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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Kurangnya pemberitaan mengenai kisah pahlawan Laksamana Keumalahayati 

membuat masyarakat generasi muda khususnya anak 7-12 tahun tidak mengetahui 

sosok pahlawan wanita Indonesia yang jasanya sangat penting bagi sejarah 

Indonesia. Padahal sejarah sangatlah penting untuk diketahui. Hal tersebutlah 

yang mendorong penulis untuk melakukan perancangan buku ilustrasi Laksamana 

Keumalahayati untuk anak 7-12 tahun. Metode pengumpulan data yang penulis 

lakukan adalah studi eksisting untuk mencari gaya buku ilustrasi anak, observasi 

untuk mengetahui jenis buku anak yang diminati, wawancara dengan penulis buku 

Keumalahayati, wawancara kepada chief editor penerbit buku dan menyebarkan 

kuesioner kepada anak umur 7-12 tahun di kota Tangerang. 

3.1.1. Studi Eksisting 

Penelitian selanjutnya menggunakan studi eksisting dengan memilih tiga buku 

yang merupakan buku ilustrasi anak yaitu Why? People; Genghis Khan, William 

Tell dan Where is Stonehenge?. Penulis lebih menekankan kepada pengamatan 

teknis seperti gaya ilustrasi, warna, tipografi dan karakter yang diterapkan. Hasil 

studi eksisting kemudian akan digunakan sebagai referensi perancangan buku. 
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 3.1.2.1. Buku Why? People; Genghis Khan 

 

Gambar 3.1. Cover Buku Why? People; Genghis Khan  
 

 

Tabel 3.1. Tabel Informasi Buku Why? People; Genghis Khan  

Informasi 

buku 

Penulis Yongchan KWON 

Penerbit Elex Media Komputindo 

Tahun terbit 2016 

Total halaman 176 

Teknik finishing cover Soft Cover, Foil Emas 

Dimensi (P x L x T) 18 cm x 24 cm x  

1 cm 

ISBN 978-602-02-8269-5 
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Konten 

buku 

Kisah perjuangan dari Genghis Khan dari masa kecilnya 

hingga ia berhasil mendirikan Kekaisaran Mongol dan 

Temujin serta kegugurannya. 

Gaya 

ilustrasi 

Ilustrasi dibuat dengan gaya kartun jepang anime dengan 

proporsi beragam, ada yang semi realis, chibi, dan anime 

dengan gaya barat. 

Teknik 

pewarnaan 

Full-color, pewarnaan sangat beragam. Ada yang memakai 

solid color maupun goresan brush realistis. 

 

Gambar 3.2. Contoh Pewarnaan Ilustrasi Why? 
  

 

Typeface Typeface yang digunakan untuk konten lebih kepada san-

serif dan terdapat 4 jenis. berwarna hitam dengan font size 

sekitar 12pt.  Align centered, per halamannya beragam 

karena tergantung percakapan komik, sedangkan 

keterangan latar align left.  Leading antar baris tidak besar, 

sekitar 9 pt.  
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Gambar 3.3. Tipografi Konten Why? 

 

Layout Ilustrasi tertera pada setiap halaman dan proporsi ilustrasi 

dibanding dengan teks berkisar 50 : 50. Karena buku adalah 

komik jadi ilustrasi dan teks saling melengkapi. 
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Gambar 3.4. Layout Why?  

 

Karakter Utama (Protagonis) Genghis Khan 

Anak laki-laki yang 

berani dan pantang 

menyerah, ditambah 

dengan dukungan teman-

temannya ia mampu lepas 

dari keterpurukan. 
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Sampingan (Antagonis) Jamuka 

Teman dekat Temujin / 

Genghis Khan sejak kecil 

dan suka menolong, 

tetapi iri hati ketika 

Genghis Khan mendapat 

gelar Khan, tidak setia 

lagi. 

Sampingan (Netral) Borte 

Istri Genghis Khan yang 

sabar dan perannya 

sebagai pendukung, bijak 

dalam memberikan saran 

dan keyakinan kepada 

Khan. 

 

Kemudian penulis melakukan analisa SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat) pada buku tersebut. 
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Tabel 3.2. Tabel Analisa SWOT Buku Why? People; Genghis Khan 

Strength 

- Ilustrasi yang memiliki 

gaya Jepang Anime 

penggunaan warna yang 

cerah  

- Pewarnaan dengan color 

mood bervariasi, 

sehingga menarik 

pembaca (kesan cold, 

warm, earthy). 

 

Weakness 

- Tulisan sangat banyak 

sehingga dapat membuat 

bosan pembaca. 

- Menggunakan lebih dari 3 

jenis font, sehingga kurang 

terkesan estetis. 

- Teknik pewarnaan sangat 

beragam sehingga terkesan 

kurang konsisten. 

 

Opportunity 

- Menarik bagi anak karena 

cerita dibawakan dalam 

komik, disajikan banyak 

dialog sehingga anak 

dapat lebih memahami 

tokoh. 

- Dapat menjadi buku 

collectible karena adanya 

keseragaman layout 

dengan seri buku lainnya. 

Threat 

- Terlalu banyak tulisan 

dan informasi, sehingga 

lebih cocok untuk anak 

yang benar-benar ingin 

mempelajari sejarah. 

Dapat terjadi  bias 

tentang tujuan yang ingin 

disampaikan buku.  
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3.1.2.2. Buku “William Tell” 

 

Gambar 3.5. Cover Buku William Tell 

 

Tabel 3.3. Tabel Informasi Buku William Tell 

Informasi 

buku 

Penulis Felicity Trotman 

Penerbit Belitha Press 

Tahun terbit 1996 

Total halaman  32 

Teknik finishing cover Soft cover 

Dimensi (P x L x T) 23.5 cm x 19.5 cm  

ISBN 979-444-317-4 

Konten 

buku 

Kisah William Tell yang adalah seorang pemanah, pendaki 

gunung, dan pengemudi kapal yang handal, 

memperjuangkan kemerdekaan Swiss dari gubernur tiran 

yang ditunjuk Jerman. 
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Gaya 

ilustrasi 

Ilustrasi dibuat dengan gaya semi-realis dengan goresan 

kuas yang kasar, seperti impresionis. 

 

Gambar 3.6. Contoh Pewarnaan Ilustrasi William Tell 

Teknik 

pewarnaan 

Full-color dan pewarnaan watercolor. 

 

Typeface Typeface konten yang digunakan lebih kepada serif 

berwarna hitam dengan font size sekitar 13pt. Align Left, 

dengan baris rata-rata 18-25 baris per halamannya. 

Leading yang diberikan  berkisar 9-10pt. Sedangkan 

typeface yang digunakan hanya 1 jenis. Ada penambahan 

drop cap untuk narasi setiap spread nya. 

 

Gambar 3.7. Tipografi Konten Buku William Tell 
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Layout Ilustrasi tertera pada setiap spread dan proporsi ilustrasi 

dibanding dengan teks berkisar 70 : 30.  Cerita lebih 

mengedepankan ilustrasi. 

Karakter 

 

Utama  William Tell 

Seorang pria dan juga 

ayah yang ahli dalam 

memanah, mendaki 

gunung, menahkodai 

kapal. Ia adalah orang 

yang teguh pada 

prinsipnya dan menepati 

sumpahnya. Ia setia 

kawan dan orang yang 

dapat dipercaya. 

 

Kemudian penulis melakukan analisa SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat) pada buku tersebut. 

Tabel 3.4. Tabel Analisa SWOT Buku William Tell 

Strength 

- Teknik ilustrasi dan 

pewarnaan yang 

menunjukan color mood 

secara kuat, sehingga 

Weakness 

- Layout narasi yang 

kurang rapih dan 

beberapa seperti tidak 

ada margin atas. 
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menarik pembaca, dan 

pembaca bisa 

menyesuaikan dengan 

suasana cerita yang 

disampaikan. 

- Penggunaan teks sedikit 

namun jelas, sehingga tidak 

membuat bosan pembaca. 

- Beberapa ilustrasi 

tercetak agak 

berbayang sehingga 

kurang jelas dilihat. 

 

Opportunity 

- Memiliki alur cerita yang 

baik, sehingga pembaca 

dapat dengan mudah 

mengerti ceritanya. 

Threat 

- Tidak cocok untuk anak 

yang  terlalu kecil, 

karena penggambaran 

ilustrasi sudah dalam 

proporsi dan detail 

yang cukup rumit. 
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3.1.2.3. Buku “Where is Stonehenge?” 

 

Gambar 3.8. Cover Buku Where is Stonehenge? 

 

Tabel 3.5. Tabel Informasi Buku Where is Stonehenge? 

Informasi 

buku 

Penulis True Kelley 

Penerbit Grosset & Dunlap 

Tahun terbit 2016 

Total halaman 34 

Teknik finishing cover Art Carton (sekitar 

210gsm) 

Dimensi (P x L x T) 19.3 cm x 13.5 cm x 

 1.2 cm 

ISBN 978-0-448-48693-2 
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Konten 

buku 

Sejarah Stonehenge, letak, penemu, pembuat, dan 

kegunaannya, penerapan hingga jaman modern ini. 

Gaya 

ilustrasi 

Ilustrasi dibuat dengan gaya semi-realis (dengan proporsi 

manusia sesungguhnya) menggunakan outline dan shading 

gaya sketsa hitam-putih. 

 

Gambar 3.9. Buku Where is Stonehenge? Gaya Semi-Realis 

 

Teknik 

pewarnaan 

Ilustrasi hanya ber-outline hitam-putih saja, dengan warna 

abu-abu sebagai warna perantara, serta adanya shading 

berupa arsiran. Beberapa gambar alam juga dilengkapi 

dengan efek chalk untuk penekanan debu, abu, hutan, dan 

tanah. 

Typeface Typeface yang digunakan lebih kepada serif berwarna 

hitam dengan font size sekitar 10pt. Align Justify, rata-rata 

14-20 baris per halamannya. 

Sedangkan typeface untuk cover buku menggunakan font 

seperti handwriting huruf cetak. Untuk beberapa 
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penekanan informasi font menggunakan jenis san-serif 

bold. 

 

Gambar 3.10. Tipografi Konten Buku Where is Stonehenge? 

 

Layout Ilustrasi tertera pada setiap spread dan proporsi ilustrasi 

dibanding dengan teks berkisar 30 : 70. Ilustrasi hanya 

berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai situasi yang 

rumit dalam teks (seperti detail peralatan). Semua teks 

berada diatas latar putih tanpa menimpa ilustrasi.  

  

Gambar 3.11. Buku Where is Stonehenge? Penjelasan Peralatan 
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Karakter Tidak ada penekanan kepada karakter, namun lebih kepada 

proses pembuatan, secara teknis macam-macam 

bebatuannya, kebudayaan, dan fungsi dari Stonehenge. 

 

Kemudian penulis melakukan analisa SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat) pada buku tersebut. 

Tabel 3.6. Tabel Analisa SWOT Buku Where is Stonehenge? 

Strength 

- Teknik ilustrasi yang 

sederhana, dan dengan 

proporsi manusia 

sesungguhnya, 

memudahkan pembaca 

untuk mengerti kondisi dan 

detail pada saat itu. 

- Bahasa Inggris yang 

digunakan mudah 

dimengerti. 

- Terdiri atas banyak chapter 

sehingga pembahasan lebih 

teratur. 

- Diselipkan banyak 

Weakness 

- Ilustrasi dibawakan 

secara hitam-putih, 

sehingga bisa menjadi 

kurang menarik. 

- Terdapat fold-out map 

dibagian akhir buku 

namun sulit untuk 

dibuka. 
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informasi tambahan, seperti 

isu yang sempat beredar, 

sehingga membuka ruang 

bagi pembaca untuk 

“berdiskusi”,  turut 

berpikir. 

Opportunity 

- Lebih abstrak dan 

eksploratif, ilustrasi hanya 

berfungsi sebagai penjelas 

sebuah keadaan yang rumit, 

tidak semua keadaan 

digambarkan, sehingga 

memberikan ruang untuk 

berimajinasi kepada 

pembaca. Cocok untuk 

anak yang ingin mengasah 

cara berpikir. 

Threat 

- Untuk anak-anak yang 

memang tertarik bidang 

sejarah 

- Untuk anak-anak yang 

sudah lebih besar (10-

12 tahun saja) karena 

pembawaan yang 

hitam-putih dan butuh 

pemahaman  lebih. 

 

3.1.2. Observasi 

Penulis melakukan observasi guna mengetahui buku cerita bergambar yang 

diminati serta buku Sekolah Dasar yang membahas tentang sejarah di rentang usia 

7-12 tahun. Observasi dilakukan pada dua toko buku di kota Tangerang, yaitu 
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Gramedia yang berada di Lipoo Mall Karawaci dan Summarecon Mall Serpong, 

serta Toko Buku PaperClip pada hari Minggu 16 September 2018.  

Penulis mengamati buku-buku bergambar anak pada rak buku Children‟s 

Book dan buku pelajaran pada rak buku Elementary School. Buku pada Children‟s 

Book terdapat banyak macam tema buku, seperti dongeng, pengetahuan, cerita 

keagamaan. Dari buku-buku tersebut terdapat persamaan penggunaan warna yang 

mencolok, terkadang dengan finishing yang eye-catching, dan layout cover yang 

ramai tipografi dan ilustrasi.  

 

Gambar 3.12. Contoh Buku-Buku Bergambar Anak  

 (Toko Buku Gramedia Summarecon Mall Serpong, 2018) 
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Gambar 3.13. Contoh Buku-Buku Bergambar Anak  

 (Toko Buku Gramedia Lippo Karawaci, 2018) 

 

Sedangkan penulis mengamati beberapa buku pada Elementary School 

untuk mengetahui apa yang dipelajari anak usia 7-12 tahun. Penulis menghampiri 

salah satu rak buku anak sekolah dasar kelas 4 dan mengamati buku yang 

mengkaji tentang pendidikan sejarah pahlawan nasional terdapat di pelajaran IPS, 

sedangkan pendidikan karakter terdapat di buku-buku kewarganegaraan, maupun 

terdapat dalam satu buku tematik sendiri. Dalam salah satu buku pelajaran 

kewarganegaraan, penulis melihat bagian yang membicarakan tentang pahlawan 

nasional. Pahlawan nasional dijelaskan secara umum dan narasi mengarahkan 

kepada pentingnya menghargai pahlawan nasional dan menghargai orang lain. 

Sejarah tentang beberapa tokoh pahlawan nasional dikemas dalam bentuk sebuah 

biografi singkat 1 paragraf. 
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Gambar 3.14. Contoh Buku Pelajaran Anak  

(Toko Buku Gramedia Lippo Karawaci, 2018) 

 

Terdapat perbedaan antara buku anak yang dijual pada toko buku 

Gramedia dan PaperClip, dimana pada PaperClip, menurut petugas yang berjaga, 

buku anak yang paling diminati adalah buku WHY? Dengan serial 

pengetahuannya. Buku WHY? Tersebut biasanya dikemas dalam bentuk komik 

berseri dan berisi tentang konten pengetahuan. Konten tersebut diceritakan seolah 

dari cerita beberapa tokoh yang sedang melakukan time-travel ke masa lampau 

dan hadir dalam kehidupan para penemu atau peneliti terdahulu.  
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Gambar 3.15. Contoh Karakter Buku Cerita Anak  

(Toko Buku PaperClip, 2018) 

  

Sedangkan pada toko buku Gramedia, menurut petugas yang berjaga tidak 

ada buku yang secara spesifik dikatakan best-selling untuk anak-anak usia 7-12 

tahun tersebut. Biasanya buku pada buku cerita anak, anak cenderung langsung 

menanyakan buku tokohnya, misalnya „Frozen‟ Disney. Orang tua pun juga 

biasanya membelikan buku anak mengenai pendidikan moral. Adapun buku-buku 

tersebut cenderung merupakan buku bergambar dengan porsi tulisan yang sedikit 

dan ilustrasi yang banyak. Ada juga buku bilingual untuk anak sebagai 

pengenalan anak kepada bahasa Inggris. Penulis diperlihatkan juga oleh petugas 

sebuah buku cerita anak yang unik yaitu dalam satu buku terdapat dua cerita yang 

berbeda namun berkelanjutan. Buku tersebut unik karena cara bacanya yang 

berlawanan dalam satu buku. 
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Gambar 3.16. Contoh Buku Cerita Anak  

 (Buku Legenda Naga Dari Seluruh Dunia, 2018) 

 

Gambar 3.17. Contoh Buku Cerita Anak 2 Cerita 1 Buku 

 (Buku At The Farm, 2018) 
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Gambar 3.18. Contoh Buku Cerita Anak 2 Cerita 1 Buku 

  

3.1.3. Wawancara 

Penulis melakukan dua kali proses wawancara, yaitu dengan Chief Editor penerbit 

buku Elex Media dan dengan Penulis buku “Laksamana Malahayati: Sang 

Perempuan Keumala”.  

3.1.3.1. Chief Editor Elex Media 

Pada hari Sabtu 1 September 2018 penulis melakukan wawancara bersama Ibu 

Retno selaku In-Chief Editor penerbit buku Elex Media Komputindo yang 

dilaksanakan di gedung C ruangan C609 Universitas Multimedia Nusantara pada 

pukul 10.00 WIB. Wawancara berlangsung bersama dengan 21 mahasiswa 

lainnya dan dimulai dari perkenalan dan penjelasan singkat sekilas tentang bekerja 

di penerbit buku oleh Ibu Retno, kemudian dibagian akhir Ibu Retno 

mempersilahkan mahasiswa untuk bertanya. Penulis menanyakan beberapa hal 

mengenai teknis buku ilustrasi yang biasanya dianggap baik untuk anak usia 7-12 

tahun. 
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Menurut Ibu Retno, pada bagian cover buku ilustrasi anak sebaiknya 

dibuat secara menarik, dapat terlihat dari jarak jauh, dan memiliki keterbacaan 

judul yang tinggi. Selain itu beliau mengajurkan penggunaan hardcover dengan 

jaket buku, karena sifat buku sejarah yang harus diabadikan. Gaya ilustrasi yang 

paling diminati anak hingga saat ini adalah gaya Disney dan gaya Chibi. Ilustrasi 

diusahakan tidak terlalu bergaya realis. Sedangkan untuk font sebaiknya 

menggunakan jenis font san-serif dengan ukuran yang sedang, karena bila terlalu 

besar, anak 7-12 tahun akan merasa seperti membaca buku anak kecil, tetapi bila 

terlalu kecil, anak juga akan merasa sulit membaca. Proporsi ilustrasi harus tetap 

lebih banyak daripada narasi.  

Beliau membebaskan penulis untuk memilih ukuran buku yaitu antara 

18x24 cm, 19x23 cm, dan 15x23 cm. Lalu buku ilustrasi sebaiknya tidak terdiri 

dari banyak halaman, cukup 24 halaman saja karena jika terlalu banyak anak akan 

merasa bosan dan lelah. Untuk jenis kertas dianjurkan menggunakan HVS 80gsm 

untuk berwarna. Teknik jilid buku yang dianjurkan adalah dijilid kawat karena 

jumlah halaman yang tidak banyak. Untuk orientasi buku, beliau membebaskan 

penulis antara landscape atau portrait, namun pertimbangan beliau adalah 

penempatan buku, jika buku ingin diterbitkan, pada rak toko buku cukup 

menghabiskan space tempat bila mengambil orientasi landscape. 

Ibu Retno menganjurkan jika buku nanti ingin diterbitkan sebaiknya 

memiliki ISBN agar buku tersebut dapat diakui kredibel. Beliau menganjurkan 

buku hardcover untuk kelas menengah atas sebaiknya berkisar harga Rp.50.000-

60.000 ribu maksimal. 



88 
 

 

Gambar 3.19. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Retno 

 

3.1.3.2. Penulis Buku Laksamana Malahayati 

Pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 penulis membuat janji dengan 

penulis buku “Laksamana Malahayati; Sang Perempuan Keumala”, yaitu Bu 

Endang Moerdopo. Beliau merupakan Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial dan 

sebagai Instruktur Pengembangan Diri. Buku tersebut dibuat beliau ketika sedang 

menjabat sebagai Kepala Pengembangan dan Evaluasi Pusat Pembelajaran Badan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias. Penulis mendapat kesempatan untuk 

melakukan wawancara dari pukul 09:00 hingga 10:00 pagi dengan topik 

pembahasan buku yang dikarangnya.  

Nama masa kecil Laksamana Malahayati adalah Keumalahayati, namanya 

menjadi Malahayati ketika beliau menjabat sebagai Laksamana. Menurut Bu 

Endang, inspirasinya dari menulis buku Malahayati pada awalnya berangkat dari 

pengalaman spiritual bertemu langsung dengan sosok almarhum ketika Bu 
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Endang sedang bertugas di Aceh. Setelah kejadian tersebut, Bu Endang semakin 

giat mencari dan mengkaji tentang perempuan Aceh itu. 

Laksamana Malahayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia, 

menurut dokumen yang telah beliau kaji. Dokumen mengenai perempuan ini 

sangat sedikit, hanya tersedia di perpustakaan Malaysia, Belanda, dan Spanyol, 

sehingga Bu Endang hanya mengkaji dari negara terdekat yaitu Malaysia. 

Rencananya Bu Endang menceritakan Laksamana Keumalahayati ke 

dalam trilogi, yang terbagi pula atas tiga buku. Buku pertama menceritakan 

tentang perjuangan Laksamana Keumalahayati dari masa ia lahir, menempuh 

pendidikan militer, membentuk pasukan Inong Balee dan mengusir penjajah, 

hingga bagian akhir di saat beliau berhasil membunuh Cornelis de Houtman, 

seorang Pemimpin Pasukan Belanda yang merampas harta nusantara. Yang ingin 

ditonjolkan dari buku pertama adalah emansipasi wanita. Kemudian buku kedua 

bercerita tentang Laksamana Keumalahayati namun sebagai sosok supervisi dari 

Cucu Sultan Aceh. Kisah dalam buku keduanya lebih kepada sosok Malahayati 

sebagai pengajar yang bijak. Buku ketiga rencananya akan dibuat membahas 

sosok “Perempuan Keumalahayati” pada abad ke-21, atau jaman modern. Setelah 

selesai membuat buku sejarah Laksamana Keumalahayati, Bu Endang juga 

melakukan asistensi kepada ahli sejarah Arhan Gonggong Baru kemudian 

mempublikasikannya. Bu Endang menyarankan dalam pembuatan buku anak-

anak ini bila ingin mengadaptasi dari buku beliau sebaiknya dibagi ke dalam 13 

buku terpisah sesuai dengan chapter yang ada, karena anak-anak usia 7-12 tahun 

akan bosan membaca cerita yang panjang. 
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Dalam wawancara, Bu Endang menjelaskan bahwa referensi pakaian yang 

ia dapatkan dari dokumen mengenai Keumalahayati sangat minim dan hampir 

tidak ada. Salah satu dokumen yang mengkaji Malahayati ada di Dokumen 

Lanchester, Inggris, dan beberapa hanya ada di perpustakaan Malaysia, Belanda, 

dan Inggris, beliau hanya pernah pergi ke Malaysia. Beberapa referensi mengenai 

pakaian masih ia ingat dari pertemuan spiritualitasnya. Beliau menekankan bahwa 

wanita Aceh pada era itu tidak ada yang berjilbab. Bu Endang sangat terbuka 

untuk apabila penulis ingin melakukan asistensi mengenai pakaian Keumalahayati 

dalam masa pengerjaan buku cerita.  

Melalui referensi komik karya illustrator Ardian Syaf dan Aris Naka Abee 

atas gagasan Marcella Zalianty, Bu Endang menjelaskan sedikit tentang 

berpakaian Keumalahayati. Berikut merupakan perkiraan pakaian keseharian 

Keumalahayati 

 

Gambar 3.20. Referensi Dari Komik Marcella Zalianty 

(Komik Laksamana Malahayati/Wawancara Narasumber, 2018) 
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Berikut merupakan perkiraan pakaian Keumalahayati ketika sedang 

berperang, namun seharusnya ditambahkan banyak perhiasan, karena Laksamana 

Keumalahayati digambarkan sebagai perempuan yang cantik dan anggun, bahkan 

pada saat berperang ia memakai banyak perhiasan dari atas kepala hingga kaki. 

 

Gambar 3.21. Referensi Dari Komik Marcella Zalianty 

 (Komik Laksamana Malahayati/Wawancara Narasumber, 2018) 

Banyak cerita sejarah yang terhapus dari Aceh karena masyarakat selalu 

menganggap hanya sekedar Legenda. Yang lebih dikenal oleh masyarakat Aceh 

adalah tokoh-tokoh keagamaannya. Bahkan ketika Bu Endang bertugas di Aceh, 

makam Laksamana Malahayati ditemukan sebagai tempat untuk menjemur 

pakaian warga dan makam pahlawan Sultan Iskandar Muda bersebelahan dengan 
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tempat pembuangan akhir karena ketidakpedulian masyarakat terhadap sejarah 

pahlawannya. Benteng Inong Balee sebagai benteng dalam sejarah Keumalahayati 

juga kini hanya tinggal bongkahan batu tidak berbentuk. Walaupun pada tahun 

2017 setelah pemberian gelar oleh Presiden Jokowi masyarakat mulai 

membersihkan dan memperindah makam Laksamana Malahayati. 

 

Gambar 3.30. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Endang Moerdopo 

 

3.1.4. Kuesioner 

Penulis melakukan survei kepada anak usia 7-12 tahun dengan membagikan 

kuesioner mengenai kepekaan anak terhadap Pahlawan Laksamana 

Keumalahayati. Penentuan banyaknya kuesioner ini diambil dari rumus Slovin, 

sehingga total responden sebanyak 100 anak. Survei ini dilakukan pada Minggu 

16 September 2018 di, Vihara Tiraana, GKI Gading Serpong, dan GKKK Gading 

Serpong.  
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Gambar 3.23. Rumus Slovin  

 (Eureka Pendidikan, 2018) 

S : Jumlah Sampel 

N / n : Jumlah Populasi anak/ anak Tangerang  

e : Batas toleransi kesalahan/derajat ketelitian. 

Dimana N/n berjumlah 177.781 berdasarkan data dari BPS pada tahun 

2015 (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 

https://banten.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/151, diakses pada 15 

September 2018) dengan tingkat toleransi kesalahan sebanyak 10%. Maka total 

sampel yang dibutuhkan adalah 101 (99.94 sampel). Tujuan dari kuesioner ini 

adalah untuk mengetahui awareness Pahlawan Nasional Aceh khususnya 

Malahayati di kalangan anak 7-12 tahun. 
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Gambar 3.24. Data Jumlah Anak Sekolah Dasar Kota Tangerang 

 (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2018) 

Kuesioner bersifat offline yaitu dicetak pada kertas berukuran A4 dan 

dibagikan kepada target sasaran desain. Adapun kuesioner berbentuk demikian: 

 

Gambar 3.25. Kertas Kuesioner Halaman Depan 

 (Kertas Kuesioner, 2018) 
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Gambar 3.26. Kertas Kuesioner Halaman Belakang 

 (Kertas Kuesioner, 2018) 

Hasil dari pembagian kuesioner pada hari Minggu, 16 September 2018 

secara umum dijelaskan sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, rata-rata anak 

menjawab tahu istilah Pahlawan Nasional yakni sebanyak 69.3%. 

 

Gambar 3.27. Apakah Kamu Tahu Istilah „Pahlawan Nasional‟ Sebelumnya? 

 (Data Kuesioner Offline, 2018) 
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Kemudian jawaban tertinggi untuk pertanyaan kedua mengenai sumber 

istilah Pahlawan Nasional adalah dari Sekolah sebanyak 62.9%, kedua dari orang 

tua dan teman (15.5%), ketiga dari internet (9.3%), keempat dari kuesioner ini 

(6.2%). 

 

Gambar 3.28. Darimana Kamu Mendengar Istilah Pahlawan Nasional? 

 (Data Kuesioner Offline, 2018) 

Pertanyaan ketiga merupakan pertanyaan untuk mengetahui awareness 

anak-anak terhadap tokoh-tokoh pahlawan nasional khususnya di Aceh. Pahlawan 

paling populer dari Aceh di peringkat pertama terdapat Sultan Iskandar Muda 

(107.1%), sedangkan Laksamana Keumalahayati diperingkat ketiga terakhir 

(16.7%). 
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Gambar 3.29. Berikut Adalah Nama-Nama Pahlawan Nasional Dari Aceh, Yang Mana 

Yang Kamu Pernah Dengar? 

 (Data Kuesioner Offline, 2018) 

Setelah awareness pertanyaan berikutnya mengenai pengenalan anak 

terhadap tokoh-tokoh tersebut. Hasilnya yang tertinggi adalah Sultan Iskandar 

Muda (85%), sedangkan Laksamana Keumalahayati berada tetap di peringkat 

keempat dari terakhir (11.3%). 

 

Gambar 3.30. Diantara Nama-Nama Pahlawan Nasional Tersebut Manakah  

Yang Kamu Pernah Dengar Kisah Perjuangannya? 

 (Data Kuesioner Offline, 2018) 
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Kemudian pertanyaan selanjutnya lebih menekankan kepada awareness 

nama Laksamana Keumalahayati yang menurut data yang mengetahui tokoh 

tersebut hanya 20.8% dari keseluruhan responden. 

 

Gambar 3.31. Apakah Kamu Pernah Mendengar Nama  

Laksamana Keumalahayati Sebelumnya? 

 (Data Kuesioner Offline, 2018) 

Kemudian pertanyaan terakhir lebih menekankan awareness perjuangan 

tokoh tersebut, dan hasilnya mayoritas anak-anak sebanyak 88% dari total 

responden masih belum mengetahui perjuangan beliau. 
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Gambar 3.32. Apakah Kamu Pernah Mendengar Kisah Perjuangan  

Laksamana Keumalahayati Sebelumnya? 

 (Data Kuesioner Offline, 2018) 

Selebihnya merupakan data responden, dengan responden paling banyak 

berusia 9 tahun dan rata-rata responden adalah anak yang menyukai membaca 

buku (76.2%), namun antara buku fiksi dan non-fiksi berada pada posisi imbang 

yakni 50%, dengan orang tua responden yang membiasakan responden untuk 

membaca buku (66.3%), dan tempat membaca buku responden terbanyak adalah 

perpustakaan (44.6%), dan diperingkat kedua adalah rumah (33.7%).  
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Gambar 3.33. Data Responden  

(Data Kuesioner Offline, 2018) 
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3.2. Metodologi Perancangan 

Metodologi perancangan yang penulis gunakan diadaptasi dari proses 

perancangan (design process) menurut Lauer, D. A. & Pentak, S. (2012), yakni 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Thinking 

Dalam bagian ini, penulis memahami tentang permasalahan, solusi, target 

audiens dengan mencari data awal melalui media daring, melakukan 

observasi dan studi pustaka ke toko-toko buku untuk mengetahui buku 

yang diminati target, referensi konten penulis dapatkan secara langsung 

dari hasil wawancara dengan penulis buku Bu Endang Moerdopo dan In-

Chief Editor penerbit Elex Media Komputindo, Bu Retno. Penulis juga 

melakukan studi eksisting untuk mengetahui dan mencari insight 

mengenai buku yang akan dibuat. Kemudian penulis mencari referensi dari 

buku mengenai konten agar mendapat insight kemudian melakukan 

brainstorming dengan cara mind-mapping.  

2. Looking 

Tahap ini adalah tahap melihat dan mencari referensi atas ide dan konsep 

setelah mengetahui tentang permasalahan dan solusi. Proses pencarian ini 

bisa berupa pencarian referensi dari alam maupun kehidupan manusia 

seperti kebudayaan dan sejarah. Dalam tahap ini penulis mencari referensi 

yang berhubungan dengan kisah Laksamana Keumalahayati 
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3. Doing 

Dalam tahap eksekusi, penulis sebelumnya telah mendapatkan insight 

tentang bahan dan teknis yang dianjurkan dari wawancara penerbit, serta 

penulis akan melakukan observasi ke beberapa percetakan yang dapat 

mendukung pembuatan buku ini. Namun sebelumnya penulis perlu untuk 

membuat dummy dari buku agar dapat meminimalisir kesalahan dan 

memaksimalkan hasil akhir.  

 

Penulis juga akan melakukan asistensi dan evaluasi kepada dosen 

pembimbing dan dosen spesialis agar mendapatkan kritik dan saran yang 

membangun. 
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3.3. Skematika Perancangan 

 
Memperkenalkan Kisah Perjuangan 

Laksamana Keumalahayati 

Target pembaca: 

Anak-anak berusia 7-12 

tahun, Kota Tangerang. 

Media: Buku Ilustrasi 

ukuran 18 x 24 cm 

Konten: Kisah Perjuangan 

Laksamana Keumalahayati  

(Thinking) Proses pencarian  

permasalahan, solusi, target desain 

melalui data, seperti wawancara, 

survey kuesioner, studi pustaka, studi 

eksisting, observasi, kemudian 

melakukan mind mapping. 

(Looking) Mencari referensi yang 

berhubungan dengan ide dan konsep 

yang telah dicari pada tahap 

sebelumnya. 

(Doing) Eksekusi dengan proses 

sketsa draft, proses digitalisasi, 

pewarnaan, layouting, dan dilakukan 

asistensi dan revisi. 

Produksi 


