar 3.2. Wawancara Guru Bahasa Bali SMPN 10 Denpasar 

Pada 14 Februari 2019, penulis datang mengunjungi SMPN 10 Denpasar 

yang terletak di jalan Gatot Subroto. Penulis sudah membuat janji dengan 

salah satu guru bahasa Bali yaitu Bapak I Nyoman Budiada. Saat ini 

Budiada juga sedang merancang buku aktivitas yang serupa dengan buku 

yang sedang penulis rancang. Sebelumnya, Budiada sudah merancang 

buku LKS Bahasa Bali untuk tingkat SMP yang saat ini digunakan untuk 

sekolah SMPN 10 Denpasar. Saat ini buku tentang pengajaran aksara Bali 

masih sangat sedikit dan sangat diperlukan untuk para siswa.  

Antusiasme para murid dalam mempelajari aksara Bali membuat 

Budiada yakin bahwa muridnya mampu membaca dan memahami aksara 

Bali. Metode pembelajaran yang dilakukan oleh Budiada termasuk unik, 

yaitu dengan mendengarkan dan menerjemahkan lagu pop Bali. Menurut 

Budiada, vokal dalam bahasa Bali ada beberapa yang mirip seperti pada 

huruf e(e) dan e(ai), maka dari itu dengan pendekatan melalui lagu 

diharapkan siswa dapat belajar sambil melakukan hal yang disukai. Belajar 
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melalui lagu pop tidak hanya untuk membedakan vokal, tetapi juga 

mempelajari peribahasa-peribahasa yang ada di lagu tersebut.  

Menurut Budiada, para siswa menulis aksara dibantu dengan buku 

panduan. Di dalam buku panduan, ada contoh aksara dan pasang aksara. 

Dalam kelas juga banyak siswa yang heterogen sehingga penggunaan 

bahasa bali di kelas juga tidak terlalu dominan. 

3.1.1.3. Wawancara Guru Bahasa Bali SMAN 1 Denpasar 

 

          Gambar 3.3. Wawancara Guru Bahasa Bali SMAN 1 Denpasar 

Pada 15 Februari 2019, penulis melakukan wawancara dengan Dayu 

Sriwedari bertempat di SMAN 1 Denpasar. Sekolah ini merupakan 

sekolah unggul di Denpasar, sehingga para siswa yang bersekolah di 

SMAN 1 Denpasar cenderung heterogen. Para siswa-siswi tidak hanya 

berasal dari Bali saja, ada juga yang berasal dari luar pulau Bali. Bahasa 

Bali di sekolah ini sudah menjadi muatan lokal sejak dulu, ada dua guru 

bahasa Bali yang mengajar di sekolah ini. Salah satunya adalah Dayu 
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Sriwedari yang merupakan lulusan sastra Bali dan kemudian menjadi guru 

bahasa Bali di sekolah SMAN 1 Denpasar semenjak 2009. 

Perbincangan dengan Dayu diawali dengan bagaimana metode 

mengajar ketika dikelas. Ia menjelaskan bahwa permasalahan saat ini yang 

paling mencolok adalah ketidaktahuannya para siswa pada konsep dasar 

aksara Bali. Konsep dasar ini seharusnya sudah diajarkan sejak sekolah 

dasar, tetapi faktanya masih banyak siswa yang tidak mengetahui aturan-

aturan dasar pada aksara Bali. Metode pengajaran Dayu kemudian 

berubah, disaat harusnya mengajar kelas 11 menjadi seperti mengajar 

kelas sekolah dasar. Menurutnya, ini disebabkan oleh minat belajar siswa 

yang sedikit dan penerangan konsep yang sulit dimengerti oleh anak 

sekolah dasar yang kemudian hanya menjadi pelajaran yang numpang 

lewat saja. 

Permasalahan lain yang menurut Dayu adalah pergaulan para siswa 

yang heterogen membuatnya jarang untuk berkomunikasi menggunakan 

bahasa Bali. Pergaulan masyarakat Denpasar sudah modern dan tercampur 

sehingga walaupun merupakan orang asli Bali, bahasa yang digunakan 

dominan menggunakan bahasa Indonesia, percakapan di rumah maupun 

sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Dayu menjelaskan pelajaran 

bahasa Bali di kelasnya dominan menggunakan bahasa Bali, tetapi saat 

siswanya berkomunikasi dengan beliau, mereka menggunakan bahasa 

Indonesia. Ini disebabkan oleh tingkatan pada bahasa Bali. Ada tingkatan 

bahasa pada bahasa Bali, yaitu alus dan sehari-hari. Bahasa Alus 
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digunakan pada orang yang lebih tua dan petinggi agama, sedangkan 

bahasa sehari-hari digunakan pada teman maupun orangtua. Menurut 

Dayu, daripada cara bicara yang salah dan tidak sopan maka para siswa 

memilih menggunakan bahasa Indonesia.  

Sembari melakukan wawancara, Dayu juga memberikan sedikit 

cerita mengenai anaknya yang berusia 7 tahun. Saat ini anaknya sedang 

menginjak sekolah dasar kelas 2 dan belum menerima pelajaran aksara 

Bali. Tetapi Dayu sudah mengajarkan kepada anaknya untuk bisa menulis 

aksara Bali semenjak anaknya sudah bisa memegang pensil. Menurut 

beliau, teman-teman sekelas anaknya belum ada yang memulai belajar 

aksara Bali dan tidak ada orang tua yang berinisiatif untuk mengajarkan 

aksara Bali. Kemungkinan permasalahannya adalah karena orang tuanya 

juga belum tentu paham dan bisa menulis aksara Bali. 

Kesimpulan yang bisa diambil dari wawancara dengan Dayu 

adalah tata bahasa di Bali yang rumit membuat siswa kesulitan untuk 

mempelajari aksara Bali. Pemahaman konsep yang kurang diajarkan sedari 

kecil berdampak ketidaktahuan pada saat sudah menempuh pendidikan 

SMA. Walaupun bahasa Bali sering dipergunakan, belum tentu para siswa 

dapat mengenal aksara Bali dengan baik. 
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3.1.2. Kuesioner 

 

Gambar 3.4. Kuesioner di SMK Pariwisata Triatma Jaya 

Penulis melakukan survei terhadap siswa dan siswi usia sekolah di Bali. Survei ini 

bertujuan untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang aksara Bali. Penulis 

menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel yang harus 

diambil. 

Rumus Slovin : 

n = Jumlah responden 

N = Populasi usia sekolah (5-19 tahun) di 

Bali tahun 2018 

e = 10% (0,1) 

Penulis mendatangi beberapa sekolah, menyebarkan kuesioner di anak-anak 

tempat les dan mendapatkan hasil sebanyak 147 responden dengan jenjang 

pendidikan SD hingga SMA. 
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                           Gambar 3.5. Pertanyaan Kuesioner  

Pertanyaan yang penulis susun adalah untuk semua jenjang. Penulis ingin 

mengetahui sejak kapan pembelajaran pembelajaran aksara Bali dan apa yang 

paling menyulitkan para siswa dalam belajar Bahasa Bali. 

 

Gambar 3.6. Jenjang Sekolah Responden 

Berdasarkan data yang terkumpul, terlihat bahwa jenjang pendidikan SMP yang 

paling banyak menjadi responden. 
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Gambar 3.7. Pertanyaan Kuesioner Sejak Kapan Belajar Aksara Bali  

Pada pertanyaan pertama yang merupakan isian, penulis memberikan pertanyaan 

untuk mengetahui seberapa dini sudah dikenalkan pada aksara Bali. Hanya sedikit 

yang menjawab sudah belajar aksara Bali sebelum SD, kebanyakan pertama kali 

belajar aksara Bali pada usia SD. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis, 

tidak semua sekolah menerapkan jenjang pendidikan yang sama dalam belajar 

aksara Bali. Penyesuaian terhadap siswa di sekolah tersebut yang menentukan 

pada jenjang apa siswa mulai belajar aksara Bali. Berdasarkan jawaban responden 

yang beragam, dapat disimpulkan paling banyak responden menjawab sejak kelas 

3 SD baru diajarkan aksara Bali. 
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Gambar 3.8. Pertanyaan Kuesioner Apa yang Membuat Sulit Belajar 
Aksara Bali  

Pada pertanyaan selanjutnya, penulis memberikan pertanyaan tentang apa yang 

membuat para siswa kesulitan dalam belajar aksara Bali. Jawaban responden 

paling banyak adalah karena penulisan gantungan dan aksaranya. Ada juga yang 

menjawab tidak sulit dan ada yang menjawab karena cara penulisan aksara yang 

berlengkung-lengkung menjadi penyebab sulit untuk dipelajari. 

3.2. Studi Eksisting 

Tidak hanya kuesioner dan wawancara, penulis juga melakukan studi eksisting. 

Penulis memilih untuk membandingkan tiga buku yang memiliki perancangan 

yang hampir serupa dengan penulis. Buku pertama adalah buku aktivitas bahasa 

Bali untuk sekolah dasar, buku kedua adalah buku LKS sekolah bahasa bali untuk 

kelas 3 SD, dan buku ketiga adalah buku aktivitas bahasa Arab untuk anak usia 

emas (0-8 tahun). Ketiga buku tersebut akan dianalisa dari sisi informasi dan 

visualnya. Hasil dari analisa studi eksisting ini akan dijadikan sebagai acuan 

dalam mendesain buku aktivitas aksara Bali.  
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Tabel 3.1. Studi Eksisting 
 

 Buku Aktivitas Bahasa 
Bali Buku LKS Buku Aktivitas 

Bahasa Arab 

Gambar 
Foto 

 

  

Informasi 
Buku 

Judul : Soal Latihan 

Bahasa Bali untuk 

Sekolah Dasar 

Penulis : I Njoman 

Djendra 

Harga : Rp 14.000,- 

Judul : Bahasa Bali 

Kusumasari untuk 

kelas 3 SD 

Penulis : Dra. Ni 

Wayan Nuriati & team 

Harga : Rp 27.000,- 

Judul : Pintar Baca 

dan Tulis Huruf & 

Angka Hijaiyah 

Penulis : Hengky 

Irawan 

Harga : Rp 72.500,- 

Informasi 
Isi Buku 

Berisi seputar tanya 

jawab pertanyaan 

penulisan aksara Bali dari 

buah-buahan dan hewan. 

Penyelesaian buku ini 

seputar mengisi titik 

kosong, memilih jawaban 

yang benar dari yang 

disediakan, berhitung dan 

Buku ini merupakan 

buku LKS yang sesuai 

dengan kurikulum 

yang berlaku, maka isi 

dari buku ini lebih 

kepada mata 

pelajaran. Di buku ini 

terdapat materi seperti 

cerita dan puisi. 

Buku ini  berisi 

persoalan tanya jawab 

dari kehidupan sehari-

hari, buah-buahan dan 

hewan.  

Buku ini hanya berisi 

bacaan dan cara 

menulis dan latihan 

menulis huruf 
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menjodohkan jawaban. 

 Di bagian awal buku, 

berisi informasi dasar 

seputar penulisan aksara 

bali dan di bagian 

belakang buku berisi 

seperti kamus bahasa 

indonesia, bali, dan 

inggris untuk buah-

buahan dan hewan. 

Penyelesaian buku ini 

seputar mengisi titik 

kosong, menyalin 

aksara, dan 

menentukan huruf 

latin dari aksara.  

Hijaiyah. 

Warna Black & White Black & White Full Colour 

Tipografi 

Untuk judul buku : 

Menggunakan font sans 

serif dengan pemberian 

outline pada tulisan soal 

latihan dan untuk sekolah 

dasar sedangkan untuk 

bahasa Bali diberikan 

emboss warna hitam. 

 

Untuk isi buku : aksara 

sudah menggunakan font 

aksara Bali dan untuk 

Untuk judul buku : 

menggunakan font 

sans serif dengan 

pemberian outline 

putih. 

 

Untuk isi buku : 

Aksaranya 

menggunakan font 

aksara Bali dan untuk 

huruf latinnya 

menggunakan font 

Untuk judul buku : 

menggunakan font 

sans serif yang 

bersifat anak-anak. 

Pemilihan tipografi 

sangat banyak, ada 4 

model tipografi untuk 

sampul depan buku. 

Untuk isi buku :  

Menggunakan font 

huruf hijaiyah dan 

menggunakan font 
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huruf latinnya 

menggunakan font sans 

serif dengan Bold. 

 

Untuk ukuran : 

Ukuran aksara dan font 

kurang lebih 16pt. 

sans serif. 

 

Untuk ukuran : 

Ukuran aksara dan 

font kurang lebih 

14pt. 

sans serif untuk huruf 

latinnya. Huruf sans 

serif yang digunakan 

bersifat fun dan 

flexible. Sangat cocok 

untuk anak-anak. 

 

Ukuran ukuran : 

Ukuran aksara dan 

font kurang lebih 

16pt. 

Ilustrasi 

Menggunakan ilustrasi 

gambar dan foto, tidak 

menggunakan gaya 

ilustrasi flat.  

Menggunakan ilustrasi 

gambar, tidak 

menggunakan ilustrasi 

flat. 

Menggunakan 

ilustrasi gambar, tidak 

menggunakan 

ilustrasi flat. 

Penggunaan Sekali Pakai Sekali Pakai 
Bisa digunakan 

kembali 

 

3.3. Observasi 

Penulis melakukan observasi terbuka di Bali pada tanggal 12 Februari hingga 20 

Februari. Selama 8 hari penulis pergi ke sekolah, tempat les, tempat wisata, dan 

banyak yang penulis dapatkan dari hasil observasi ini. 
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Gambar 3.9. Bandar Udara Ngurah Rai 

          (sumber : Jawapos, 2018) 

Pada saat baru sampai di Bali, penulis langsung disambut dengan papan nama 

bandara I Gusti Ngurah Rai yang diatasnya terdapat aksara Bali. Tulisan ini 

berada di beberapa lokasi bandara. 

 

Gambar 3.10. Papan Nama Jalan 

Yang paling banyak ditemui di daerah Bali adalah papan nama jalan. Papan nama 

jalan saat ini sudah menggunakan aksara Bali. Huruf latin yang diikuti oleh aksara 

Bali pada bagian bawahnya.  
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Gambar 3.11. Papan Nama Instansi Pemerintahan 

Serentak semenjak oktober 2018, nama instansi di Bali menggunakan desain ini 

(gambar 3.9). Semua nama instansi yang belum menggunakan aksara Bali 

ditempel papan dengan desain gradasi merah ke putih dengan tulisan huruf latin 

diikuti dengan aksara Bali.  

 

Gambar 3.12. Papan Nama Sekolah 

Pemberlakuan wajib menggunakan aksara Bali juga pada sekolah di Bali. Seluruh 

nama sekolah negeri di Bali menggunakan desain yang ada di papan instansi 

pemerintah. Semua nama sekolah yang belum menggunakan aksara Bali ditempel 
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papan dengan desain gradasi merah ke putih dengan tulisan huruf latin diikuti 

dengan aksara Bali.  

 

Gambar 3.13. Poster Mengajak Pelestarian Aksara, Bahasa dan Sastra Bali 

Pada saat melewati jalan di tengah kota Denpasar, terdapat papan spanduk yang 

menunjukan untuk pelestarian bahasa Bali. Isi dari spanduk tersebut adalah untuk 

mengingat pemuliaan aksara Bali, bahasa Bali, dan sastra Bali. Spanduk ini 

terdapat di jalan utama yang jauh dari daerah wisata, posisi spanduk ini berada di 

tengah kota Denpasar yang berisi masyarakat Bali. Target dari poster ini 

dimaksudkan khusus untuk masyarakat Bali.  
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Gambar 3.14. Doa-doa di TV Bali 

Setiap jam 6 sore, siaran di televisi akan serentak menyiarkan doa untuk agama 

Hindu. Siaran ini ada di setiap channel TV di Bali dan secara serentak 

ditayangkan untuk mengingatkan umat Hindu untuk berdoa. Bacaan doa yang 

tertera hanya berisi aksara Bali tanpa huruf latin. 

3.4. Metodologi Perancangan 

Metode perancangan yang akan digunakan mengacu pada landasan teori Landa 

(2010) dalam bukunya yang berjudul Graphic Design Solutions. Penulis akan 

mengikuti tahapan perancangan yang dijabarkan sebagai berikut : 

3.3.1 Penelitian 

Pada awal perancangan, tahap pertama yang penulis lakukan adalah 

mengumpulkan data. Pengumpulan data harus secara menyeluruh dan detail agar 

tidak menimbulkan kekeliruan pada saat proses perancangan. Pada tahap ini 

penulis menggunakan metode pengumpulan data secara kuantitatif, kualitatif, 

observasi dan studi eksisting. 
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3.3.2 Analisis 

Pada tahapan ini, hasil dari pengumpulan data kemudian penulis rangkum dan 

analisa agar menjadi rangkuman dan bukti-bukti pendukung dari fenomena yang 

ada. Hasil dari analisis, penulis gunakan untuk menentukan target dan media 

perancangan. 

3.3.3 Konsep 

Pada tahapan ini, setelah menentukan target dan media perancangan, maka penulis 

dapat melakukan brainstorming. Melalui proses brainstorming maka penulis dapat 

menemukan konsep visual dari pengembangan ide-ide yang ada. 

3.3.4 Desain 

Pada tahapan ini, penulis mengembangkan konsep visual menjadi sketsa. Sketsa 

yang paling mendekati dengan hasil analisa dan target maka penulis kembangkan 

dengan komputerisasi dan membuat dummy. 

3.3.5 Implementasi 

Pada tahapan ini, desain yang sudah sesuai dengan konsep visual dan sudah 

menjadi solusi dari fenomena yang ada dibuat ke media yang sesungguhnya yang 

menjadi sebuah buku aktivitas aksara Bali.   
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