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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan metode pengumpulan 

data kuantitatif dan kualitatif. Menurut Yusuf (2014, hl. 58), Penelitian kuantitatif 

adalah peneltian akan perilaku manusia yang dapat diperhitungkan dan dilihat 

menggunakan data, objekif, dan dapat diukur. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial dengan 

melakukan interaksi sosial antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Maka itu 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena membahas mengenai suatu 

fenomena yang terjadi pada manusia (hl.328). Teknik pengumpulan data yang 

akan dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara, Focus Group Discussion 

(FGD), kuisioner, dokumen, observasi, dan studi eksisting.  

3.1.1. Wawancara  

Wawancara adalah sesi pertukaran ide dan informasi melalui tanya jawab yang 

dilakukan oleh dua orang sehingga didapatkan suatu makna akan topik tertentu 

(hl. 372). 

Wawancara dilakukan terharap dua narasumber ahli di bidang Music 

Therapy dan psikologi, serta 10 narasumber yang berusia 18-25 tahun yang 

mengalami latar belakang yang berbeda-beda tetapi mempunyai satu kesamaan 

yaitu pernah mengalami stres. Dalam wawancara ini penulis menggunakan 

instrumen telepon genggam, laptop, buku, dan pulpen. 
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3.1.1.1. Wawancara Ahli 

Wawancara dilakukan kepada dua ahli yaitu Saphira Hertha, B.A.. terapis musik 

yang juga merupakan direktur eksekutif dari Music Therapy Centre Indonesia 

(MTCI) dan presiden Ikatan Terapi Musik Indonesia dan dengan Fiona Valentina 

Damanik, M.Psi., psikolog dengan konsentrasi klinis.  

1. Terapis Musik 

Gambar 3.1. Wawancara dengan Terapis Musik  

 

Penulis mewawancarai Saphira Hertha, B.A., seotang terapis musik yang 

merupakan direktur eksekutif dari Music Therapy Center Indonesia dan 

juga presiden dari Ikatan Terapi Musik Indonesia pada hari Kamis, 31 

Januari 2019 pukul 16:00 di Music Therapy Center Indonesia yang berada 

di Hayam Wuruk. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan insight 

lebih dalam mengenai Music Therapy. 
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 Berdasarkan wawancara ini penulis belajar bahwa Music Therapy 

adalah sebuah terapi yang menggunakan musik dan kegiatan musik 

sebagai proses healing atau membenarkan suatu masalah. Biasanya sesi 

pada Music Therapy dimulai dengan assessment yang bertujuan untuk 

mengenal klien, melihat apa masalah atau tujuan yang ingin dicapai, dan 

preferensi musiknya, kemudian akan didiskusikan treatment plan untuk 

pertemuan-pertemuan mendatang, setelah itu pada sesi terdapat beberapa 

kegiatan musik yang dilakukan seperti bernyanyi, bermain musik, menari, 

menganalisis lagu, menggambar sesuai musik. Setelah itu klien dan terapis 

akan me-review kembali progress mereka. 

 Mengapa Music Therapy berhasil dapat diambil dari dasar bahwa 

musik itu menyenangkan bagi manusia. Ketika mendengar musik kita 

mengeluarkan hormon dopamine yang membuat kita merasa senang. 

Music Therapy adalah sebuah Psychotherapy, yaitu perawatan sebuah 

penyakit mental dengan psikologi daripada pengobatan medis. 

 Pada masa dewasa terdapat masa isolation versus intimacy, dimana 

ketika orang tersebut sudah disibukan dengan segala tanggung jawab dan 

kewajibannya sehingga kekurangan waktu untuk menjalin hubungan 

dengan teman-teman sebayanya sehingga membuatnya terpaksa 

mengabaikan hubungan tersebut. Music Therapy membutuhkan klien, 

terapis, dan suasana yang mendukung, yang berarti harus bertemunya 

klien dan terapis secara langsung. Maka itu menurut terapis musik yang 
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penulis wawancarai akan lebih cocok untuk menamakan topik penulis 

sebagai efek therapeutic dari musik daripada Music Therapy. 

 Buku self-help yang memakai konsep menulis sambil membaca 

akan lebih membantu pembaca mencapai tujuan. Apabila ingin membuat 

buku dengan konsep self-help yang terdapat cerita maka cerita tersebut 

harus dapat membuat pembaca dapat merasakan atau me-relate cerita 

tersebut baru dapat dikatakan berhasil. Buku dapat digabungkan dengan 

prinsip dari musik yang dapat di aplikasikan dengan buku sehingga 

menjadi percampuran akan membaca, menulis, dan mendengarkan musik. 

Musik adalah sebagai pendukung suasana agar pembaca dapat menggali 

diri. Musik yang cocok secara umum digunakan adalah instrumental 

dengan alat musik seperti piano, gitar, harpa, dan lain-lain 

2. Psikolog 

Gambar 3.2. Wawancara dengan Psikolog Klinis 
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Wawancara ini penulis lakukan pada hari Senin, 11 Febuari 2019 di ruang 

Student Support Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dengan Fiona 

Valentina Damanik, M.Psi., psikolog dengan konsentrasi klinis yang saat 

ini bekerja di bagian Student Support UMN. 

Stres pada umumnya adalah hal yang netral dan setiap orang 

mempunyai kapasitas yang berbeda dalam menghadapi stres mereka. Stres 

dibagi menjadi 2, yaitu eustress dan distress. Eustress adalah stres yang 

bersifat positif karena mendukung orang untuk bergerak maju, distress 

adalah stres yang bersifat negatif yang membuat orang menjadi sedih atau 

marah, yang menjatuhkan mereka. Stres yang berlarut-larut akan berujung 

ke gangguan baik mental ataupun fisik, maka itu manusia butuh belajar 

cara menghadapi stres mereka dengan baik, eustress maupun distress, agar 

dapat kembali bahagia kembali dan berhasil melalui stres selanjutnya 

dengan lebih baik.   

Dalam beberapa kasus, stres tersebut tidak juga menghilang dan 

menjadi stres akut yang berlangsung hingga berbulan-bulan. Stres ini yang 

berpotensi menjadi depresi dan gangguan lainnya. Cara membedakan stres 

biasa dan stres berat adalah apabila stres tersebut membuat kita putus asa 

dan gagal, mempengaruhi pikiran kita terus menurus yang berujung ke 

perilaku kita juga, pikiran tersebut bersifat negatif dan berlangsung secara 

intens, maka stres tersebut dapat dikatakan sebagai stres berat atau akut. 

Semua emosi negatif bukanlah hal yang harus kita hindari, namun terdapat 

kadar dimana emosi harmless dapat berunjung ke bahaya. 
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Salah satu masalah utama yang dimiliki orang-orang pada rentang umur 

18-25 tahun adalah quarter life crisis. Quarter life crisis adalah kiris yang 

dialami dewasa muda dimana ia mempertanyakan keberadaannya sekarang 

apakah berada di jalan yang benar, apakah sudah sesuai yang ia atau orang 

lain inginkan, ingin menikah atau bekerja dulu, kuliah atau mencari uang, 

dan lain-lain. Masalah ini terjadi karena pada usia ini orang sudah dikejar 

untuk menjadi dewasa, dan sebagai dewasa muda mereka masih 

mempedulikan perkataan orang lain berbeda dengan orang dewasa yang 

lebih tua, tidak terlalu mempedulikan pendapat orang lain dan sudah tau 

apa yang ingin ia lakukan. 

Untuk dapat mengurangi stres dengan cara yang sehat, pertama-tama 

yang harus dilakukan adalah menyadari dan mengakui akan penyebab 

stres kita, setelah mengetahui penyebab stres tersebut maka kita dapat 

berusaha mencari solusi yang logis dari masalah tersrbut. Sebagai contoh, 

saat ini A sedang mengalami stres akibat adanya 5 tugas kuliah yang harus 

diselesaikan dalam 3 hari lagi, maka A harus menuliskan masalah apa 

sajakah yang ia alami saat ini dan bagaimana cara menyelesaikannya, jadi 

A memilih untuk menulis tugas manakah yang dapat ia lakukan terlebih 

dahulu dengan memberi nomor 1-5 disamping masalah-masalahnya, jadi 

ia mengetahui apabila ia sudah menyelesaikan masalah 1, ia akan 

melanjutkan ke masalah 2, dan seterusnya. Dengan melakukan itu manusia 

memberi tanda ke pikirannya agar jangan khawatir dan terdapat solusi 

logis yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Apabila kita 
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sudah memikirkan semua masalah tersebut secara bersamaan tentunya hal 

tersebut akan membuat kita merasa pusing dan tidak dapat berfikir dengan 

jernih, maka cara penyelesaian satu per-satu sangat dianjurkan karena 

dengan menyelesaikan 1 masalah kita akan merasa sudah mencapai 

sesuatu dan merasa positif dapat menyelesaikan masalah selanjutnya. 

Penyelesaian masalah berupa merokok, minum minuman keras (yang 

berlebihan), narkoba, clubbing, dan sejenisnya tidak benar-benar 

menyelesaikan masalah. Mungkin pada saat itu mereka merasa senang dan 

bahagia, namun perasaan itu hanya bertahan sesaat, saat itu saja, dan akan 

menyebabkan masalah-masalah lainnya seperti kecanduan. Salah satu cara 

mengurangi stres yang baik dengan bercerita dengan orang lain atau 

kepada suatu media. Dengan bercerita kita mengeluarkan perasaan dan 

pikiran negatif yang dimiliki dan mendapat dukungan atau nasihat untuk 

mengatasi masalah. Bercerita juga merupakan salah satu dari proses self-

healing, dengan membicarakan masalah, kita dapat memproses secara 

logis masalah yang kita miliki dan penyelesaiannya. 

Salah satu fungsi musik adalah dalam membantu seseorang untuk 

berelaksasi, seperti penggunaannya dalam buku ini musik berfungsi untuk 

membantu dan menemani pembaca untuk mengekspresikan perasaannya 

dan menuliskannya kedalam buku. Untuk konten dari buku ini sendiri, 

dengan bantuan rekomendasi dari music therapist yang sebelumnya 

penulis wawancarai, maka Fiona merekomendasikan buku mengenai how 
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to manage your stress with the help of therapeutic effect of music. Buku 

dapat dibagi menjadi 5 bagian: 

1. Bab 1 berbicara mengenai mengenal diri sendiri, apa saja yang membuat 

pembaca stres dari segi seperti apakah pembaca sebagai individu, 

kelebihan dan kekurangan dari pembaca. 

2. Bab 2 berbicara mengenai  hal-hal yang membuat kita stres, buat pembaca 

menulis hal-hal apa yang membuatnya stres dan urutkan dengan nomor 

masalah mana yang menjadi prioritas, dapat diawali dengan kuis mengenai 

stres.   

3. Bab 3 berbicara mengapa hal tersebut membuat pembaca stres. Diawali 

dengan meminta pembaca merefleksikan harinya setiap hari, menemukan 

makna atau pembelajaran di tiap hari, hal apa yang ingin diperbaiki di 

esok hari agar dapat memaknai hidup. Pembaca akan diminta untuk 

menulis ditempat yang disediakan berbentuk jurnal di buku dengan jumlah 

hari adalah 30 atau selama sebulan. 

4. Bab 4 berbicara mengenai bagaimana cara mengatasinya. Pembaca akan 

diminta untuk mengevaluasi pengalamannya selama satu bulan itu, belajar 

untuk memaknai kehidupan sehari-hari, bila marah bagaimana cara 

penyelesaiannya, dan lain-lain. Juga diberikan tips bagaimana cara 

mengatasi stres dan emosi-emosi yang ada.  

Perancangan Media Informasi..., Cynthia Evangelina, FSD UMN, 2019



55 

 

5. Bab 5 journal. Bab ini akan berisi lembaran-lembaran journal bagi 

pembaca untuk diisi beberapa bulan atau setahun kedepan untuk 

mendukung terus berjalanannya proses self-healing ini. 

3.1.1.1.1 Kesimpulan Wawancara Ahli 

Berdasarkan wawamcara yang penulis lakukan dengan para ahli, maka penulis 

mendapatkan pengetahuan bahwa stres dapat penjadi hal yang berbahaya bila 

dibiarkan berlarut-larut, maka harus dapat diatasi, salah satu cara mengatasinya 

adalah dengan musik, namun pada akhirnya harus terdapat keinginan diri sendiri 

untuk sembuh dan berubah. Judul yang lebih tepat digunakan disini adalah effect 

therapeutic music dibandingkan dengan Music Therapy. Jadi penggunaan musik 

sesuai dengan yang terapis musik lakukan dalam sesi terapinya. Effect therapeutic 

music adalah salah satu prinsip dalam Music Therapy yang dapat dilakukan oleh 

orang sehari-hari, dimana saja, dan tanpa diperlukan adanya kehadiran terapis. 

Musik berfungsi sebagai media pendukung manusia untuk mengurangi 

stresnya, terutama untuk membantu melakukan relaksasi. Media informasi yang 

cocok untuk mengajarkan hal ini adalah dalam bentuk buku self-help, yang 

digabungkan dengan journaling. Fokus utama dalam buku adalah refleksi dengan 

menulis dengan diiringi musik sebagai pendukung.  

3.1.1.2. Wawancara Penderita Stres 

1. Jeremy Keane 

Wawancara penulis lakukan dengan Jeremy Keane melalui Line call pada 

hari Rabu, 6 Febuari 2019 pada pukul 20.00. Pada wawancara ini penulis 
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ingin mendapatkan insight mengenai target audiens dan topik ini. Jeremy 

adalah mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) jurusan musik yang 

berumur 21 tahun. Saat ini Jeremy berdomisil di Sunter, Jakarta Utara. 

Jeremy melakukan kerja sambilan sebagai guru les privat gitar dan 

mengikuti gig musik. 

 Sebagai mahasiswa pada umumnya, Jeremy pernah mengalami 

stress akibat masalah dalam perkuliahan seperti tugas-tugas, juga karena 

permasalahan keuangan. Menurut Jeremy stres membuatnya dalam 

suasana hati yang buruk sehingga ia melampiaskannya dengan berkata 

kasar. Biasanya untuk mengurangi stresnya Jeremy memilih untuk 

bernyanyi, bermain gitar, bermain game bersama teman, atau memilih 

untuk memiliki waktu sendiri untuk merenung. Lagu yang Jeremy pilih 

ketika merasa stress adalah rock, jazz, pop, country, dan lain-lain, 

tergantung suasana hatinya. 

Jeremy adalah tipe orang yang tidak terlalu suka bercerita 

mengenai masalah yang ia alami kecuali kalau masalah itu Jeremy anggap 

serius hingga membuatnya tidak bisa tidur, biasanya ia akan bercerita ke 

teman-teman dekat. Salah satu permasalahan yang Jeremy anggap berat 

adalah masalah dalam percintaan. Jeremy mengatakan bahwa ia tidak 

tertarik untuk membicarakan masalahnya kepada psikolog, karena ia tidak 

menganggap masalahnya seberat itu namun ia masih menunjukan 

ketertarikan untuk mempelajari cara menurunkan stres dengan suatu 

metode. Sebagai seorang mahasiswa jurusan musik Jeremy mengetahui 
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mengenai Music Therapy. Jeremy mengaku bahwa ia jarang membaca 

buku namun ia tertarik untuk membaca buku self-help mengenai Music 

Therapy karena menurutnya buku seperti ini cocok dan beguna untuk 

orang sepertiya yang agak tertutup dan ingin mengatasi masalahnya 

dengan cepat. 

2. Novita Lauly 

Penulis mewawancarai Novita Lauly pada 6 Febuari 2019, pukul 20.50 

melalui Line call. Pada wawancara ini penulis ingin mendapatkan insight 

mengenai target audiens dan topik ini. Novita saat ini berumur 22 tahun 

dan bekerja di bidang konsultan IT sebagai HR dan fnance. Ia berdomisil 

di Jakarta Pusat namun bekerja di Palmerah, Jakarta Barat. 

Akhir-akhir ini Novita mengalami stres akibat dari masalah 

keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Novita terutama merasa stres akibat 

dari lingkungan pekerjaan yang negatif, merasa overload dengan 

pekerjaan-pekerjaan, dan juga tekanan dari atasan. Biasanya Novita 

membutuhkan waktu sendiri untuk mengatasi stresnya, baik 

mengintrospeksi diri, mendengarkan lagu, atau menonton video di 

youtube. Dengan melakukan hal-hal tersebut Novita merasa menjadi 

teralihkan dan merupakan masalahnya untuk sementara. Lagu yang biasa 

Novita dengarkan adalah lagu akustik yang membuatnya merasa tenang. 

Biasanya Novita bercerita mengenai masalahnya kepada pacar 

karena Novita merasa pacarnya adalah orang yang paling mengerti dirinya, 
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yang paling dapat menenangkan, dan memberi solusi yang baik. Sama 

seperti Jeremy, Novita tidak mempunyai ketertarikan untuk mengunjungi 

psikolog karena menurutnya stres yang dialaminya tidak berada pada 

tahap seburuk itu sehingga harus mencari psikolog, menurut Novita stres 

yang dialaminya lebih mengarah kepada stres berat dan bukan depresi. 

Namun Novita masih ingin mencari cara untuk mengatasi atau mengurangi 

rasa stresnya, ia terbuka untuk mempelajari hal-hal baru. 

Novita belum pernah mendengar mengenai Music Therapy, tetapi 

setelah penulis memberi tahu sedikit mengenai Music Therapy, Novita 

tertarik untuk membaca buku self-help mengenai topik itu. Novita 

mengatakan bahwa biasanya ia membaca buku, tetapi tidak membaca buku 

mengenai self-help karena ia merasa buku self-help pada umumnya 

membosankan karena hanya terdiri dari kata-kata tanpa adanya visual 

apapun, menurut Novita kalau ada buku yang menggabungkan teori dan 

tulisan-tulisan dengan visual yang menarik maka ia akan membelinya. 

3. Felicia Regita 

Penulis mewawancarai Felicia Regita pada 6 Febuari 2019, pukul 21.15 

melalui Line call. Pada wawancara ini penulis ingin mendapatkan insight 

mengenai target audiens dan topik ini. Felicia Regita adalah seorang 

business analysist di MAP yang saat ini berusia 21 tahun. Felicia 

berdomisil di Kelapa Gading, Jakarta Utama dan merupakan lulusan S1 si 

North Wood University, China. 
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Akhir-akhir ini Felicia mengalami stress yang diakibatkan banyak 

hal, terutama mengenai ekspektasi. Dalam masa transisi ini Felicia merasa 

ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dirinya dan 

orang lain akan dirinya. Felicia merasa menjadi moody dan malas 

bersosialisasi ketika ia merasa merasa stres, merasa tidak seperti dirinya 

sendiri. Biasanya Felicia akan menceritakan masalahnya kepada teman 

dekatnya atau orang yang mengerti mengenai masalah ini karena 

membuatnya merasa tidak sendiri, kalau ada yang mengerti apa yang 

dialaminya dan dapat mendukung dirinya. Selain itu Felicia memilih untuk 

jalan-jalan, hang-out bersama teman, berfikir secara positif, dan 

mendengarkan lagu ketika stres. Ketika sedang mengalami stres berat 

Felicia memilih mendengarkan lagu rohani dan ketika merasa feeling 

down mendengar musik seperti lagu coffe shop atau chill music untuk 

menenangkan dirinya. 

Felicia tidak merasa masalahnya seberat itu hingga harus 

mengunjungi psikolog atau terapis. Menurut Felicia stres yang dialaminya 

bukan lah depresi, sehingga ia lebih memilih untuk mengatasi stresnya 

sendiri. Felicia tertarik untuk mencoba metode baru untuk mengurangi 

stres asalkan mudah dilakukan seperti tidak sampai harus mengunjungi 

psikolog.  

Felicia tidak familiar dengan Music Therapy, namun ia mengetahui 

kalau mendengarkan musik dapat membantu mengurangi stres dan lift-up 

the mood. Sebagai orang yang sering membaca buku Felicia tertarik untuk 
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membaca buku self-help mengenai topik ini, terutama yang di desain 

dengan baik, tidak terlalu banyak tulisan, menggunakan bahasa yang tidak 

terlalu baku, terdapat contoh yang based on real life, dan relatable. 

Menurut Felicia teori saja tidak membantu dirinya untuk melakukan self-

healing.  

4. Yuliana Kurniawan 

Wawancara ini penulis lakukan pada 6 Febuari 2019 pada pukul 21.52 

melalui Line call dengan Yuliana Kurniawan. Yuliana adalah seorang 

wanita berumur 25 tahun yang saat ini bekerja di CIMB Niaga pada bagian 

accounting dan berdomisil di Lippo Karawaci, Tangerang.  

` Sebagai wanita karir, Yuliana sering mengalami stres. Di usianya 

yang menginjak 25, stres Yuliana disebabkan oleh masalah pekerjaan, 

pasangan, dan keluarga. Masalah pekerjaan merupakan masalah utama 

yang dihadapinya, kondisi pekerjaan yang ketat membuatnya tertekan 

harus mengejar deadline dan target tiap bulan, apabila tidak mencapai 

target maka akan mempengaruhi karirnya. Yuliana juga mengalami 

masalah dengan keluarga versus dirinya sendiri, sebagai wanita dewasa 

Yuliana ingin memiliki waktunya sendiri seperti berjalan-jalan dengan 

teman, namun keluarganya masih meminta waktu lebih dari Yuliana. 

 Menurut Yuliana stres membuat dirinya berada dalam suasana hari 

yang buruk sehingga ia menjadi gampang marah dan tersinggung. Namun 

Yuliana mempunyai cara untuk mengurangi stresnya, yaitu terutama 
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dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri dan merenung mengenai apa 

yang bisa ia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Karna bagi 

Yuliana kita tidak dapat bergantung dengan orang lain, hanya diri kita 

sendiri yang dapat menyelesaikan masalah kita. Bagi Yuliana dengan 

mendengarkan musik ketika stres, ia merasa menjadi enjoy saja, merasa  

bawa happy saja keadaan yang ada. Selain memberi waktu sendiri dan 

mendengarkan musik, Yuliana juga suka bercerita kepada orang-orang 

yang ia percaya, walaupun mereka belum tentu dapat meringankan 

bebannnya tapi dengan adanya tempat untuk bercerita ia merasa beban nya 

terangkat. 

 Yuliana tidak memiliki ketertarikan untuk pergi ke psikolog atau 

terapis, karena ia merasa masih bisa meng-handle masalahnya sendiri. 

Tentunya ia merasa terganggu dengan stress yang dimiliki namun ia 

merasa tidak separah depresi sehingga harus menemui psikolog dan 

terbuka dengan orang yang ia kenal. Yuliana tertarik untuk belajar 

mengenai metode baru untuk mengurangi stress tetapi apabila metode 

tersebut mudah dilakukan untuk gaya hidupnya yang mobile, sehingga 

harus mudah dibawa kemana-mana dan mudah diakses. 

 Selama ini Yuliana hanya tau kalau musik bisa mengurangi stress 

namun ia tidak mengetahui lebih lanjut mengenai hal itu. Secara umum 

Yuliana tidak menyukai membaca buku self-help karena menurutnya 

dalam buku-buku sejenis itu tidak terdapat banyak visual, karena 
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menurutnya ia lebih tertarik kepada visual daripada tulisan-tulisan, 

kebanyakan tulisan membuatnya malas untuk membaca. 

5. Joshua Raphael 

Penulis melakukan wawancara dengan Joshua Raphael pada hari Kamis, 7 

Febuari 2019 pukul 11.20 melalui Line call. Joshua Raphael berumur 21 

tahun adalah seorang mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya yang 

mempunyai pekerjanan sampingan di bidang property dan clothing. 

 Hal yang biasanya membuat Joshua stres adalah ketika hal tidak 

sesuai yang ia rencanakan sehingga membuat rencananya rusak, atau kita 

adanya mispersepsi orang lain akan dirinya. Joshua merasa terganggu 

dengan rasa stres dan ingin mempelajari mengenai stres management agar 

dapat mengontrol tingkat stress sehingga dapat tetap bersikap positif dan 

dewasa. Stres yang dirasakannya membuatnya menjadi lebih gampang 

tersinggung kepada orang lain. Joshua melakukan introspeksi diri untuk 

mengatasi masalahnya dengan memikirkan apa yang terjadi dan solusi apa 

yang dapat dilakukan, karena bagi Joshua stres adalah masalah di pikiran 

sehingga tidak ada aktivitas fisik apapun yang apat menyelesaikan 

masalah tersebut selain pola pikir yang harus diubah. 

 Biasanya Joshua suka mendengarkan lagu country, oldies, reggage 

ketika stres karena menurutnya lagu-lagu tersebut dapat membuatnya 

tenang, terutama lagu oldies yaitu lagu pada era 1940-1980an. Joshua 

biasa berbagi atau menceritakan akan masalahnya kepada teman dekat 
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atau orang yang dapat ia percaya yang mahir dan berpengalaman di bidang 

tersebut, juga objektif. Joshua tidak tertarik untuk membicarakan 

masalahnya dengan psikolog karena menurut Joshua hal itu hanya 

membuang biaya saja dan terkadang terdapat praktiknya yang 

bersebrangan dengan agama yang ia percaya, seperti soal hypnotherapy. 

 Walaupun demikian, Joshua tertarik untuk mencoba metode baru 

dalam mengurangi stress apabila hal tersebut masuk akal dan dapat 

dilakukan dalam kapasitas dirinya, yaitu adanya kemudahan dalam 

praktik, tidak memakan banyak waktu, keterjangkauan ekonomi, dan 

lokasi. Joshua mengatakan bahwa ia pernah mendengar bahwa beberapa 

gelombang atau frekuensi musik dapat mengontrol emosi dan jiwa, namun 

ia tidak mengetahui dengan jelas apa itu Music Therapy. Joshua 

mempunyai hobi baru yaitu membaca buku, terutama mengenai self-

improvement. Joahua berkata bahwa ia akan tertarik membaca buku sekf-

help apabila terdapat hal-hal yang dapat dipraktikan sehari-hari, mudah 

dibaca karena adanya keterangan penjelas seperti gambar, terdapat kata-

kata motivasional, dan tidak terlalu banyak tulisan. 

6. Theodore Stephen 

Penulis melakukan wawancara dengan Theodore Stephen pada hari 

Kamis, 7 Febuari 2019 pukul 12.20 melalui Line call. Theodore adalah 

seorang UX designer di Digima Asia yang bertempat tinggal di Gading 
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Serpong. Di umurnya yang ke 23, Theodore memiliki banyak masalah 

yang membuatnya stres, terutama mengenai keluarga, kuliah, dan karir. 

Theodore menceritakan mengenai masalah-masalahnya yang 

membuatnya dari mulamya merasa stres hingga merasa depresi. Sebagai 

anak yang berasal dari keluarga broken home maka Theodore sering 

merasa sendiri dan terasing, lalu masalah pada perkulihannya membuat 

masalah-masalah tersebut semakin berat hingga membuatnya menjadi 

depresi. Saat bekerja kini Theodore terkadang merasa stress akibat 

masalah di kantor, namun sudah lebih membaik daripada dulu. Stres ini 

membuatnya putus asa, terisolasi, dan merasa berat beban yang harus 

dihadapi. 

Untuk mengurangi stresnya, Theodore memilih untuk berolahraga 

dan berjalan-jalan bersama teman, hal tersebut dikarenakan sebagai orang 

yang sosial Theodore merasa dengan melakukan itu ia dapat menjernihkan 

pikirannya dan menjadi fokus kembali sehingga dapat menyelesaikan 

masalahnya dengan lebih baik. Theodore merasa tidak tertarik untuk 

membicarakan masalahnya ke psikolog karena persepsinya akan orang 

yang berkunjung ke psikoloh adalah orang yang kondisinya sangat parah , 

, selain itu biaya psikolog yang relatif mahal juga menjadi pertimbangan 

Theodore. 

Theodore mengatakan bahwa ia tidak mengetahui mengenai Music 

Therapy dan baru mendengar namanya ketika wawancara ini, namun ia 
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mengaku bahwa ia sering mendengarkan atau memainkan musik pada saat 

ia merasa stres untuk meringankan stresnya. Lagu yang biasa ia mainkan 

atau dengarkan berasal dari berbagai macam jenis seperti pop, klasik, jazz, 

indie, rock, swing, namun ia lebih memilih mendengarkan lagu pop untuk 

mengurangi stres dan kepenatannya disaat bekerja. Biasanya Theodore 

lebih suka membaca topik-topik nengenai self-help di internet namun ia 

tertarik untuk membaca buku self-help mengenai topik ini, terutama bila 

mengangkat sisi interaktifnya, dikarenakan keunikan dibanding buku-buku 

lainnya. 

Menurut Theodore stres adalah hal yang menyeramkan dan apabila 

tidak diatasi dari awal akan membuahkan depresi, self pity, dan yang 

terburuk dapat menimbulkan keinginan untuk bunuh diri. Buku dirasa 

dapat menjadi media yang sangat baik untuk dapat mencegah dan 

mengurangi stres bagi banyak kalangan. 

7. Reynardo Etantyo 

Penulis mewawancarai Reynardo Etantyo pada tanggal 8 Febuari pukul 

10.00 melalui Line call dengan tujuan untuk mendapatkan insight 

mengenai topik yang diteliti. Reynardo Etantyo adalah pelajar SMA 

berumur 18 tahun yang berdomisil di Serpong.  

 Reynardo mengatakan bahwa masalah sekolah merupakan 

penyebab stres yang dialaminya, lingkungan sekolah yang kurang 

mendukung seperti teman yang sombong dan tidak terbuka, guru-guru 
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yang kurang mendukung muridnya, ditambah ujian dan tugas yang 

menumpuk membuat Reynardo menjadi down. Stres ini mempengarhi 

pikiran Reynardo, ia menjadi lebih tertutup, malu, tidak terbuka, dan lain-

lain, Stres ini merubahnya menjadi orang yang sebelumnya tidak ia 

inginkan. 

 Reynardo merasa stress yang ia alami ini berat dan membutuhkan 

pertolongan, ia terbuka mengenai kemungkinan untuk mengunjungi 

psikolog namun ia merasa masih bisa mengatasi masalahnya sendiri untuk 

saat ini. Reynardo memilih untuk berdoa dan mengubah dirinya kearah 

lebih baik secara perlahan-lahan untuk mengurangi stresnya, ia juga suka 

bersosialisai dengan teman dekat dan ibunya. 

 Apabila terdapat metode baru untuk mengurangi stress Reynardo 

tertarik untuk mencobanya. Ia sendiri belum pernah mendengar mengenai 

Music Therapy dan tidak sering membaca buku, namun ia tertarik untuk 

membaca buku self-help, terutama bila mengenai topik ini. 

8. Anthony Dinata 

Peneliti melakukan wawancara dengan Anthony Dinata pada tanggal 8 

Febuari 2019 pukul 13.00 melalui Whatsapp call. Anthony Dinata yang 

saat ini  berumur 24 tahun, berdomisil di Poris Indah, Tangerang. Jenjang 

pendidikan terakhir S1 di Ilmu Komunikasi dan saat ini sudah bekerja. 
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 Akhir-akhir ini Anthony merasa sttres dikarenakan masalah 

pekerjaan. Ia merasa lelah dengan semua hal yang ada, kebiasaan-

kebiasaan buruknya mempengaruhi target pekerjaan yang harus dicapai. 

Stres ini membuatnya merasa takut dan meragukan dirinya sendiri. 

Biasanya Anthony mengambil waktu senditi untuk diam dan 

merefleksikan dirinya untuk mengurangi stresnya, ia juga suka untuk 

memakan makanan yang lezat dan merapikan kamar ketika merasa stres, 

hal tersebut memberi rasa ketenangan dan kepuasan bagi dirinya. Anthony 

memilih untuk menceritakan masalahnya ke teman-teman dekat, keluarga, 

atau orang lain yang dianggap mengerti masalah ini karena sudah pernah 

melewatinya. 

 Sama seperti yang lainnya Anthony merasa tidak perlu bertemu 

dengan psikolog karena ia merasa stres yang ia hadapi tidak seberat itu 

hingga harus pergi ke psikolog, namun ia tetap menunjukan ketertarikan 

untuk mempelajari cara baru untuk mengurangi stress. 

 Anthony tidak mengetahui mengenai Music Therapy, hanya 

mengakui bahwa musik itu menyenangkan. Lagu yang ia suka dengarkan 

untuk mengurangi stres adalah musik rohani karena liriknya yang 

menguatkan kepercayaannya. Anthony suka untuk membaca buku 

mengenai self-help maka itu ia juga tertarik untuk membaca buku self-help 

mengenai topik ini, namun menurutnya akan lebih menarik apabila buku 

tersebut didesain dengan visual yang indah, terdapat banyak gambar 

menarik, disertai penulisan yang bagus dan masuk akal.  Anthony 
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menyayangkan kurangnya buku visual yang ditunjukan untuk orang 

dewasa di Indonesia. Buku visual yang ada di Indonesia hanya berupa 

buku puisi dan buku cerita anak-anak, padahal menurutnya buku yang 

dibantu visual juga menaruk untuk orang dewasa dan dapat membantu 

proses mencerna informasi dengan lebih mudah. 

9. Albert Dinata 

Penulis melakukan wawancara dengan Albert Dinata Rahardja melalui 

Whatsapp call pada hari Sabtu, 9 Febuari 2019 pada pukul 09.00. Albert 

Dinata Rahardja adalah seorang pekerja berumur 25 tahun di sebuah bank 

yang berdomisil di Bendungan Hilir. 

 Akhir-akhir ini Albert merasa stress, mayoritas dari masalah Albert 

adalah dari masalah di tempat kerja. Stres yang dialami akibat dari stress 

mengejar deadline, tekanan dari atasan untuk bekerja lebih keras dan 

cepat, dan kendala-kendala lainnya. Albert mengatakan bahwa stres ini 

membuatnya kehilangan sukacita, gampang marah dan panik. Walaupun 

merasa stres yang dialami berat, Albert merasa tidak tertarik untuk 

mengunjungi psikolog karena merasa pergi ke psikoloh membutuhkan 

uang dan ia merasa tidak perlu sampai berbuat sejauh itu. 

Albert biasanya mengurangi stres dengan berdoa dan bercerita 

dengan orang lain seperti orangtua atau pacar. Untuk musik, Albert 

memilih mendengarkan musik hardrock, instrumental, atau lagu-lagu 

mellow 90an Indonesia sebagai pilihannya ketika merasa stres. Albert 
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tertarik untuk mencoba metode baru dalam mengurangi stresnya. Sebagai 

orang yang sering membaca buku self-help, Albert mengatakan bahwa ia 

juga tertarik untuk membaca buku self-help mengenai topik ini. Salah satu 

buku self-help yang Albert sukai adalah “The Subtle Art of Not Giving a 

F*ck” oleh Mark Mandon, dan “The Atomic Habits” oleh James Clear.  

10. Kevin Tigra Victor 

Penulis mewawancarai Kevin Tigra Victor pada hari Sabtu, 9 Febuari 

2019 pukul 14.30 melalui Line call. Kevin Tigra Victor adalah seorang 

mahasiswa berumur 20 tahun, jurusan Ilmu Teknologi (IT) di Universitas 

Bina Nusantara (Binus) Alam Sutera. 

Kevin mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia merasa stres karena 

masalah di pekerjaan dan perkuliahan. Sebagai mahasiswa binus tahun ke 

3, Kevin sedang menjalani praktik magang di salah satu perusahaan di 

Jakarta. Masa transisi dari berkuliah dan magang ini membuat dirinya stres 

karena merasa belum dapat bekerja sebaik yang ia inginkan, ditambah lagi 

deadline kerja dan tuntutan besar yang diberikan untuknya. Karena itu ia 

sering merasa lelah dan menganggu jadwal kegiatan seehari-harinya. 

Walaupun begitu Kevin mengaku bahwa stress yang ia alami dapat 

ia kontrol sendiri, walaupun merasa terganggu dengan stres ini namum ia 

yakin bahwa stres ini akan memberikan dampak baik kepadanya di masa 

depan karena dapat memacu dirinya untuk berkembang terus. Untuk 

mengurangi stresnya Kevin memilih melakukan hal-hal yang ia sukai di 
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waktu bebasnya seperti bermain game online, membaca komik, dan lain-

lain. 

Kevin tidak tertarik untuk pergi mengunjungi psikolog karena 

sama seperti alasan yang dipaparkan sebelumnya, ia merasa masih bisa 

mengontrol rasa stres yang dimilikinya sebagai pemacu. Mengenai Music 

Therapy, Kevin mengatakan tidak mengetahui sama sekali mengenai hal 

tersebut, yang ia ketahui bahwa musik membantunya menjadi merasa lebih 

santai. Kevin menyukai berbagai macam jenis musik, yang sesuai dengan 

kegemarannya, karena musik tersebut memberinya sebuah rasa bahagia. 

Walaupun tidak menunjukan ketertarikan untuk membaca buku 

self-help, Kevin tertarik mengenai ide buku self-help tema ini yang berisi 

visual menarik serta interaktif, karena menurutnya akan sangat memantu 

untuk memahami informasi-informasi yang ada. 

3.1.1.2.1 Kesimpulan Wawancara Penderita Stres 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan 10 orang dari golongan 

dewasa muda yang berumur 18-25 tahun yang berasal dari latar belakang yang 

berbeda-beda, penulis mendapatkan insight baru mengenai topik ini. Hal-hal yang 

membuat dewasa muda secara umum merasa stres terutama diakibatkan oleh 

masalah keluarga, masalah keuangan, dan masalah di sekolah atau masalah di 

tempat kerja.  

Stres tersebut membuat suasana hati mereka berubah, merasa lebih sedih 

atau marah, dan merasa tidak menjadi dirinya sendiri. Mendengar musik menjadi 
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salah satu cara untuk mengurangi stres para dewasa muda, walau mempunyai 

genre musik kesukaan yang berbeda-beda, namun mayoritas menyukai lagu 

instrumental karena dianggap menenangkan dan membuat suasana hari menjadi 

tenang dan bahagia. 

9 dari 10 orang yang penulis wawancarai mengatakan bahwa mereka tidak 

tertarik untuk mengunjungi psikolog atau terapis karena merasa masih bisa 

mengkontrol tingkat stres mereka sendiri dan merasa kondisi mereka tidak berat 

sehingga harus menemui psikolog atau terapis. Walaupun begitu tetapi mereka 

juga mengatakan bahwa ingin mempelajari metode baru untuk mengurangi stres 

agar mereka dapat mengkontrol stres mereka dengan lebih baik, terutama yang 

mudah dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa menjadi beban bagi mereka. 

Mayoritas mengatakan tidak mengetahui mengenai Music Therapy namun 

mengetahui efek musik dalam mengurangi stres bagi diri mereka. Walaupun 

beberapa narasumber mengatakan bahwa mereka menyukai membaca buku dan 

beberapa mengatakan bahwa mereka tidak menyukai membaca buku, namun 

semua menunjukan ketertarikan untuk membaca buku self-help mengenai topik 

ini. Hal ini dikarenakan keinginan mereka untuk memperbaiki diri mereka 

menjadi lebih baik lagi dan ketertarikan mereka akan topik ini karena dianggap 

sebagai cara mengurangi stres yang dapat dilakukan sehari-hari. Namun banyak 

narasumber mengatakan bahwa buku self-help yang mereka inginkan adalah buku 

yang tidak terlalu banyak tulisan, mengandung cara-cara yang praktis dilakukan 

sehari-hari, dan didukung visual yang menarik. 
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3.1.2. Focus Group Discussion (FGD) 

Gambar 3.3. FGD dengan SINGLAR 

 

FGD dilakukan dengan SINGLAR, yaitu grup musik dengan genre healing music. 

Selain merupakan pemusik, banyak anggota dari SINGLAR yang merupakan 

pendidik. Wawancara dilakukan di cafe Woodstock yang berada di Jl. 

Bangusrangin no 14, Bandung. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Febuari 

2019. FGD ini bertujuan untuk mendapatkan insight dan pengetahuan lebih 

mengenai Music Therapy, terutama dari sisi pemusik atau pelaku Music Therapy. 

 SINGLAR mengatakan bahwa musik memiliki pengaruh terhadap jiwa 

dan raga manusia, dimulai dengan dasar bahwa musik membuat orang bahagia. 

Terdapat perbedaan Music Therapy dalam buku dan dalam kehidupan sehari-hari, 

menurut SINGULAR, Music Therapy dapat dilakukan sehari-hari sebagai rekreasi 

dengan cara mendengarkan musik. Musik disini membantu orang untuk 
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mengekspresikan perasaan yang mereka alami, walaupun secara tidak sengaja 

tetapi musik menjadi obat bagi pendengarnya. Walaupun setiap orang memiliki 

preferensi musik yang berbeda namun secara umum musik instrumental 

berpengaruh untuk menenangkan orang. Terutama musik instrumental yang 

menggunakan instrument musik seperti piano, gitar, dan lain-lain. 

 Setelah berdiskusi mengenai musik dan Music Therapy, penulis 

menunjukan latar belakang dan beberapa teori yang penulis gunakan dalam 

penulisan laporan. SINGULAR memberikan beberapa nasihat dalam penulisan 

tugas akhir ini terutama mengenai topik yang terlalu sulit dan kurang fokus. 

Setelah berdiskusi maka penulis menentukan untuk lebih memfokuskan kepada 

efek therapeutic musik untuk mengurangi stres yang dimiliki dewasa muda 

berusia 18-25 tahun yang diakibatkan masalah keluarga , masalah akan 

kepercayaan diri sendiri, dan sekolah/kuliah/tempat kerja. Penulis memilih 

beberapa masalah tersebut karena masalah tersebut tidak bisa dilepaskan karena 

berhubungan satu sama lain. 

3.1.3. Kuesioner 

Sample yang digunakan dalam penyebaran kuisoner ini adalah masyarakat 

Indonesia yang tinggal di daerah Jabodetabek yang berusia 18-25 tahun. Menurut 

Badan Pusat Statistik jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

2.683.377. Maka penulis kemudian menggunakan rumus slovin untuk menghitung 

jumlah minimal responden yang dibutuhkan dengan presentase kesalahan 10%, 

berdasarkan perhitungan tersebut penulis membutuhkan minimal 100 responden. 

Jumlah responden yang penulis dapatkan pada kuisioner ini adalah 144 orang. 
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 94.4% dari responden yang berjumlah 144 orang berumur 18-25 tahun. 

94.1% dari responden yang berjumlah 136 berdomisil di wilayah Jabodetabek. 

60.9% responden berjenis kelamin perempuan, 39.1% responden berjenis kelamin 

Gambar 3.4. Umur Responden 

  

Gambar 3.5. Domisil Responden 

   

Gambar 3.6. Jenis Kelamin Responden 
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Mayoritas responden perempuan memiliki pendidikan terakhir berupa 

SMA sejumlah 62.8% dan S1 berjumlah 35.9%. Mayoritas responden lelaki 

memiliki pendidikan terakhir berupa SMA sejumlah 58% dan S1 berjumlah 42%. 

 

Gambar 3.7. Pendidikan Terakhir Responden Perempuan 

Gambar 3.8. Pendudukan Terakhir Responden Lelaki 

 

Mayoritas responden perempuan, yaitu 84.6%  saat ini merupakan 

mahasiswa dan 9% merupakan pekerja kantoran. Mayoritas responden lelaki, 

yaitu 74%  saat ini merupakan mahasiswa dan 14% merupakan pekerja kantoran. 
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Gambar 3.9. Pekerjaan Responden Perempuan  

Gambar 3.10. Pekerjaan Responden Lelaki 

 

Semua responden perempuan dan lelaki mengatakan pernah mengalami stres. 

Penyebab utama stres bagi responden perempuan adalah masalah keluarga dengan 

jumlah 69.2%, disusul masalah dengan diri sendiri yang berjumlah 66.7%. 

Penyebab utama stres bagi responden lelaki adalah masalah dengan diri sendiri 

dan masalah keluarga yang sama-sama berjumlah 64%. 
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Gambar 3.11. Stres pada Responden Perempuan 

Gambar 3.12. Stres pada Responden Lelaki 

Gambar 3.13. Penyebab Stres Responden Perempuan 
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Gambar 3.14. Penyebab Stres Responden Lelaki 

 

Mayoritas responden perempuan yang berjumlah 56.4% mengaku 

mengenal akan Music Therapy dan mayoritas responden lelaki mengaku tidak 

mengenal akan Music Therapy. 93.6% responden perempuan dan 94% responden 

lelaki mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti Music Therapy. Namun 

bagi responden yang pernah mengikuti Music Therapy berkata bahwa mereka 

percaya Music Therapy dapat membantu menurunkan stress mereka (80% 

responden perempuan dan 100% responden lelaki). 
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Gambar 3.15. Mengenal Music Therapy Responden Perempuan 

  

Gambar 3.16. Mengenal Music Therapy Responden Lelaki 

  

Gambar 3.17. Mengikuti Music Therapy Responden Perempuan 
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Gambar 3.18. Mengenal Music Therapy Responden Lelaki 

Gambar 3.19. Pengaruh Music Therapy Responden Perempuan 

Gambar 3.20. Pengaruh Music Therapy Responden Lelaki 
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Secara general para responden tidak terlalu mengenal mengenai Music 

Therapy dan menjawab bahwa Music Therapy adalah terapi menggunakan atau 

mendengarkan musik yang bertujuan untuk menenangkan jiwa dan raga. 

Mayoritas responden tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Music 

Therapy. Mayoritas responden memilih menggunakan media lain sebagai media 

informasi yang lebih tepat untuk topik pengaruh Music Therapy untuk 

menurunkan stres, pilihan kedua adalah dalam bentuk buku fisik. 

Gambar 3.21. Mengenal lebih lanjut Music Therapy Responden Perempuan  

Gambar 3.22. Mengenal lebih lanjut Music Therapy Responden Lelaki 
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Gambar 3.23. Media Informasi Responden Perempuan 

Gambar 3.24. Media Informasi Responden Lelaki 

 

3.1.4. Dokumen mengenai Music Therapy 

Menurut Bruscia (2014), tidak ada hal tepat yang dapat mendefinisikan Music 

Therapy, Music Therapy adalah sebuah perpaduan dari beberapa bidang, dari 

pertama saja dapat melihat dari namanya, yaitu perpaduan dari kata musik dan 

terapi, selain berupa musik dan terapi, Music Therapy juga melingkupi area lain 

seperti seni, kesehatan, obat-obatan, edukasi, psikologi, kemanusiaan, dan lain-
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lain. Hal yang dimaksudkan disini adalah  Music Therapy memiliki arti yang 

berbeda-beda sesuai kegunaan dan lingkungannya, bagi terapis musik yang 

mengajar di sekolah maka tujuannya adalah untuk Pendidikan, bagi yang bekerja 

di rumah sakit maka tujuannya adalah untuk kesehatan dan pengobatan, karena itu 

lah mengapa Music Therapy  terkait juga dengan ilmu-ilmu filosofi, psikologi, 

sosiologi, pengobatan, antropologi kultural, seni, sains, kemanusiaan, dan lain-lain 

(hl. 9-10). 

 Sebagai percampuran dari seni dan sains dalam lingkup interpersonal yang 

berhubungan dengan sosio-kultutal, Music Therapy terlihat mempunyai hal-hal 

yang bertentangan namun untuk menolak salah satu unsurnya berarti 

mengabaikan keunikan dari Music Therapy. (hl. 11-12). 

 Tetapi secara profesional Music Therapy dapat dijelaskan sebagai kondisi 

dimana seorang terapis membantu kliennya mencapai sebuah tujuan dengan 

menggunakan pengalaman akan musik dan pengetahuan terapis di hubungan 

terapis dan klien (hl. 36). 

3.1.4.1. Music Therapy di Berbagai Kebudayaan 

Music Therapy memiliki arti yang berbeda di tiap kebudayaan, negara, tradisi 

etnis, dan lain-lain. Walaupun pada zaman sekarang Music Therapy digunakan 

sebagai ilmu dan sebuah pekerjaan oleh negara-negara maju, namun dasar dari 

Music Therapy sudah digunakan sejak dulu oleh para dukun di berbagai 

kebudayaan. Dalam praktiknya yang menggunakan upacara yang disertai 

nyanyian dan tarian untuk menyembuhkan seseorang. Karena itu kita tidak dapat 
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mendefinisikan musik terapi secara mutlak karena berbeda artinya bagi 

masyarakat kebudayaan yang berbeda-beda (hl.18). 

3.1.4.2. Tujuan dan Hasil dari Music Therapy 

Menurut (hl. 31) tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari Music Therapy adalah: 

• Memungkinkan adanya pertumbuhan. 

• Mendukung proses pembelajaran dan penemuan. 

• Membantu klien mencapai tujuan dan menyelesaikan masalahnya. 

• Mengaktifkan kesadaran dan memotivasi adanya perubahan. 

• Mempromosi tujuan penyembuhan dan kesehatan. 

• Meningkatkan kesehatan mental dan fisik juga proses kreatif. 

• Memadu kearah pembangunan diri dan kesehatan secara keseluruhan. 

• Mempengaruhi berbagai aspek diri kearah yang lebih baik. 

3.1.4.3. Sesi dalam Music Therapy 

Sesi dalam Music Therapy tergantung dari kebutuhan klien, dapat berupa: 

• Mengalir bebas, dimana terapis mengikuti arahan dari klien dengan 

melihat suasana dan reaksi klien saat itu akan musik dan proses 

interaktifnya. 
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• Terstruktur sebagian, percampuran dari mengalir bebas dan sangat 

terstruktur. Terapi ini cocok digunakan untuk klien yang ingin kebebasan 

juga kejelasan struktur. 

• Sangat terstruktur, dimana terdapat bagian awal, tengah, dan akhir yang 

jelas. Juga terdapat tujuan jelas yang ingin dicapai pada tiap sesi. 

3.1.4.4. Step-step dalam Music Therapy 

Secara prosedur Music Therapy dapat dibagi ke empat step (hl. 49-50), yaitu: 

• Assesment. Bagian dimana bertujuan untuk mendapatkan informasi akan 

klien, bagaimana ia sebagai orang, masalah apa yang sedang dialami, 

keperluannya, keperhatian klien, dan tujuan dari terapi ini. 

• Treatment. Bagian dimana terapis dan klien terlibat dalam berbagai 

macam pengalaman musik dengan berbagai metode dan teknik untuk 

mencapai tujuan terapi. 

• Evaluation. Bagian dimana terapis menentukan apakah sudah adanya 

proses dalam mencapai tujuan klien. Apakah terapi ini memiliki dampak, 

apakah kondisi klien membaik, dan lain-lain. 

• Termination. Bagian perpisahan klien dan terapis dimana mereka me-

review kembali semua perjalanan mereka selama ini dan keberhasilan 

yang telah dicapai. 
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3.1.4.5. Music  Therapy dan Related Arts 

Music Therapy tidak  hanya selalu tentang musik, tapi berhubungan dengan jenis 

seni lainnya.  Lagu merupakan percampuran musik dan puisi, opera dan musikal 

percampuran musik, drama, tarian, dan seni rupa, dan masih banyak contoh 

lainnya. Dari konser musik saja dapat dilihat percampuran musik, seni tarian, seni 

rupa berupa dekorasi, seni dalam pakaian, seni dalam pencahayaan, dan lain-lain. 

Seni-seni yang berhubungan dengan musik banyak digunakan dalam Music 

Therapy, seperti menulis lagu, pembacaan cerita dengan musik, pertunjukan 

drama, menari dengan musik, menggambar dengan musik, dan masih banyak 

lainnya. Sambil mendengarkan musik orang dapat menari, bergerak, menceritakan 

cerita, menggambar, mewarnai, dan lain-lain (hl. 117-118).  

3.1.4.6. Metode dalam Music Therapy  

Terdapat 3 tahapan yang digunakan dalam sesi musik terapi, yaitu: assessment, 

treatment, dan/atau evaluation dengan tujuan pengobatan. Variasi adalah berbagai 

macam cara metode tersebut dengunakan.  Jadi terdapat empat metode utama 

yang biasa digunakan terapis pada Music Therapy: Improvisational Methods, Re-

creative Methods, Compositional Methods, dan Receptive Methods (hl. 129). 

3.1.4.6.1 Improvisational Methods 

Metode dimana klien diberi kebebasan dalam bermusik, klien dapat menyanyi 

atau bermain dengan musik sesuai keinginannya. Di metode ini klien melakukan 

improvisasi sesuka hatinya seperti dengan suaranya, gerakan, aktifitas, dan lain-

lain. Peran terapis disini adalah untuk membantu klien dengan memberikan 
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instruksi atau demonstrasi, memberikan ide sebagai dasar untuk improvisasi 

seperti bermain musik atau menyanyi atau dengan media bukan musik seperti 

gambar, judul, sebuah cerita, dan lain-lain. Berikut ini beberapa variasi yang 

digunakan (hl.130): 

• Instrumental Nonreferential. Improvisasi dengan instrument musik tanpa 

berdasarkan acuan. 

• Instrumental Referential. Improvisasi klien mengunakan instrument untuk 

menggambarkan suara sebuah acuan yang bukan berupa musikal 

contohnya gambar, pengalaman, perasaan, dan lain-lain. 

• Song Improvisation. Improvisasi sebuah lirik dan melodi dari sebuah lagu. 

• Vocal Nonreferential Improvisation. Improvisasi suara tanpa tulisan atau 

gambar acuan. 

• Body Improvisations. Improvisasi dengan menggunakan suara tubuh 

seperti bertepuk tangan dan lainnya. 

• Mixed Media Improvisations. Improvisasi dengan menggunakan 

kombinasi suara, suara tubuh, instrument musik, dan lain-lainnya. 

• Conducted Improvisations. Improvisasi dengan memberikan intruksi 

kepada satu atau lebih orang yang melakukan improvisasi. 
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3.1.4.6.2 Re-creative Methods 

Metode dimana klien belajar, menyanyi, bermain, menampilkan musik dengan 

membuat kembali bentuk apapun musik yang ditampilkan sebagai contoh. Dalam 

metode ini juga terdapat aktifitas terstruktur yang sudah ditentukan secara 

spesifik. Dalam metode ini termasuk proses mengubah, memproduksi ulang, atau 

menginterpretasi suatu bagian atau keseluruhan bagian dari musik dengan atau 

tanpa adanya audiens. Beberapa variasi yang digunakan pada metode ini (hl. 131-

132): 

• Instrumental Re-creation. Memainkan sebuah instrumen musik dengan 

cara tertentu. 

3.1.4.6.3 Compositional Methods 

Metode dimana. Beberapa variasi yang digunakan pada metode ini (hl. 134): 

• Song Transformation. Dimana klien mengubah beberapa kata atau semua 

lirik dari sebuah lagu tanpa mengubah melodi lagu tersebut. 

• Songwriting. Dimana klien membuat sebuah lagu baru. 

• Instrumental Composition. Dimana klien membuat sebuah bagian 

instrumental atau keseluruhan. 

• Notational Activities. Dimana klien membuat sistem notasi dan 

mengkomposisikannya. 
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• Music Collages. Dimana klien memilih beberapa bagian musik dan 

menjadikannya satu, 

3.1.4.6.4 Receptive Methods 

Pada metode ini klien mendengarkan musik kemudian merepon baik secara diam-

diam, secara lisan, atau dengan pengandaian. Terapi jenis ini cocok untuk klien 

yang mempunyai keuntungan dengan merespon musik secara analisis, fisik, 

emosional, spiritual, dan lain-lain. Terdapat beberapa variasi dalam metode ini (hl. 

134-139), yaitu: 

• Somatic Listening. Penggunaan getaran, suara, dan musik yang 

digabungkan untuk mempengaruhi langsung klien dan tubuhnya. 

• Music for Pain Management. Penggunaakn musik untuk meningkatkan 

efek obat bius, menahan sakit tanpa obat bius, mengurangi atau 

mengkontrol rasa sakit, juga mengurangi kecemasan yang diasosiasukan 

dengan sakit. 

• Music Relaxation. Penggunaan musik untuk mengurangi stres dan 

ketegangan agar tubuh dapat merasa santai. 

• Meditative Listening. Penggunaan musik untuk menemani meditasi, 

biasanya sebagai background music. 

• Subliminal Listening. Penggunaan musik untuk menyampaikan suatu 

pesan atau sugesti kepada alam bawah sadar. 
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• Simulative Listening. Penggunaan musik untuk menstimulasi indra dan 

kesadaran. 

• Eurhythmic Listening. Penggunaan ritme musik untuk mengawasi 

pergerakan perilaku klien seperti perkataan, pernafasan, pergerakan, dan 

lain-lain. 

• Perceptual Listening. Penggunaan musik meningkatkan kemampuan di 

pendengaran, persepsi, dan hubungan pendengaran dengan indra lainnya. 

• Action Listening. Penggunaan lirik musik untuk memperoleh suatu respon. 

• Contingent Listening. Penggunaan pendengaran musik sebagai penggerak 

untuk perubahan tingkah laku. 

• Mediational Listening. Penggunaan musik sebagai strategi meditasi dalam 

belajar dan mengingat suatu informasi. 

• Music Appreciation Activities. Terapis menggunakan pengalaman 

mendengarkan musik untuk membuat klien mengerti dan mengapresiasi 

musik lebih lagi. 

• Song (Music) Reminisence. Penggunaan musik untuk membangkitkan 

kenangan atau kejadian masa lalu klien. 

• Song (Music) Regression. Terapis akan memilih musik yang dapat 

membuat klien menghidupkan kembali masa lalunya, bukan mengenang 

tapi seakan-akan kembali ke masa itu. 
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• Song (Music) Communication. Ketika diterapkan secara sadar maka 

terapis akan bertanya lagu apa yang muncul dipikirannya ketika 

mendengar topik tertentu, kalau secara tidak sadar maka sebuah lagu 

secara spontan akan muncul di pikiran terapis atau klien sebagai respon 

dari suatu topik. 

• Song (Lyric) Discussion. Terapis akan meminta klien untuk membawa 

suatu lagu yang mengekspresikan sesuatu bagi klien kemudian mereka 

akan mendengarkan lagu tersebut dan membahas mengenai apa yang 

musik tersembut sampaikan. 

• Projective Listening. Terapis akan menyajikan suatu suara atau musik dan 

meminta klien untuk mengidentifikasi, menjelaskan, mengartikan, 

dan/atau mengasosiasikan ke arti lisan atau tidak lisan. Beberapa teknik 

yang termasuk dalam variasi ini: Projective Sound Identification, Free 

Association, Projective Storytelling, Music Dramatization, Song Choices, 

Projective Movement to Music, dan Projective Drawing to Music.  

• Imaginal Listening. Penggunaan musik untuk mendukung proses 

penggambaran suatu hal. 

• Self Listening. Klien mendengarkan rekaman improvisasi dirinya dalam 

musik. 
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3.1.4.7. Music Therapy sebagai Psikoterapi 

Sebagai psikoterapi Music Therapy dapat berguna untuk (hl. 232-238): 

• Membantu psikoterapi untuk menjaga kesehatan mental dan meningkatkan 

pertumbuhan dan kesadaran diri. 

• Menambah psikoterapi dengan menstimulasi dan mendukung 

pertumbuhan. 

• Mengintensifkan  psikoterapi dengan mengajar ulang akan diri sendiri. 

• Psikoterapi dasar yang bertujuan untuk mengatur ulang diri klien menjadi 

lebih baik. 

3.1.5. Analisis Target Audiens 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh The Health Foundation yang dikutip 

Juniman (2018), milenial merupakan generasi yang lebih tidak bahagia dan sehat 

disbanding generasi-generasi sebelumnya. Hal ini disebabkan banyaknya masalah 

yang mereka alami seperti harga rumah yang semakin meninggi namun kondisi 

pekerjaan yang dianggap terlalu rendah dan tidak dapat mengimbangi harga 

kebutuhan-kebutuhan yang ada, persaingan yang keras, masalah identitas diri, dan 

lain-lain. Hal ini menyebabkan kurangnya kestabilan dalam hidup mereka yang 

membuat mereka juga rawan kedalam gaya hidup tidak sehat seperti merokok dan 

kecanduan alcohol. 
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Menurut hasil penelitian yang dilakukan Alvara Research Center, yang 

dikutip Ali (2016), generasi millennial mempunyai tingkat konsumsi yang jauh 

lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya, terutama ketergantungannya 

akan internet. Bagi generasi ini menabung bukanlah hanya untuk suatu hal yang 

bersifat besar seperti membeli rumah, namun juga untuk biaya jalan-jalan atau 

keperluan konsumtif lainnya. Selain itu ternyata musik dan pop culture menjadi 

salah satu minat tertinggi dari generasi ini, dapat dikatakan juga bahwa musik 

adalah salah satu cara favorit yang dipilih generasi millennial menengah urban 

sebagai hiburan mereka. 

Generasi millennial dapat dideskripsikan dengan 3 kata, yaitu kreatif 

dalam pikiran, terkoneksi dalam perilaku, dan percaya diri dalam kepercayaan. 

Kreatif berarti generasi millennial dapat mengekspresikan idenya dengan cara 

yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Terkoneksi berarti generasi ini 

mempunyai jiwa bersosialisasi yang tinggi, dapat dilihat dari keaktifan dalam 

menggunakan media sosial seperti Instagram, facebook, twitter, dan lain-lain, 

serta berubahnya peran sosial media dan internet yang menjadi kebutuhan. 

Percaya diri berarti bahwa mereka mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri 

yang lumayan tinggi sehingga tidak merasa takut untuk mengemukakan pendapat 

dan mempertahankan hal yang dipercayainya didepan umum.  
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Terdapat 7 perilaku yang mendeskripsikan generasi millennial, hal tersebut 

adalah: 

• Memilih untuk percaya pada informasi yang tidak bersifat searah. 

• Memilih telefon genggam daripada televisi. 

• Hampir semua orang di generasi ini mempunyai media sosial, karena 

dianggap sebagai keharusan. 

• Kurang menyukai membaca dalam arti atau secara umum, seperti 

membaca koran. 

• Kurang mempunyai loyalitas kepada tempat kerjanya, namun mereka 

dapat bekerja secara efektif. 

• Memilih menggunakan transaksi menggunakan debit card atau media lain 

yang tidak mengeluarkan cash (cashless). 

Menurut General Social Survey yang dikutip Jalandriana (2018), generasi 

millennial lebih cepat merasa lelah hingga 2 kali lipat besarnya daripada anak 

muda generasi lalu yaitu sekitar 20 tahun sebelumnya. Karena itu generasi 

millennial juga suka disebut sebagai generasi lelah, yaitu generasi yang mudah 

kelelahan. Hal ini dapat diakibatkan oleh: 
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• Tanpa kita sadari dengan sering menggunakan teknologi tubuh dan otak 

kita perlahan berubah mengikuti respon yang ia terima, seperti contohnya 

akibat dari sinar biru pada layer monitor, secara tidak sadar tubuh kita 

mengatur dirinya akan untuk terus terbangun, dan lain-lain. 

• Budaya dan lingkungan generasi millennials tumbuh, yaitu budaya kerja 

keras dan budaya yang mengatakan bahwa mereka dapat melakukan 

apapun yang mereka mau bahkan hingga menguasai dunia. Hal tersebut 

membuat adanya jurang lebar antara ekspektasi dan realita. 

• Masa dimana millennials tumbuh terjadi krisis keuangan, sebagai salah 

satu generasi awal yang menikmati kuliah, generasi ini juga berkelut 

dengan biaya kuliah yang mahal dan adanya ekpektasi tinggi akan 

pekerjaan yang tidak sesuai dengan realitanya. Hal-hal seperti ini membuat 

terjadinya stres akibat dari kondisi keuangan, harga biaya hidup yang 

semakin naik dengan gaji yang dianggap tidak sesuai dengan kerja yang 

dilakukan membuat generasi ini semakin stress dengan keadaan yang ada. 

• Gaya hidup millennials yang kurang sehat digunakan sebagai cara untuk 

mengatasi masalah mereka yang justru tidak membantu menyelesaikan 

masalah namun menambah, contohnya adalah dengan mengkonsumsi 

alcohol atau kafein berlebihan, serta pola makan yang tidak sehat. 
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Menurut Inventure dikutip Anggraini (2018), terdapat beberapa tren yang 

dapat kita antisipasi dari generasi milenial kedepannya, hal-hal tersebut adalah: 

• Kurang adanya rasa loyal generasi ini akan merek. 

• Lebih menyukai atau memilih suatu pengalaman daripada suatu barang. 

• Lebih berani membayar suatu hal dengan harga yang lebih mahal tetapi 

mudah diakses. 

• Generasi ini lebih memilih untuk menunda masa berkeluarga agar dapat 

menikmati masa lajang lebih lama. 

• Media sosial menjadi hiburan pelepas kebosanan dan kepenatan. 

• Menyukai untuk membagi suatu hal di internet ke orang lain. 

• Keterbatasan dana yang mempengaruhi daya beli. 

• Lebih aktif menyuarakan pendapat akan politik melalui sosial media. 

• Menyukai barang-barang asli dan terbatas, juga mulai menunjukan 

kecintaan akan produk lokal. 

• Adanya krisis identitas. 

• Lebih memilih hal-hal yang bersifat fleksibel di kehidupan sehari-hari. 

• Haus akan pengakuan seperti yang dapat dilihat dari penggunaan sosial 

media yang menunjukan hal-hal yang dipandang keren. 
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• Media sosial yang memungkinkan seseorang untuk menjadi selebritis 

secara tiba-tiba. 

• Lebih menyukai media yang tidak mainstream dikarenakan lebih memilih 

konten yang terasa santai, intim, dan spontan, sehingga terasa rasa 

keasliannya. 

• Lebih mudah terasa tersinggung. 

3.1.6. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti akan mengamati 

tingkah laku non verbal dari objek yang diteliti (hl. 384). Observasi penulis 

lakukan dengan melakukan pengamatan ke toko buku-toko buku dan dengan 

membaca buku-buku maupun artikel mengenai cara berjalannya sesi Music 

Therapy terutama mengenai kegiatan apa saja dan seperti apa yang dilakukan 

berhubungan dengan journaling. Penulis menggunakan instrumen laptop, internet, 

buku, dan pulpen dalam melakukan observasi ini. 

3.1.6.1. Toko Buku  

Penulis melakukan observasi ke beberapa cabang toko buku Gramedia dan toko 

buku Periplus untuk mencari tahu akan apakah adanya buku self-help mengenai 

Music Therapy dan buku ilustrasi seperti apa yang ada di pasar sekarang ini. 

Berdasarkan observasi, penulis menemukan bahwa tidak ditemukannya buku self-

help mengenai Music Therapy, baik di toko buku Gramedia maupun Periplus, 

baik buku mengenai teori Music Therapy sendiri ataupun buku self-help interaktif 

Music Therapy. Penulis menemukan buku-buku berilustrasi ditargetkan 

Perancangan Media Informasi..., Cynthia Evangelina, FSD UMN, 2019



98 

 

kebanyakan kepada anak-anak, namun buku berilustrasi sudah mulai banyak 

ditargetkan kepada dewasa muda dalam bentuk buku puisi dan beberapa buku 

self-help.  

3.1.7. Studi Eksisting 

Penulis melakukan studi eksisting 3 buku self-help yang memiliki tema 

perancangan yang sama dengan tujuan untuk menjadi referensi penulis dalam 

merancang konten dan visual perancangan dari buku ini. 

3.1.7.1. Studi Eksisting Buku I 

Gambar 3.25. A Starry Journal for the Dreamers 

  

Buku pertama adalah buku berjudul “A Starry Journal for the Dreamers” yang 

ditulis oleh Helena Natasha dan di-desain oleh Eleonore Grace. Buku ini 

diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) pada tahun 2018. Buku ini 

terdiri dari 256 halaman dengan ukuran 12 cm x 16.5 cm. Buku dijilid dengan 

menggunakan hardcover dan merupakan buku self-help yang menggabungkan 

cerita berilustrasi & journaling.  
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 Buku ini memiliki tema dan konsep yang kuat sesuai dengan topik yang 

dibahas dengan visual utama seekor ermine bernama Finley dan perjalanannya 

mencapai mimpi, juga penggunaan bintang yang banyak digunakan karena 

konotasinya dengan mimpi. Buku ini dimulai dari cerita Finley yang 

menggambarkan perjuangannya menggapai mimpi walaupun jatuh berkali-kali,, 

cerita ini dapat membuat pembaca semakin mendalami buku ini karena merasakan 

perasaan yang sama dengan karakter dan mendapatkan semangat dari kisah 

Finley. Baguab selanjutnya dilanjutkan dengan kata-kata motivasional dan ajakan 

untuk menggambar atau menulis di halaman buku sesuai dengan instruksi yang 

diberikan dan jurnal yang ditunjukan untuk membantu kita merancanakan 

bagaimana cara mencapai mimpi kita diiringi dengan beberapa tulisan 

motivasional dan kuis. 

 Walaupun diawali dengan ilustrasi yang menarik di halaman awal-

awalnya, namun pada halaman selanjutnya kurang terdapat ilustrasi yang 

menemani konten buku ini, hal tersebut membuat halaman-halaman tersebut 

kurang menarik untuk dibaca dan kurang mendapat perhatian penulis. Hal itu 

sangat disayangkan karena halaman-halaman tersebut mempunyai potensi lebih 

besar untuk menyemangati pembaca. Gaya penulisan dari buku ini adalah dengan 

puisi atau kata-kata motivasional, tidak langsung ke inti masalah karena bertujuan 

untuk membangkitkan perasaan pembaca. Tipografi yang digunakan pada buku 

ini adalah serif dengan ukuran yang relatif kecil namun masih dapat dibaca 

dengan nyaman. Penggunaan warna pada buku konsisten sesuai dengan color 

palette dengan warna-warna utama seperti biru, coklat muda, krim, emas, kuning, 
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oranye, dan putih. Grid yang digunakan pada buku ini adalah column grid dan 

manuscript grid. 

3.1.7.2. Studi Eksisting Buku II 

Gambar 3.26. The Little Book of Life Hacks 

 

Buku kedua adalah buku yang berjudul “The Little Book of Life Hacks: 

Bagaimana Membuat Hidupmu Lebih Bahagia, Lebih Sehat, dan Lebih Indah” 

yang dibuat oleh Yumi Sakugawa yang di translate menjadi Bahasa Indonesia. 

Buku ini diterbitkan oleh PT. Elex Media Komputindo pada tahun 2018. Buku ini 

terdiri dari 212 halaman dengan ukuran 15 cm x 23 cm. Buku dijilid dengan 

menggunakan softcover dan merupakan buku self-help yang menggunakan 

ilustrasi sebagai penjelas informasi tips and tricks. 

 Buku ini terdiri dari tips and tricks untuk kehidupan sehari-hari yang 

terbagi menjadi 7 bab. Setiap halaman buku terdiri dari tulisan dan ilustrasi yang 

mendukung tema dari tips and trick yang diberikan. Hal ini membuat pembaca 

menjadi lebih tertarik untuk membaca dan mudah mencerna informasi yang 

diberikan. Penulisan dari buku ini mudah dimengerti dan tidak bertele-tele, 
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menggunakan tips and trick yang menarik dan mudah dilakukan sehari-hari 

(realistis). Ilustrasi yang mempunyai gaya yang unik, seperti dibuat tangan atau 

doodle dan digunakan dengan baik sehingga dapat menggambarkan informasi 

dengan jelas, sehingga ilustrasi ini tidak hanya sebagai penghias buku tetapi 

sebagai media penjelas informasi. Tipografi pada buku ini memiliki bentuk seperti 

tulisan tangan tetapi bukan mengarah ke script. Buku ini menggunakan warna-

warna cerah dan didominasi warna merah muda dan hijau. Jenis grid yang 

digunakan pada buku ini berbagai macam, yaitu column grid, manuscript grid, 

dan hierarchial grid. Namun salah satu kelemahan buku ini adalah sulitnya bagi 

pembaca untuk mencari tips and trick tertentu karena tidak tercantumnya topik-

topik yang dibahas dari tiap bab berserta nomor halamannya dalam daftar isi. 

3.1.7.3. Studi Eksisting Buku III 

Gambar 3.27. The Subtle Art of Not Giving A F*ck 

  

Buku ketiga adalah e-book yang berjudul “The Subtle Art of Not Giving A F*ck: A 

Counterintuitive Approach To Living A Good Life” yang ditulis oleh Mark 
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Manson. Buku ini diterbitkan oleh Harper Collins Publishers pada tahun 2016. 

Buku ini terdiri dari 141 halaman, buku ini terdapat dalam versi buku print, 

namun buku yang penulis miliki adalah dalam bentuk e-book. Buku ini tergolong 

dalam buku self-help. 

 Buku ini judul yang menarik, yang membuat orang untuk tertarik untuk 

membeli buku ini. Penggunaan bahasa pada buku yang kontroversial membuat 

buku ini semakin menarik untuk dibaca, ditambah dengan bahasa yang direct dan 

mudah dimengerti. Salah satu hal yang menjadikan buku ini menonjol dibanding 

buku self-help lainnya adalah sifatnya yang realistis, buku ini berhasil 

mengajarkan hal yang ingin diajarkannya dengan cara yang relatable dan tidak 

dangkal seperti dengan kepositifan yang berlebihan. Tipografi yang digunakan 

pada buku ini adalah serif dengan jenis grid yang digunakan adalah manuscript 

grid. 

3.2. Metodologi Perancangan 

3.2.1. Perancangan Buku 

Penulis akan melakukan perancangan buku dengan mengikuti metode 

perancangan dari Landa (2013, hl.73-89) yang membagi perancangan buku 

menjadi 5 proses, yaitu: 

1 Orientation. Tahap dimana penulis akan belajar dan mengenal akan topik 

yang penulis pilih, pada tahap ini juga terjadi pengumpulan-pengumpulan 

data yang mendukung proses perancangan buku seperti informasi-informasi 

mengenai perancangan buku dan topik yang dipilih dengan berbagai macam 
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metode pengumpulan data yang ditentukan. Selain itu penulis akan 

mempelajari mengenai target audience yang telah dipilih agar hasil dari 

perancangan ini dapat sesuai dengan tujuannya. 

2 Analysis. Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian akan dianalisis untuk 

menghasilkan data-data yang terpilih untuk diaplikasikan dalam proses 

percancangan dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan pada tahap-

tahap selanjutnya. 

3 Conception. Pada tahap ini penulis akan membuat konsep dari data-data yang 

telah di analisis. Konsep yang akan menjadi dasar bagaimana penulis akan 

mendesain buku ini. Karena itu mata tahap ini penulis akan membuat 

brainstorming untuk menentukan keyword apa yang digunakan, terinspirasi 

dari gaya atau hal apa desain tersebut, color palette yang digunakan, jenis 

tiporafi yang digunakan, grid yang akan digunakan, dan lain-lain. 

4 Design. Pada tahap ini penulis akan menindaklanjuti konsep yang sudah 

dibuat dengan mengimplementasikannya kedalam desain-desain yang 

dibutuhkan dalam buku. Dimulai dari membuat sketsa hal-hal yang 

dibutuhkan dan kemudian membuat desain tersebut. 

5 Implementation. Implementation adalah tahap eksekusi dari hasil desain 

tersebut. Pada tahap ini penulis akan mencetak buku, merchandise, dan segala 

keperluan promosi lainnya sebagai hasil jadi dari proses perancangan ini.  
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