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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini berupa wawancara dengan para ahli, 

observasi, studi pustaka, dan FGD. Wawancara dilakukan kepada tiga narasumber 

untuk memperoleh informasi mengenai sumber literasi anak-anak mengenai adat 

Minangkabau, konten buku anak-anak, dan seberapa penting adat Minangkabau 

terhadap generasi muda. Observasi dilakukan di museum dan perpustakaan 

Adityawarman Kota Padang untuk mengetahui sumber literasi adat Minangkabau 

untuk anak-anak. Penulis juga melakukan FGD dengan anak-anak yang 

bersekolah dasar di Kota Padang untuk mengetahui mengenai penggunaan gadget, 

tingkat ketertarikan anak-anak dalam membaca dan kepedulian terhadap 

kebudayaan sendiri. 
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3.1.1.  Wawancara dengan Penulis, Editor Buku Adat Minangkabau, 

Kepala Seksi Pemeliharaan, Perawatan, Penyajian Museum Adityawarman 

Kota Padang 

 

Gambar 3.1. Wawancara dengan Riza Mutia 

 
Penulis melakukan wawancara dengan Riza Mutia, kepala seksi pemeliharaan, 

perawatan, penyajian Museum Adityawarman Kota Padang dan juga merupakan 

editor serta penulis 28 buku mengenai adat Minangkabau. Wawancara dilakukan 

pada tanggal 30 Januari 2019 10.38 WIB secara langsung, yang kemudian 

dilanjutkan melalui chatting online. Wawancara ini dilakukan oleh penulis untuk 

mendapatkan informasi mengenai pengertian Minangkabau, sejarah asal mula 

adat Minangkabau, nilai yang terdapat, dan apa saja tata krama yang masih 

digunakan hingga sekarang.  Riza Mutia telah menjadi kepala seksi pemeliharaan, 

perawatan, penyajian Museum Adityawarman Kota Padang selama 7 tahun dan 

telah menulis 28 buku mengenai Adat Minangkabau.  
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Menurut Riza Mutia, cerita mengenai budaya adat Minangkabau harus 

dilestarikan dan diajarkan sejak dini sesuai dengan tingkatan umur agar mudah 

dimengerti. Penulis diberikan sumber konten berupa fotokopi buku yang hanya 

dikeluarkan oleh museum Adityawarman. Menurut beliau konten buku yang ingin 

penulis gunakan yaitu pengertian nama Minangkabau, sejarah asal mula adat 

Minangkabau dan tata krama sudah cocok untuk anak-anak berumur 7-12 tahun 

karena tidak susah dimengerti. Riza Mutia juga menyarankan agar gaya visual 

buku ilustrasi tersebut disesuaikan dengan gaya visual yang digemari oleh anak-

anak agar tidak membosankan. Beliau juga memberikan contoh buku ilustrasi 

mengenai cerita Malin Kundang hanya saja gaya visual dan narasinya tidak cocok 

untuk anak-anak berusia 7-12 tahun. Buku Malin Kundang dan banyak buku 

lainnya mengenai adat Minangkabau hanya dikeluarkan oleh museum 

Adityawarman dan tidak untuk diperjualbelikan sehingga susah diakses oleh 

masyarakat. Buku tersebut berjudul Tambo Alam Minangkabau dan Khazanal 

Asal Usul Minangkabau. Fotokopi buku yang diberikan kepada penulis harus 

melalui persetujuan Riza Mutia terlebih dahulu. 
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3.1.2.  Wawancara dengan Mantan Guru Mata Pelajaran Budaya Adat 

Minangkabau Sekolah Dasar 

 

Gambar 3.2. Wawancara dengan Inwardi, S.Pd. 

 

Penulis melakukan wawancara dengan Inwardi yang merupakan mantan guru 

mata pelajaran BAM atau Budaya Adat Minangkabau pada tanggal 29 Januari 

2019 09.30 di SMP Maria kota Padang. Kini beliau bekerja sebagai guru mata 

pelajaran Muatan Lokal yang menggantikan mata pelajaran BAM tetapi tidak 

membahas mengenai budaya adat Minangkabau. Menurut Inwardi, budaya Adat 

Minangkabau harus dilestarikan dan diajarkan kepada generasi muda sejak dini 

terutama dengan mudahnya akses informasi yang didapat dari negara lain yang 
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berbeda adatnya. Inwardi sangat menyayangkan mata pelajaran Budaya Adat 

Minangkabau dihapuskan dari kurikulum Sekolah Dasar karena anak-anak tidak 

lagi mendapatkan pendidikan mengenai budaya adat Minangkabau yang formal 

dan hanya mendapatkan ajaran dari orang tua, saudara, atau teman yang terkadang 

cara penyampaiannya kurang baik. Padahal mata pelajaran Budaya Adat 

Minangkabau ini telah ada di kurikulum dan diatur oleh perda sejak tahun 1994 

dan dihapuskan pada tahun 2015. Bahan mata pelajaran Budaya Adat 

Minangkabau juga tidak susah untuk dimengerti dan ada tahapan dalam 

pengajarannya. 

Menurut beliau konten buku yang ingin penulis gunakan yaitu pengertian 

nama Minangkabau, sejarah asal mula adat Minangkabau dan tata krama yaitu 

Kato nan Ampek yang masih digunakan hingga saat ini sudah cocok untuk anak-

anak berumur 7-12 tahun karena merupakan dasar cara berbicara sejak kecil. 

Konten tersebut sesuai dengan kurikulum mata pelajaran Budaya Adat 

Minangkabau untuk anak-anak Sekolah Dasar. Penulis juga diberikan buku 

referensi berupa buku modul pelajaran Budaya Adat Minangkabau yang 

digunakan untuk mengajar anak-anak sekolah dasar. 
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3.1.3. Wawancara dengan Editor Buku Anak-anak 

 

Gambar 3.3. Wawancara dengan Johanna Ernawati 

Penulis melakukan wawancara dengan Johanna Ernawati yang penulis dan editor 

buku pada tanggal 15 Maret 2019 13.00 di Jakarta. Menurut Johanna, dalam 

pembuatan buku anak-anak ada empat hal yang harus ada yaitu imajinatif, value, 

menghibur dan optimisme.  Dalam membuat buku untuk anak-anak, isi buku 

harus tegas, lugas dan jelas tujuannya. Tidak boleh ada perkataan yang abu-abu 

atau ambigu. Pesan yang disampaikan strict dan buku untuk anak-anak juga 

bertugas sebagai penjaga value bagaimana manusia harus bertingkah laku. Karena 

penulis akan membahas mengenai kebudayaan adat Minangkabau, narasumber 

menyarankan penulis untuk menggali lebih jauh mengenai hal-hal yang ada dan 

arti tersembunyi dari kebudayaan tersebut. Contohnya seperti arti dari ukiran 

Minangkabau, warna-warna dan lainnya. Penulis disarankan untuk menggunakan 

seluruh indera perasa dalam memahami kebudayan Minangkabau. Dalam 

membuat buku juga diperlukan menyampaikan feeling sehingga pembaca anak-

anak dapat relate dengan buku tersebut. 
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 Penulis juga menanyakan strategi apa yang diperlukan agar buku 

kebudayaan yang penulis rancang menjadi menarik. Menurut narasumber ada 2 

strategi yaitu mencari tahu dari sisi anak-anak apa saja yang mereka suka  dan 

tidak hanya melihat dari sudut pandang penulis. Contohnya seperti buku apa saja 

yang biasa mereka baca, tingkat ketertarikan baca anak-anak sekolah dasar di kota 

Padang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memberikan kesan pertama yang 

baik lewat visual dan membuat anak-anak tetap mau membaca buku tersebut. 

Menurut narasumber penulis harus kembali memperhatikan hal-hal yang 

disebutkan oleh narasumber pada awal wawancara. Menurut narasumber cerita-

cerita yang dimiliki kebudayaan Indonesia tidak kalah menarik dengan cerita-

cerita luar negeri, hanya saja orang-orang Indonesia jarang yang mau mengangkat 

cerita Indonesia karena dianggap kuno dan tidak lagi menarik. Penulis 

menanyakan ukuran buku yang cocok untuk anak-anak dan menurut narasumber 

yang penting ukuran buku handy dan tidak terlalu berat untuk anak-anak. 
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3.1.4.  FGD dengan Anak-anak Sekolah Dasar di kota Padang 

 

Gambar 3.4. FGD dengan Anak-anak Sekolah Dasar di Kota Padang via chat 

 
 

Penulis melakukan FGD dengan anak-anak yang bersekolah dasar di kota Padang 

pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 17.00 melalui chat. Peserta FGD adalah 

Quen, kelas 5 SD Kalam Kudus, Bintang, kelas 4 SD Agnes Theresia, Ferdi, kelas 

6 SD RK 1 Andreas, dan Beatrice, kelas 5 SD RK 1 Andreas. Peserta FGD sering 

membaca buku yang terdapat ilustrasi di dalamnya berupa visual novel dan 

komik. Mereka juga lebih menyukai jika ada perpaduan tulisan dan gambar yang 
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terdapat didalam buku tetapi porsi gambar lebih banyak daripada tulisan atau 

porsi gambar dan tulisan sama banyak. Contoh buku yang sering mereka baca 

yaitu Doraemon, Miiko, Harry Potter, Trio Detektif, Lima Sekawan, dll. Genre 

film yang mereka tonton mulai dari fantasi, komedi, action, hingga misteri. 

Mereka juga menyukai film animasi contohnya seperti Doraemon, Naruto, Ben10, 

Upin Ipin, dll.  

Saat ditanya mengenai pelajaran Budaya Adat Minangkabau, seluruh peserta FGD 

mengetahui dan pernah mendengar dari saudara, teman, dan guru sekolah mereka. 

Menurut mereka pelajaran BAM mengajarkan mengenai sejarah, budaya, dan adat 

istiadat Minangkabau. Seluruh peserta FGD juga tertarik mengenai pelajaran 

BAM dan menurut mereka pelajaran BAM penting agar mereka dapat mengerti 

mengenai budaya daerah tempat mereka tinggal dan diajarkan etika layaknya 

orang Minangkabau. Peserta FGD menyarankan untuk buku yang akan dibuat 

oleh penulis memuat mengenai sejarah Minangkabau, ada ilustrasinya, dan 

bukunya penuh warna.  

Dari FGD diatas dapat disimpulkan bahwa peserta FGD tertarik dalam membaca 

buku dengan ilustrasi dan narasi di dalamnya serta mau belajar tentang 

kebudayaan Minangkabau hanya saja tidak ada media informasi yang mendukung. 

Untuk gaya visual serta genre yang mereka baca dan tonton sangat beragam dan 

tingkat minat baca anak-anak Kota Padang masih tinggi. 

Penulis kemudian melakukan FGD kedua dengan anak-anak yang sama untuk 

mengetahui gaya ilustrasi apa yang mereka sukai.  
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Gambar 3.5. FGD untuk alternatif pilihan gaya visual 

Seluruh anggota FGD memilih alternatif gaya visual yang ketiga. Menurut 

anggota FGD, alternatif pertama ukuran kepala karakter terlalu besar dan kurang 

proposional. Untuk alternatif kedua, wajah karakter nampak terlalu tua. Untuk itu 

penulis memutuskan untuk menggunakan gaya visual alternatif ketiga. 

 

3.1.5. Observasi ke Museum dan Perpustakaan Adityawarman 

Penulis telah melakukan observasi di museum dan perpustakaan Adityawarman di 

kota Padang pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 12.00 hingga pukul 14.00. 

 

 
Gambar 3.6. Museum Adityawarman 
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Penulis menemukan banyak buku mengenai budaya adat Minangkabau di 

perpustakaan museum Adityawarman. Hanya saja buku tersebut tidak 

diperjualbelikan dan tidak diproduksi dalam jumlah banyak. Penulis diizinkan 

memegang fotokopi buku asli keluaran museum Adityawarman sebagai sumber 

konten perancangan buku 

 

 
Gambar 3.7. Perpustakaan Museum Adityawarman 

 

Setelah bertanya lebih lanjut mengenai buku ilustrasi, penulis hanya mendapatkan 

satu buku yang dimiliki oleh perpustakaan museum Adityawarman yang ditujukan 

untuk anak-anak. Buku tersebut berjudul Malin Kundang dan dikeluarkan oleh 

Museum Adityawarman dan buku ini tidak diperjual belikan. 
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Gambar 3.8. Buku Ilustrasi Malin Kundang  

 
3.1.6. Observasi Toko Buku Gramedia dan Sari Anggrek 

Penulis melakukan observasi ke toko buku Gramedia dan Sari Anggrek yang 

berada di Kota Padang untuk menemukan apakah tersedia media informasi 

mengenai asal-usul adat Minangkabau untuk anak-anak usia 7-12 tahun. 

Observasi ini dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 16.00-18.00. Penulis 

tidak menemukan adanya media informasi. 
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3.1.6. Studi Eksisting 

Penulis melakukan studi eksisting pada buku-buku yang memiliki topik dan 

perancangan yang sama untuk menjadi referensi bagi penulis untuk konten 

maupun visual dalam perancangan buku. 

1. The Jungle Book 

 

 

Gambar 3.9. Studi Eksisting Buku Ilustrasi The Jungle Book  
 

Buku ini diilustrasikan oleh Robert Frank Hunter dan diterbitkan oleh Frances 

Lincoln Children's Books pada tahun 2016. Buku ini memiliki ukuran 21cm x 

27cm dan dijilid dengan teknik perfect binding. Buku ini memadukan ilustrasi 

dengan teks dan menceritakan mengenai petualangan tokoh. Gestur karakter 

ekspresif dan memberikan happy ending. Warna-warna yang digunakan konsisten. 

Jenis kertas yang digunakan adalah HVS. 
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1. The Cloud Princess 

 

 

Gambar 3.10. Studi Eksisting Buku Ilustrasi The Cloud Princess 
 

Buku ilustrasi anak-anak The Cloud Princess diilustrasikan oleh Khoa le dan 

diterbitkan oleh Insight Kids. Buku ini berukuran 21cm x 25cm dengan penjilidan 

perfect binding. Gaya visual yang digunakan imajinatif dan adanya penggabungan 

ilustrasi dengan teks. Bahan kertas menggunakan art paper yang dilaminating 

glossy. 
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3.2. Konten buku mengenai Tambo Adat Minangkabau 

Konten mengenai Tambo berikut merupakan hasil wawancara dengan Riza Mutia 

dan berasal dari buku keluaran museum Adityawarman. 

3.2.1. Nama Minangkabau 

Nama Minangkabau muncul dari peristiwa adu kerbau yang merupakan tambo 

yang berasal dari Luhak Tanah Data, Sumatera Barat. Peristiwa ini dimulai saat 

pasukan dari Pulau Jawa yaitu dari kerajaan Majapahit, datang dengan maksud 

ingin menjajah kekayaan negeri kita (Suku Minangkabau yang belum 

mendapatkan namanya menyebut diri sendiri sebagai negeri kita). Pasukan yang 

datang sangat banyak dan nenek moyang suku Minangkabau tidak suka 

berperang. Singkat cerita setelah musyawarah, Cati Bilang Pandai mengusulkan 

untuk tidak berperang dan mengadu kepintaran lewat sebuah pertandingan. 

Orang-orang yang hadir awalnya ragu tetapi Cati Bilang Pandai menjelaskan 

gagasannya dengan rinci dan akhirnya mereka bersepakat untuk mengirim utusan 

untuk berunding dengan pasukan Pulau Jawa. 

Pertandingan pertama adalah menebak ujung dan pangkal dari sebuah tongkat 

kayu dan pertandingan kedua adalah menebak jenis kelamin itik jantan dan itik 

betina. Jika masyarakat negeri kita yang kalah maka mereka akan menjadi budak 

pasukan Pulau Jawa dan begitu juga sebaliknya. Pada pertandingan pertama, 

negeri kita diwakilkan oleh Cati Bilang Pandai. Ia mengambil tongkat tersebut, 

memperlihatkan nya kepada masyarakat, lalu melempar tongkat tersebut dengan 

tinggi ke udara. Sebelum tongkat tersebut jatuh mengenai kepala komandan 

pasukan Pulau Jawa, Cati Bilang Pandai menangkap tongkat tersebut dan 
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menebak pangkal tongkat tersebut. Pangkal tongkat tersebut adalah bagian yang 

jatuh lebih dulu karena pangkal lebih berat dari ujung. Pasukan Jawa terpaksa 

mengakui kepintaran negeri kita. Lalu pada babak kedua, Cati Bilang Pandai 

memegang makanan di tangannya dan menunggu anak itik berlari ke arah 

makanan. Cati Bilang Pandai langsung menebak bahwa itik yang pertama sampai 

merupakan itik jantan karena secara fisik itik jantan lebih kuat daripada itik 

betina. Pasukan Pulau Jawa terpaksa mengakui lagi kepintaran salah satu tokoh 

masyarakat negeri kita. 

Tapi pasukan Pulau Jawa tidak mau mengakui kekalahan mereka dan meminta 

tambahan babak ketiga yaitu adu kerbau karena mereka memiliki kerbau yang 

berbadan sangat besar. Walaupun kurang suka sikap tidak sportif dari pasukan 

Pulau jawa, negeri kita menyanggupi permintaan untuk mengadu kerbau. Hari 

kedua hampir habis dan malam sudah sangat larut. Masyarakat negeri kita 

berkumpul untuk memperlihatkan kerbau yang mereka temukan untuk melawak 

kerbau Pasukan Pulau Jawa. Tetap saja kerbau yang didapatkan tidak sekuat 

kerbau pasukan Pulau Jawa. Tiba-tiba muncul seekor anak kerbau yang kehausan 

dan menyeruduk kerbau yang lebih besar darinya untuk meminta susu. Cati 

Bilang Pandai melihat adanya kesempatan untuk menang. 

Keesokan harinya, seluruh masyarakat berkumpul di sebuah lapangan besar untuk 

menonton adu kerbau tersebut. Pasukan Pulau Jawa memasukkan kerbau besar 

mereka, lalu orang kita muncul membawa kerbau kecil yang kehausan tersebut. 

Pasukan Pulau Jawa tertawa-tawa melecehkan kerbau kecil tersebut. Tapi para 

tokoh masyarakat negeri kita tetap tenang, mereka meminta izin untuk 
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memasangkan besi runcing tajam di di atas kepala kerbau karena tanduknya 

belum tumbuh dan diperbolehkan oleh pasukan Pulau Jawa karena yakin akan 

menang. Besi tajam runcing tersebut disebut “minang” oleh sebagian masyarakat 

kita, karena dipasang di kepala kerbau sehingga disebut sebagai “Minangkabau”. 

Kerbau kecil yang telah dipasangkan minang tersebut dilepaskan dan berlari ke 

arah kerbau besar. Karena kehausan ia berlari menyeruduk perut kerbau besar 

seperti anak kerbau ingin menyusu kepada induknya. Tanduk besi tajam itu 

melukai perut kerbau besar dan kerbau kecil tetap mengejar kerbau besar. Kerbau 

besar yang terluka dan kelelahan karena terus berlari akhirnya rebah tak berdaya. 

Isi perut kerbau itu terurai dan berdarah-darah. 

Sesuai perjanjian maka pasukan Pulau Jawa mengaku kalah dan akhirnya 

diperbolehkan kembali ke tempat asalnya. Negeri kita tidak jadi dikuasai dan 

karena berhasil memenangkan pertandingan adu kerbau maka orang-orang kita 

disebut sebagai orang Minang atau orang yang menang. Sementara wilayah yang 

didiami oleh masyarakat kita disebut sebagai wilayah Minangkabau. Artinya 

wilayah orang-orang yang memenangkan adu kerbau. 

 

3.2.2.  Asal Usul Adat Minangkabau 

Terdapat dua tokoh adat yang merupakan pendiri dua jenis adat di Minangkabau 

yang hingga kini masih hidup di dalam masyarakat. Datuak Parpatiah nan 

Sabatang menciptakan Adat Koto Piliang (otoriter) dan Datuak Ketumanggungan 

menciptakan Adat Bodi Caniago (demokrasi). Kedua tokoh ini dibuktikan nyata 

adanya dengan Arca Amogaphasa yang pada bait kedua prasastinya menyebutkan 
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nama Datuak Parpatiah nan Sabatang. Datuak Parpatiah nan Sabatang dan Datuak 

Ketumanggungan merupakan dua saudara satu ibu tetapi berbeda ayah. Hal ini 

salah satu yang menyebabkan adanya perbedaan dalam menyusun cara 

kepemimpinan. 

Awal pemerintahan mereka dimulai dengan membuka wilayah baru untuk 

dipimpin, Datuak Ketumanggungan dengan nagari Bungo Satangkai dan Datuak 

Parpatiah nan Sabatang dengan nagari Limo Kaum. Datuak Ketumanggungan 

sangat tunduk dengan undang-undang Si Mumbang Jatuah yang keras dan 

kekuasaan mutlak berada di tangan seseorang, hukum dijatuhkan kepada siapa 

saja yang melanggar aturan tetapi tidak diselidiki terlebih dahulu agar dapat 

diberikan keputusan dengan adil. Datuak Parpatiah nan Sabatang menyesuaikan 

dengan menetapkan undang-undang si Tariak Baleh yang berdasarkan pada 

kebijakan meletakkan keputusan melalui pertimbangan agar dapat diberikan 

hukuman secara adil. Karena perbedaan ini, timbul perselisihan diantara kedua 

saudara ini. Untungnya perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan dengan 

kebijakan ninik mamak. Perselisihan ini diakhiri dengan upacara damai Batu 

Batikam, yaitu upacara menusuk keris di batu. Batu Batikam hingga kini dapat 

dilihat di Dusun Tuo Lima Kaum. 

Hasil dari perundingan damai itu adalah bahwa undang-undang lama dapat 

diperbandingkan dengan alasan-alasan wajar dan keputusan diambil setelah 

adanya penyelidikan dan mufakat bersama. 
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3.2.3. Tata Krama yang Masih Digunakan hingga Saat ini 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dengan 

masyarakatnya dan interaksi yang dilakukan diatur oleh tata krama, etika dan 

sopan santun yang menjadi pegangan bersama demi memperoleh keharmonisan. 

Cara berinteraksi ini diatur sejak kecil yaitu “Kato nan ampek” yang terdiri dari 

jalan mendaki, jalan mendatar dan jalan melereng, berikut penjelasannya : 

1. Jalan Mendaki 

Merupakan cara seseorang berinteraksi dengan orang yang lebih 

tua menurut umur maupun statusnya dalam ikatan formal atau 

informal. 

2. Jalan Mendatar 

Merupakan cara seseorang berinteraksi dengan orang yang 

sepantaran baik dalam segi umur maupun statusnya. Harus ada 

sifat saling menghargai  

 

3. Jalan Melereng 

Merupakan cara seseorang berinteraksi dengan kata-kata yang 

dikiaskan.  

 

3.2.4. Nama Belakang yang Menjadi Identitas Orang Minangkabau 

Setelah Datuak Ketumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang berdamai, 

mereka membuat klan tersendiri. Klan Koto Piliang dipimpin Datuak 

Ketumanggungan. Klan Koto Piliang ini turun menurun menggunakan kata 
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Piliang sebagai tambahan nama belakang. Sedangkan Klan Chaniago dipimpin 

oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan menggunakan kata Chaniago sebagai 

nama belakang. Dalam adat Minangkabau, perkawinan antar klan diwajibkan 

untuk menjaga kedamaian antar klan, sedangkan perkawinan sesama klan haram 

hukumnya. Cara menurunkan nama belakang ini sesuai dengan sistem 

matrilinealisme orang Minangkabau. Nama belakang ibu diturunkan kepada anak-

anaknya. Tradisi menurunkan nama ini masih dilakukan hingga sekarang dan 

menjadi identitas orang Minangkabau. 

 

3.2.5. Petatah Petitih 

Menurut Azrial (2016) dalam bukunya Khazanah Asal Usul Minangkabau, 

petatah dan petitih merupakan kato-kato atau kata-kata merupakan sebuah 

ungkapan atau kalimat pendek yang mengadung arti kiasan, masalah hidup dan 

kehidupan manusia di Minangkabau dalam berbagai aspek. Tujuan petatah petitih 

diajarkan sejak anak-anak Minangkabau masih kecil untuk menjadi dasar 

peraturan bersikap. Petatah petitih menjadi salah satu unsur kebudayaan 

Minangkabau. Petatah petitih biasanya terdiri dari dua sampai delapan kalimat 

dan berkelipatan genap. Akhiran kalimat petatah petitih biasanya berakhiran sama 

atau seirama. 

Contoh petatah petitih (Diradjo,2009) : 

Barek samo dipikua, 

Ringan samo dijinjiang, 

Tatilantang samo minum ambun, 
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Tarapuang samo hanyuik, 

Tarandam samo basah. 

 

Berat sama dipikul, 

Ringan sama dijinjing, 

Terlentang sama minum embun, 

Terapung sama hanyut, 

Terendam sama basah. 

 

3.3. Metode Perancangan 

Menurut Andrew Haslam (2006) dalam bukunya Book Design ada 4 kategori cara 

pendekatan desain yaitu documentation, analysis, expression dan concept: 

 

1. Pendekatan dokumentasi 

Pendekatan dokumentasi merupakan hal yang paling dasar dalam 

penyimpanan ide dalam bentuk tulisan dan gambar. Tanpa adanya 

dokumentasi, tidak akan ada bahasa visual yang tersimpan. Penulis 

telah melakukan observasi ke museum dan perpustakaan 

Adityawarman, observasi ke toko buku Gramedia dan Sari 

Anggrek Kota Padang, wawancara dengan kepala seksi 

pemeliharaan, perawatan, penyajian Museum Adityawarman Kota 

Padang dan juga merupakan editor serta penulis 28 buku mengenai 

adat Minangkabau Riza Mutia dan wawancara dengan mantan guru 
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mata pelajaran Budaya Adat Minangkabau Inwardi, melakukan 

FGD dengan anak-anak yang bersekolah dasar di kota Padang. 

Hal-hal yang telah dilakukan didokumentasikan dalam bentuk 

tulisan, foto, rekaman suara dan video sebagai bukti hasil 

dokumentasi. 

 

2. Pendekatan Analisis 

Pendekatan analisis akan selalu muncul dalam merancang sebuah 

buku yang bergantung pada informasi faktual dan rumit. Penulis 

telah melakukan pendekatan secara analisis yang bersifat rasional 

terhadap informasi konten Tambo yang didapatkan untuk 

mengelompokkan informasi sesuai dengan kegunaan dan tingkatan 

kepentingannya untuk anak-anak usia 7-12 tahun.  

 

3. Pendekatan Konseptual 

Penulis melakukan pendekatan berkonsep untuk menemukan inti 

dari ide-ide kompleks yang ada dan menghasilkan big idea  dan 

keywords. Penulis melakukan proses mind mapping dan brain 

storming pada tahap pendekatan konseptual ini. 

 

4. Design Brief 

Penulis melakukan design brief atau persiapan perancangan dengan 

meminta pendapat dari editor buku mengenai konten buku dan 
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story board yang telah penulis susun pada tahap pendekatan 

analisis. Pada tahap ini penulis menentukan mood board, gaya 

visual, tipografi, layout, cover buku hingga proses produksi buku. 
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