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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan 

dan kegunaan (Sugiyono, 2013:2). Metode yang digunakan dalam proses 

perolehan data adalah metode kualitatif.  

Metode pertama yang dilakukan adalah metode kualitatif berupa 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang     

sifatnya bebas dimana pedoman pengumpulan data yang digunakan peneliti lebih 

kepada garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara akan 

dilakukan pada 1-2 orang yang terkait dengan puisi dan penyusunan buku. 

Metode kedua yang dilakukan adalahmetode kualitatif berupa observasi. 

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan mengamati kegiatan tertentu 

dengan maksud mempelajari proses kerja atau perilaku responden baik secara 

partisipatif maupun non-partisipatif. 

Metode ketiga yang dilakukan adalah metode kualitatif berupa studi 

konten. Studi konten merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisis 

berbagai buku referensi maupun hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan 

sebelumnya, guna memperoleh informasi dari masalah yang akan diteliti dan 

kemudian diolah menjadi konten perancangan. 
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Metode keempat adalah metode kualitatif berupa studi referensi. Hal ini 

dilakukan guna mempelajari dan memperoleh referensi yang nantinya akan 

digunakan sebagai pertimbangan dalam proses perancangan. Studi ini dilakukan 

terhadap sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi untuk kepentingan visual 

maupun tata letak dan lain sebagainya. 

3.1.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap Ayu Meutia Azevy, seorang penulis puisi dan 

digital copywriter. Beliau juga merupakan salah satu co-founder Unmasked, 

sebuah komunitas pecinta puisi di Jakarta yang kerap mengadakan event seperti 

panggung puisi, poetry slam (kompetisi puisi) serta workshop (bengkel) puisi. 

Wawancara dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi terkait puisi di 

era modern dan minat masyarakat muda Indonesia akan puisi. Proses wawancara 

ini dilakukan melalui e-mail dan berlangsung selama 19-21 Februari 2019. 

Wawancara ini dilaksanakan via e-mail sesuai dengan permintaan dari 

narasumber. 

 Dalam wawancara ini, beliau bercerita tentang bagaimana puisi-puisi di 

era modern ini banyak mengangkat tema-tema yang relevan di jamannya. Beliau 

menyebutkan tingkah laku di dunia digital dan penggunaan kombinasi dua bahasa 

seperti bahasa indonesia atau bahasa inggris dalam sajak-sajaknya merupakan ciri 

khas yang menggambarkan puisi-puisi masa kini. Beliau juga membagikan 

pandangan mengenai karya-karya puisi yang divisualisasikan. ‘Karya lintas seni’ 

merupakan istilah yang narasumber gunakan untuk menggambarkan bentuk karya 

puisi yang dihiasi dengan elemen-elemen visual maupun puisi yang 
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dikombinasikan dengan bentuk seni lainnya (persembahan teater, musik, tari, dan 

sebagainya). Menurut beliau, selama bentuk seni tersebut tidak mengubah makna 

dari sajak maka tidak ada salahnya untuk menciptakan karya lintas seni tersebut. 

Sebagai salah satu penulis puisi yang berkarya dengan bahasa inggris, 

dirinya menyatakan bahwa lebih nyaman menyampaikan buah pikirannya dalam 

bahasa inggris. Beliau menggambarkan penggunaan bahasa inggris sebagai 

bentuk penulisan yang kesannya lebih bebas, tidak kaku, dan informal. Hal ini 

juga sesuai dengan makna dari puisi kontemporer yang tidak memiliki aturan 

konvensional. 

Pada wawancara ini beliau juga bercerita tentang komunitas Unmasked 

yang didirikan oleh beliau dan beberapa rekannya sejak tahun 2015 lalu. 

Unmasked didirikan dengan maksud untuk menciptakan wadah untuk 

menampung dan menyalurkan hobi menulis/membaca puisi masyarakat Jakarta. 

Selain itu juga untuk menciptakan komunitas yang ramah bagi mereka yang baru 

pertama kali membacakan hasil karya puisinya tanpa dihakimi atau dinilai. 

Sehingga Unmasked menjadi tempat bagi para pecinta puisi untuk bebas 

berekspresi dengan aman. Beliau kemudian menambahkan bahwa dengan adanya 

Unmasked diharapkan agar semakin banyak lagi orang yang gemar membaca, 

menulis, dan menampilkan puisi sebagai bentuk apresiasi dari hidup.  

Komunitas ini masih aktif mengadakan berbagai event terkait puisi hingga 

sekarang. Selain Unmasked, ada juga komunitas-komunitas puisi lainnya yang 

juga terus berkembang di kota-kota lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 
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minat masyarakat terhadap puisi masih terbilang cukup tinggi dan senantiasa ada 

wadah untuk mengembangkan minat tersebut. 

Penulis kemudian melakukan wawancara kedua (juga melalui e-mail ) 

pada 15-16 April 2019. Wawancara kedua ini penulis lakukan untuk memperoleh 

informasi yang lebih mendalam mengenai buku Tigress. Dalam wawancara ini 

penulis memperoleh berbagai informasi terkait makna yang terkandung dalam tiap 

sub bab yang ada pada buku tersebut, yaitu tentang latar belakangnya dan pesan 

yang ingin disampaikan dalam tiap bab. Kemudian juga latar belakang dari 

pemilihan unsur visual yang sudah digunakan dalam buku Tigress. Informasi ini 

kemudian penulis gunakan untuk melakukan proses brainstorming dan mind 

mapping dengan maksud memperoleh landasan yang tepat dan sesuai dalam 

perancangan tugas akhir ini. 

3.1.2. Observasi 

Observasi dilakukan pada kegiatan ‘Book Seminar: Chapter to Chapter, Peran 

DKV dalam Industri Penerbitan’ yang diadakan pada Universitas Multimedia 

Nusantara, tanggal 11 April 2019. Narasumber dari seminar ini adalah Joko 

Wibowo (Managing Editor of Children Books, Photography & Travelling) dan 

Vincentius Sugeng Hardojo (Non-fiction Editorial Manager) dari  penerbit Elex 

Media Komputindo. 

 Dalam seminar ini, penulis memperoleh berbagai informasi tentang 

industri buku. Menurut Joko Wibowo, dalam memilih topik buku haruslah 

memperhatikan  market yang sedang naik atau yang pertumbuhannya sedang 

bagus. Selain itu beliau juga menambahkan bahwa dalam perancangan sebuah 
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buku haruslah memperhatikan desain cover buku, yaitu yang bisa menjual dan 

eyecatching. Selain itu juga desain cover dapat mencerminkan target pembaca 

yang ingin dicapai. 

Dibahas pula mengenai ukuran format buku yang idealnya diatur 

sedemikian rupa agar ekonomis dengan menyesuaikan dengan plano. 

Merchandise untuk buku juga dikatakan bahwa umumnya yang ideal adalah yang 

paper-based dengan alasan kesesuaian dengan buku dan juga lebih ekonomis. 

3.1.3. Studi Konten 

Dalam perancangan visualisasi buku puisi Tigress, penulis tentunya memperoleh 

keseluruhan konten dari buku Tigress itu sendiri. Penulis melakukan analisa 

terhadap tiap puisi serta susunan konten buku yang sudah ada untuk menjadi 

landasan dalam perancangan tugas akhir ini. Dari analisa tersebut penulis 

memperoleh berbagai pengetahuan tentang makna puisi yang kemudian juga 

menjadi basis dalam membuat ilustrasi/visualisasi untuk puisi yang ada. Pada 

dasarnya konten tersebut menjadi landasan penulis dalam merancang keseluruhan 

tugas akhir ini.  

3.1.4. Studi Referensi 

Penulis juga melakukan studi referensi untuk menemukan gaya desain yang kira-

kira cocok dan dapat diadopsi untuk perancangan tugas akhir ini. Berikut adalah 

beberapa hasil studi referensi penulis. 

a. The Nursery Rhyme Book  (Andrew Lang, Debra McFarlane & L. Leslie 

Brooke, 2016) 
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Dari buku ini penulis ingin mengadopsi model format buku yang 

menggabungkan ilustrasi dan tulisan yang terlihat rapih meskipun layout 

nya tidak terstruktur dan bebas. Penggunaan column grid yang rapi pada 

tulisan juga memudahkan pembaca untuk menerima informasi yang ingin 

disampaikan meskipun posisi tiap paragraf cukup bebas. Penempatan 

ilustrasi di tengah-tengah tulisan maupun dalam satu halaman khusu juga 

dapat diadopsi untuk perancangan tugas akhir ini agar terlihat menarik 

namun tetap terlihat rapih dan memiliki keterbacaan yang baik. 

 

 
Gambar 3.1. The Nursery Rhyme Book 

(foliosociety.com, 2019) 
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b. Frida Kahlo: Fashion as the Art of Being (Susana Martinez Vidal, 2016) 

Dari buku ini penulis ingin mengadopsi penggunaan warnanya yang bold 

di bagian cover dan digabungkan dengan tone ilustrasi yang memberi 

kesan vintage namun masih sangat merepresentasikan Frida Kahlo sebagai 

salah satu fokus utama dari buku ini. Kemudian juga di dalamnya 

beberapa halaman menggunakan unstructured layout yang akan penulis 

gunakan pula di beberapa halaman perancangan tugas akhir ini. 

 
Gambar 3.2. Frida Kahlo: Fashion As The Art Being 

(assouline.com, 2019) 
 

3.2. Metodologi Perancangan 

Untuk merancang tugas akhir ini, penulis akan menggunakan beberapa teori 

desain guna menghasilkan suatu perancangan yang baik dengan metode yang 

tepat. Metodologi yang akan digunakan yakni sebagai berikut. 
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3.2.1. Book Design (Bienert & Guan, 2012) 

Untuk perancangan media utama berupa buku, penulis menggunakan metode 

desain buku yang dikemukakan oleh Ryszard Bienert dan Andrea Guan (2012). 

Dalam buku tersebut disebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam merancang sebuah 

buku. Yang pertama adalah concept design yaitu bahwa konsepsi merupakan 

jiwa/inti dari keseluruhan desain. Dalam menyusun konsep desain, maka perlu 

memperhatikan keberagaman desain buku yang ada oleh karena tipe buku yang 

berbeda akan memiliki konsep yang berbeda pula.  

Kemudian harus memahami pula konten dari buku yang akan di desain 

karena konten tersebut merupakan refleksi terhadap desain yang nantinya akan 

dibuat dan menjadi inspirasi untuk mendesain. Setelah memahami isi konten buku 

barulah masuk ke tahapan kedua yaitu expression of book content and form, yaitu 

bahwa ekspresi/perasaan yang mewakilkan buku tersebut selalu terealisasikan 

dengan desain bentuk (form design). Ekspresi dari konten buku mengacu pada 

integrasi dan kesatuan bentuk dan konten, oleh karena konten perlu untuk 

disajikan melalui bentuk. Dengan perspektif yang berbeda, dapat dikatakan bahwa 

konten merepresentasikan bentuk dna begitu pula sebaliknya.  

Tahapan terakhir yaitu design methods, dimana perancangan masuk pada 

tahapan metode mendesain. Pada tahapan ini perancang buku perlu menentukan 

metode-metode desain yang tepat dan kemudian akan digunakan untuk proses 

perancangan. Ada empat metode yang perlu diperhatikan dalam mendesain buku 

yaitu gridding, pemilihan font, kombinasi warna, dan pengaturan/penyusunan 

gambar. 
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Penerapan metode ini merupakan penerapan yang penulis rasa tepat untuk 

basis perancangan tugas akhir ini. Seluruh metode tersebut mencakup elemen 

konsep, layout, typography, dan warna. Setiap elemen ini nantinya dapat di 

eksplorasi lebih lanjut untuk menghasilkan sebuah perancangan desain buku yang 

menarik untuk wanita generasi muda sebagai target audiens yang menyukai 

kebebasan dan ketidakterikatan.  

3.2.2. Launching the Imagination: A Comprehensive Guide to Basic Design 

(Mary Stewart, 2007) 

Warna merupakan elemen yang penting dalam suatu desain. Terutama dalam 

perancangan ini, penulis ingin memanfaatkan warna sebagai salah satu unsur 

tematik dalam menafsirkan karakteristik setiap penyair yang akan dimuat dalam 

perancangan tugas akhir ini. Dalam buku ini dijelaskan tentang psikologis warna 

yaitu tentang  color, emotion, dan expression. 

 Dalam penerapannya penulis akan menggunakan warna-warna yang 

menjadi perwakilan dari emosi atau perasaan yang ditimbulkan dari puisi karya 

para penyair sebagai salah satu unsur dari visualisasi karya. Dengan 

memanfaatkan warna-warna dominan, simbolisasi warna, dan ekspresi yang 

ditimbulkannya (Stewart, 2007), penulis ingin merancang halaman ekplorasi 

visual yang dapat meyentuh pembaca dalam segi psikologis (dalam konteks ini 

perasaan pembaca). 

3.2.3. Illustration: A Theoritical & Contextual Perspective (Alan Male, 2007) 

Dalam buku ini dijelaskan tentang salah satu peran ilustrasi yaitu 

storytelling   yang banyak juga digunakan dalam buku fiksi tematik (puisi 
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termasuk dalam buku fiksi). Dikatakan  peran ini tidak hanya mempertahankan 

perhatian pembaca namun juga  menggambarkan dan mengupas narasi , gaya atau 

genre apapun yang berkaitan dengannya. Apabila dilakukan dengan tepat dapat 

menimbulkan keterlibatan emosional dan imajinatif dengan tulisan, baik puisi 

kontemporer, novel, romansa, maupun film. 

Hal ini dapat diterapkan pada perancangan tugas akhir ini karena 

perancangan ini termasuk dalam puisi kontemporer dan merupakan fiksi tematik. 

Selain itu juga membahas tentang ilustrasi konseptual yang banyak menerapkan 

metafora di dalam ilustrasinya. Penerjemahan ilustrasi ini kemudian akan 

digunakan oleh penulis dalam menerjemahkan tiap-tiap puisi kedalam ilustrasi 

yang konseptual pula. 
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