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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

3.1.1. Wawancara Dr. Andri, Sp.KJ, FAPM 

Wawancara dilakukan terhadap Dr. Andri, Sp.KJ, FAPM selaku dokter kejiwaan 

di Rumah Sakit OMNI, Alam Sutera dan dosen Psikiatri di Fakultas Kedokteran 

UKRIDA untuk mendapatkan data mendetail mengenai gangguan kecemasan 

menyeluruh dan cara melakukan penanganannya. Wawancara dilaksanakan pada 

tanggal 15 Februari 2019 di Fakultas edokteran UKRIDA. Dr. Andri mengatakan 

bahwa kecemasan bisa dianggap sebagai gangguan apabila rasa cemas tersebut 

sudah sering berlangsung selama 6 bulan, dan hal yang dicemaskan merupakan 

hal-hal yang belum terjadi atau bahkan tidak akan terjadi di masa depan. Orang 

pada umumnya cenderung salah mengartikan rasa takut fobia sebagai GAD. 

Meskipun sama-sama didasari dengan adanya irrational believe akan suatu hal, 

tetapi penderita GAD megnkhawatirkan banyak hal sekaligus, sedangkan fobia 

hanya merasa takut akan 1 hal.  

 Generalized Anxiety Disorder dapat disebabkan karena adanya stress, 

dimana stress itu sendiri juga dapat berupa berlebihnya olahraga, kurangnya tidur, 

infeksi virus, dan stress psikologis. Stress psikologis dapat disebabkan karena 

orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sesuatu, sehingga ia 

merasa khawatir akan hal tersebut, semakin tinggi tingkat perfeksionisme 

seseorang, akan semakin rentan orang tersebut untuk terkena GAD. Hal tersebut 
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memicu otak untuk merasa ia memiliki tekanan yang kemudian akan berpengaruh 

ke perasaan, pikiran, dan perilaku manusia. Saat seseorang merasa cemas, maka 

otak akan mengaktivasi sistem saraf otonom sehingga fisiologis kita “seperti” 

terganggu, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi gangguan fisiologis apapun.  

 Penderita GAD ringan akan mengalami perasaan tertekan, khawatir, dan 

lelah karena selalu memikirkan suatu hal setiap hari secara terus menerus, 

sedangkan penderita GAD berat akan rentan terkena depresi karena dia terus-

terusan tidak bisa mengontrol pikirannya, bahkan sampai mengganggu 

aktivitasnya sehari-hari. Tidak ada fase yang jelas berapa lama seseorang dapat 

dikatakan sudah mencapai GAD berat, karena tergantung dari kepribadian orang 

itu sendiri. Semakin cepat ia menerima kenyataan bahwa ia terkena GAD, ia akan 

semakin memahami bahwa hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan sehingga ia 

dapat mengontrol kecemasannya. Dr. Andri mengatakan bahwa pada 

kenyataannya banyak orang yang sebenarnya sudah memiliki ciri kecemasan yaitu 

negative thinking dan over thinking, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa hal 

tersebut merupakan ciri awal GAD, sehingga mereka tidak melakukan 

pengecekan ke psikiater.  

 Penanganan untuk GAD dapat dilakukan dengan cara mindfulness 

meditation, mindfulness base cognitive therapy, cognitive behavioral therapy, dan 

penggunaan obat. Mindfulness meditation, mindfulness base cognitive therapy, 

dan cognitive behavioral therapy dapat membantu penderita untuk lebih rileks dan 

menenangkan pikiran penderita, sehingga ketika tubuh penderita rileks, maka 

sistem saraf otonom juga akan menjadi lebih tenang dan memberikan respon yang 
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positif. Ketiga hal tersebut bertujuan untuk menyadarkan penderita bahwa 

kekhawatiran yang mereka pikiran tidak benar keberadaannya, sehingga mereka 

tidak perlu memikirkan hal tersebut secara berlebihan. Meskipun mereka 

mengkhawatirkan sesuatu, mereka hanya cukup berfikir kalau mereka harus 

melakukan sesuatu untuk menghindari hal tersebut dengan melakukan yang bisa 

mereka lakukan saat ini sebaik mungkin. 

 

Gambar 3.1. Dr. Andri, Sp.KJ, FAPM 
  

3.1.2. Wawancara Dr. Engelberta Pardamean, Sp.KJ 

Wawancara dilakukan terhadap Dr. Engelberta Pardamean, Sp.KJ selaku psikiater 

di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah dan dosen psikiatri di Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan untuk mendapatkan data perbandingan 

mengenai GAD dan cara penanganannya. Wawancara dilakukan pada tanggal 18 

Februari 2019 di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Dr. Engelberta 
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mengatakan bahwa gangguan kecemasan menyeluruh adalah kecemasan yang 

dialami sepanjang hari karena memikirkan hal-hal kecil yang belum terjadi. Suatu 

kecemasan dianggap sebagai gangguan ketika sudah berlangsung selama 6        

bulan lamanya.  

 Gangguan kecemasan dapat dialami oleh pria maupun wanita, akan tetapi 

wanita cenderung lebih mudah untuk terkena GAD karena psikologi wanita yang 

pada umumnya lebih sering memikirkan detail dibandingkan dengan pria yang 

pikirannya lebih sederhana. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan bagi 

pria untuk terkena GAD. Usia dewasa merupakan usia yang lebih rentan untuk 

terkena GAD karena semakin banyak tuntutan kewajiban jika dibandingkan 

dengan masa anak-anak. Pada dasarnya, GAD dapat menyerang siapa saja, baik 

pria maupun wanita, anak-anak atau dewasa.  

 Dr. Engelberta mengatakan bahwa jika diagnosis terkena GAD belum 

tegak tetapi penderita menyadari bahwa dia merasakan adanya kecemasan pada 

dirinya, dapat dilakukan penanganan awal dengan menceritakan akar dari 

permasalahan penderita kepada orang yang dipercaya. Orang tersebut bisa 

temannya, keluarga, bahkan ulama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.  

Selain itu juga dapat dilakukan meditasi dan berdoa secara mandiri, menerima 

permasalahan yang dialami dan perlahan melepaskan masalah tersebut. Cognitive 

Behavioral Therapy bersama psikiater juga dapat menjadi salah satu cara untuk 

menangani GAD. CBT dilakukan untuk mengubah pola pikir penderita sehingga 

pada akhirnya penderita dapat merubah perilakunya.  
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 Pada prakteknya, Dr. Engelberta akan melakukan penegakkan diagnosa 

apakah pasien menderita GAD atau tidak pada pertemuan pertama. Jika tegak 

diagnosa bahwa pasien menderita GAD, dokter akan memberikan obat untuk 

membantu menenangkannya. Kemudian akan dilakukan pengobatan lagi setiap 

dua minggunya. Jika keadaan pasien sudah membaik, pengobatan akan dilakukan 

setiap sebulan sekali dan perlahan akan dihentikan penggunaan obatnya.  

 

Gambar 3.2. Dr. Engelberta Pardamean, Sp.KJ 
  

3.1.3. Wawancara Penderita GAD 1 

Penulis melakukan wawancara dengan penderita GAD 1 melalui media sosial 

whatsapp pada tanggal 28 Februari 2019 untuk mendapatkan data mengenai 

pengetahuan akan penanganan GAD secara mandiri terhadap penderita. 
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Wawancara dilakukan dengan penulis mengirimkan file dalam bentuk Microsoft 

Word yang kemudian diisi oleh narasumber. Penulis tidak dapat memberitahukan 

nama narasumber karena beliau meminta agar identitasnya dirahasiakan sehingga 

penulis akan menyebut narasumber dengan Narasumber 1. Narasumber 

merupakan penderita GAD yang telah terdiagnosis oleh psikiater dan telah 

melakukan pengobatan. Meskipun kondisi penderita sudah membaik, tetapi saat 

ini penderita masih berjuang untuk menghadapi GAD yang dideritanya.  

Narasumber 1 telah mengalami gangguan kecemasan sejak tahun 2013 

dimana pada saat itu beliau belum mengetahui gangguan apa yang terjadi pada 

dirinya. Kurang dari 1 bulan setelah beliau merasakan adanya gangguan, beliau 

memeriksakan dirinya ke psikiater dan terdiagnosa GAD. Saat ini, Narasumber 1 

melakukan distraksi dan berusaha fokus untuk berfikir positif saat                       

GAD menyerangnya.   

Menurut Narasumber 1, masyarakat Indonesia masih memiliki persepsi 

buruk akan penyakit mental, sehingga membuat munculnya pemikiran bahwa 

orang yang memeriksakan diri ke psikiater adalah “orang gila”. Penderita sakit 

mental tidak selalu memiliki arti bahwa orang tersebut “gila”. Pada kenyataannya, 

pengobatan yang dilakukan Narasumber 1 di psikiater, merubah pola pikir beliau 

untuk berpikir lebih positif dan menyeimbangkan hormon beliau yang disebabkan 

oleh penggunaan obat.  

Sebelum melakukan pengobatan, Narasumber 1 tidak mengetahui bahwa 

cara CBT dan mindful meditation dapat dilakukan secara mandiri untuk 
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menangani GAD. Setelah melakukan pengobatan, beliau tetap tidak menerapkan 

cara tersebut karena sudah terbiasa dengan pengobatan ke psikiater. Menurut 

Narasumber 1, jika ada media informasi yang memberitahukan cara                     

untuk melakukan penanganan awal terhadap GAD akan sangat membantu 

penderita lainnya. 

 

Gambar 3.3. Proses Permintaan Izin Wawancara dengan Penderita GAD 1 
  

3.1.4. Wawancara Ibu Pradewi Tri Chatami (Penderita GAD) 

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Pradewi Tri Chatami melalui email 

yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2019 untuk mendapatkan data mengenai 

pengetahuan mengenai penanganan GAD secara mandiri oleh penderita. 

Wawancara dilakukan dengan cara penulis menghubungi Ibu Pradewi melalui 

media sosial Instagram, kemudian penulis diarahkan oleh beliau untuk mengirim 
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pertanyaan melalui email. Ibu Pradewi Tri Chatami merupakan penderita yang 

telah terdiagnosa GAD oleh psikiater dan telah menjalani pengobatan.  

 Pada saat pertama terserang gangguan, Ibu Pradewi masih merupakan 

mahasiswi jurusan Psikologi. Meskipun begitu, beliau tetap tidak mengetahui apa 

masalah yang menyerang dirinya sehingga beliau merasakan kecemasan yang luar 

biasa. Pada saat itu, tindakan yang beliau lakukan hanyalah mencari distraksi 

dengan cara menghabiskan waktu bersama teman yang dapat membuatnya senang 

atau mengurung diri. Setelah beberapa tahun dilakukan, cara tersebut dirasa sudah 

tidak lagi efektif, Ibu Pradewi kemudian pergi menemui psikolog atas 

rekomendasi temannya.  

 Menurut Ibu Pradewi meskipun persepsi akan kesehatan mental masih 

tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi 

semua orang karena beberapa diantara temannya sudah mulai menyadari 

pentingnya kesehatan mental. Sayangnya, Ibu Pradewi tidak dapat menyelesaikan 

sesi  terapinya dikarenakan beliau sudah harus meninggalkan daerah tempat beliau 

melakukan sesi terapi. Akan tetapi, beliau tetap mendapatkan bantuan untuk 

meringankan sakit dan memahami kondisi yang beliau rasakan. 

 Sebelum pergi menemui psikolog, Ibu Pradewi hanya melakukan 

penanganan dengan cara melakukan hal yang dapat membuatnya senang. Akan 

tetapi, hal tersebut hanya menjadi pelarian untuknya. Beliau tidak mempercayai 

meditasi dan hanya melakukan Hypnotherapy yang dimana juga tidak 

memberikan pengaruh pada dirinya. Menurut Ibu Pradewi, dengan adanya media 

Perancangan Buku Informasi..., Brillianta, FSD UMN, 2019



79 
 

informasi mengenai penanganan GAD memungkinkan untuk penderita menangani 

sendiri derita yang dialaminya. Akan tetapi, beliau menyarankan untuk tidak 

melakukan diagnosis sendiri secara sembarangan.  

 

Gambar 3.4. Wawancara dengan Ibu Pradewi 
  

3.1.5. Wawancara Ibu Mutmainnah (Penderita GAD) 

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Mutmainnah melalui media sosial 

Facebook pada tanggal 28 Februari 2019. Wawancara dilakukan dengan cara 

penulis mengirimkan daftar pertanyaan yang telah dituliskan dalam bentuk file 

Microsoft Word, kemudian Ibu Mutmainnah memberikan jawaban melalui kolom 

obrolan yang ada pada media sosial Facebook. Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan data akan pengetahuan penderita mengenai cara penanganan GAD 

secara mandiri. 

Ibu Mutmainnah memberitahukan kondisi yang beliau alami saat pertama 

kali terkena gangguan kepada Ibunya dan beliau memutuskan untuk 

memeriksakannya ke rumah sakit. Akan tetapi, kondisi beliau tidak kunjung 

membaik. Beliaupun mencari informasi melalui internet dan buku mengenai 

kondisi tersebut. Pada awalnya, Ibu Mutmainnah tidak memeriksakan kondisinya 
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ke psikiater/psikolog karena beliau memiliki ketakutan untuk keluar rumah dan 

takut jikalau nanti beliau akan kecanduan oleh obat yang diberikan oleh psikiater. 

Sampai setelah 3 bulan berlalu, barulah Ibu Mutmainnah memeriksakan dirinya 

ke psikiater. Meskipun awalnya beliau malu karena masih banyak persepsi yang 

salah mengenai orang yang pergi ke psikiater, tetapi beliau tetap memeriksakan 

dirinya karena sadar bahwa beliau membutuhkan pertolongan untuk 

kesembuhannya. Penggunaan obat yang diberikan psikiater membantu proses 

kesembuhan Ibu Mutmainnah secara perlahan.  

Sebelum memeriksakan diri ke psikiater, Ibu Mutmainnah tidak mengetahui 

cara untuk menangani gangguan yang dialami sehingga beliau tidak melakukan 

tindakan apapun. Setelah melakukan pengobatan, beliau mengetahui bahwa 

penerapan metode penyembuhan yang konsisten dapat menyembuhkan penderita 

meski tanpa bantuan psikiater/psikolog sekalipun. Menurut Ibu Mutmainnah, 

media informasi yang memberikan informasi tepat dan positif dapat membantu 

penderita dalam menangani gangguan yang dialami.  

 

Gambar 3.5. Permintaan Izin Wawancara dengan Ibu Mutmainnah 
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3.1.6. Studi Referensi Video Headspace 

Headspace merupakan aplikasi yang dapat di unduh pada ponsel. Aplikasi ini 

membimbing penggunanya dalam melakukan meditasi untuk menenangkan jiwa. 

Aplikasi ini sudah memiliki 687 ulasan dan mendapatkan 5 dari 5 bintang yang 

ada pada app store. Selain aplikasi, headspace juga membuat konten video di 

Youtube. Gaya visual yang digunakan pada aplikasi dan video Youtube berupa 

karakter yang berbentuk tidak realistis dan tidak mendetail. Hal tersebut 

memberikan kesan rapi dan sederhana, sehingga tidak memerlukan tenaga yang 

lebih untuk melihat gambar karakter yang digunakan karena tidak adanya detail 

yang sulit untuk dilihat. Berikut merupakan potongan dari video yang ada di 

youtube dengan judul Headspace | Meditation | Changing Perspectve. 

 

Gambar 3.6. Video Headspace 
  

Pada video ini diberitahukan cara untuk mengontrol pikiran kita agar tetap 

tenang dan tidak memikirkan segala sesuatunya secara bersamaan. Informasi 

diberitahukan dengan menggunakan penggambaran ilustrasi karakter yang tidak 

realistis dan memiliki beragam bentuk. Bentuk dari tiap karakter tidak memiliki 
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detail yang terlalu mendalam sehingga garis-garis pada ilustrasi tidak banyak. Hal 

tersebut membuat penggambaran ilustrasi menjadi bersih dan rapi, sehingga otak 

tidak perlu mencerna terlalu banyak hal.  

Kata-kata yang digunakan serta cara penyampaiannya juga menggunakan 

kata-kata dasar yang mudah dipahami oleh penonton non-medis sekalipun. 

Meskipun dominan menggunakan warna temperatur hangat (warm color), video 

tersebut juga memiliki beberapa warna temperatur dingin (cool color). Semua 

warna yang diterapkan pada video, memiliki tingkat tint yang condong ke warna 

putih, sehingga menghasilkan warna pastel yang lembut. Penggunaan dan 

pemilihan kata pada headspace juga sederhana dan mudah dimengerti karena 

menggunakan bahasa yang ringan untuk dipahami oleh pengguna pada umumnya. 

Penggunaan elemen desain haruslah sesuai dengan Nada bicara yang dikeluarkan 

pada aplikasi ini juga ramah dan tenang untuk didengar.  

3.1.7. Studi Referensi Aplikasi Calm 

Calm adalah aplikasi yang memberitahukan cara melakukan meditasi dan 

mindfulness. Aplikasi ini sudah digunakan oleh lebih dari 936 pengguna dan 

mendapatkan 4,5 bintang dari 5 bintang pada app store. Interface pada aplikasi ini 

memiliki warna temperatur dingin (cool color) yaitu biru dan ungu, dimana pada 

psikologi warna dikatakan cool color dapat memberikan efek lebih menenangkan. 

Selain itu, aplikasi ini tidak menggunakan banyak grafik berupa vektor, tetapi 

lebih banyak menggunakan foto-foto pemandangan dan alam.  
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 Jika dibandingkan dengan headspace, calm memiliki lebih banyak tulisan 

dan terkesan lebih penuh dan tidak terlalu rapi. Selain karena banyaknya foto 

yang beragam, warna foto yang terlalu banyak juga menyebabkan tampilan 

aplikasi ini tidak terlihat terlalu bersih. Berdasarkan pertimbangan penulis, 

aplikasi ini memiliki kekurangan yaitu pengguna harus melakukan pembayaran 

agar dapat mengakses semua fitur yang diberikan pada aplikasi ini. Harga yang 

harus dibayarkan sekitar 600 ribu rupiah/bulan, yang mana itu bukanlah jumlah 

yang sedikit bahkan lebih mahal dari biaya satu kali konsultasi ke psikiater. 

 

Gambar 3.7. Aplikasi Calm 
  

3.1.8. Observasi Partisipatoris dengan Dra. Yayuk Handayani 

Penulis melakukan observasi partisipatoris dengan melakukan konsultasi kepada 

Dra. Yayuk Handayani, selaku psikolog di Rumah Sakit Hermina, Tangerang. 
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Penulis melakukan penjadwalan terlebih dahulu pada hari Jumat 8 Maret 2019 

dan observasi dilakukan pada Hari Sabtu 9 Maret 2019 di Rumah Sakit Hermina, 

Tangerang. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data seputar bagaimana 

penanganan yang tepat dan sesuai jika seseorang mengalami kecemasan yang 

tidak wajar.  

 Pada tahap pertama penulis melakukan konsultasi mengenai permasalahan 

yang penulis alami dan Ibu Yayuk mulai dapat mengetahui bagaimana pribadi 

penulis dan apa sebenarnya halangan penulis. Menurut Ibu Yayuk, kecemasan 

yang penulis rasakan merupakan kecemasan dimana penulis memikirkan hal-hal 

yang belum terjadi dengan terlalu detil dan berpikir terlalu jauh ke depan, 

sehingga penulis tidak menjalani kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Hal 

tersebut membuat penulis tidak dapat menentukan prioritas akan hal apa yang 

perlu dilakukan terlebih dahulu. Sehingga, segala sesuatunya terasa seperti datang 

bersamaan dan membuat penulis cemas karena tidak mengetahui apa yang harus 

dikerjakan terlebih dahulu.  

 Sebagai seorang psikolog, Ibu Yayuk tidak dapat memberikan pengobatan 

dengan menggunakan obat-obatan, akan tetapi Ibu Yayuk memberikan saran 

kepada penulis agar saat kecemasan itu terjadi penulis dapat menenangkan diri 

penulis sendiri. Salah satu cara untuk menenangkan adalah dengan melakukan 

pernapasan secara mendalam. Pernapasan dilakukan dengan cara menarik nafas 

yang dalam, kemudian perlahan hembuskan. Kemudian pernapasan itu diulang 

selama tiga kali saat kecemasan datang. Melalui teknik itu, tubuh dan pikiran akan 

dapat lebih tenang dan terkendali. 
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 Selain pernapasan, Ibu Yayuk juga memberitahu bahwa bisa dilakukan 

dengan melakukan relaksasi. Hal tersebut akan dibahas oleh Ibu Yayuk pada 

pertemuan konsul selanjutnya.  

3.1.9. Observasi Referensi Anthony Suryadharma RYT-200 Yoga Teacher 

Observasi dilakukan terhadap Kak Anthony Suryadharma selaku guru yoga yang 

telah berlisensi RYT-200. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data berupa 

gerakan-gerakan yoga yang dapat membuat tubuh menjadi rileks sehingga tepat 

dilakukan saat kecemasan terjadi. Kak Anthony mengajarkan beberapa gerakan  

yang dapat dengan mudah dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Gerakan 

terdiri dari posisi duduk di kursi, duduk di lantai, dan berdiri.  

Inti dari setiap gerakan yang dilakukan adalah untuk merilekskan tubuh, 

karena saat terserang kecemasan mayoritas penderita akan bernafas secara tidak 

teratur dan ototnya akan menjadi kaku terutama otot tubuh bagian atas. Oleh 

karena itu, penanganan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mencari 

posisi senyaman mungkin agar otot tubuh rileks dan tidak tegang. Fokus juga 

pada pernafasan agar nafas lebih teratur dan lebih tenang. Selain itu, visualisasi 

juga penting untuk memberikan ketenangan. Ketika penderita melihat sesuatu 

yang membuat mereka cemas, penderita harus mencoba untuk membayangkan 

hal-hal lain. Hal itu dapat dilakukan dengan memejamkan mata, tetapi apabila 

penderita justru merasa tidak nyaman jika ia memejamkan mata maka ia dapat 

membuka matanya tetapi tetap membayangkan hal lain yang dapat membuat 

dirinya tenang. 
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Pada gerakan dengan posisi duduk di lantai, hal pertama yang dapat 

dilakukan adalah dengan duduk bersila, disarankan untuk menggunakan bantalan 

agar melindungi tulang belakang. Bantalan diletakkan sebagai dudukan dengan 

posisi kaki bersila lebih bawah dari pinggul. Jika tidak menggunakan bantalan, 

kaki tidak lebih tinggi dari pinggul (harus sejajar). Posisi bersila dilakukan 

senyaman mungkin, sehingga jika dirasa lebih nyaman posisi kaki boleh sedikit 

renggang. Kedua tangan diletakkan di atas lutut dengan posisi yang dirasa paling 

memberikan kenyamanan. Posisi duduk tidak membungkuk, tulang belakang 

haruslah tegak dan lurus. Kemudian tarik nafas yang dalam, kemudian 

dihembuskan. Pengambilan nafas boleh dilakukan 3 kali, 5 kali atau 8 kali, sesuai 

dengan kebutuhan. Jika pengambilan nafas sudah dilakukan selama 3 kali, maka 

seterusnya, durasi tiap gerakkan akan dihitung sesuai dengan 3 kali pernafasan.  

 

Gambar 3.8. Easy Pose (Sukhasana) 
  

Gerakan selanjutnya dilakukan dengan menempelkan kedua telapak kaki 

dan ditarik mendekati tubuh. Pada gerakan ini, akan dirasakan tarikan pada otot 

paha bagian dalam. Kedua tangan memgang kedua punggung kaki. Hitungan 
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nafas ssama dan dengan posisi duduk yang tegak. Pada tarikan nafas yang 

terakhir, kedua bagian lutut kaki bisa dinaikkan sedikit sembari tangan melepas 

pegangan pada punggung kaki sehingga tubuh kembali ke posisi satu. 

 

Gambar 3.9. Throne Pose (Badha Konasana) 
  

Tidak hanya posisi dengan duduk bersila, juga ada posisi dimana kaki 

diluruskan ke depan dan jari kaki mengarah ke atas bukan ke depan. Kedua tangan 

diletakkan tegak di samping tubuh dengan telapak tangan mengarah ke depan 

sehingga dapat mendorong tubuh ke atas dan dapat duduk dengan lebih tegak. 

Gerakan ini berfungsi untuk merelaksasi tulang belakang dan sedikit peregangan 

di bagian bahu. Pandangan mengarah ke depan dan lakukan pernafasan sesuai 

dengan yang telah dilakukan pada gerakan sebelumnya.  

 

Gambar 3.10. Staff Pose (Dandasana) 
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 Geranakan selanjutnya bukan dalam posisi duduk melainkan berlutut. 

Posisi dasar berlutut dengan kedua telapak tangan menyentuh lantai sejajar 

dengan paha, sehingga tulang punggung juga sejajar dengan lantai. Posisi kaki 

bisa jinjit atau punggung kaki menempel pada lantai, tergantung dengan 

kenyamanan tiap orang. Ketika pengambilan nafas, posisi bokong naik bersamaan 

dengan posisi tulang punggung yang melengkung ke bawah. Pada posisi ini, 

pandangan mengarah ke atas. Pada saat penghembusan nafas, posisi bokong turun 

bersamaan dengan posisi tulang pungung yang melengung ke atas sehingga perut 

di tarik ke dalam. Pada posisi ini, pandangan mengarah ke arah kedua kaki. 

Repetisi pernafasan dilakukan sesuai dengan yang telah dilakukan sebelumnya.  

 

Gambar 3.11. Cat Pose (Marjaryasana (Kiri)) & Cow Pose (Bitilasana (Kanan)) 
  

Setelah posisi 4 selesai dilakukan, akan dilanjutkan dengan meletakkan 

tangan ke lantai memanjang ke depan dengan posisi sejajar satu sama lain (tidak 

dirapatkan). Bagian kepala hingga pinggang turun ke bawah mendekati lantai 

hingga dahi menyentuh permukaan lantai. Pada saat ini, posisi paha, pinggul, 

lutut, dan kaki masih sama seperti posisi 4, yang bergerak hanya bagian tubuh 

pinggang ke atas. Gerakan ini dapat merilekskan tulang belakang dan peregangan 

bahu. Perlu diperhatikan bahwa pada posisi ini, tulang punggung tetap lurus dan 
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tegak. Pernafasan dilakukan sesuai dengan jumlah tarikan nafas yang telah 

dilakukan pada posisi-posisi sebelumnya. 

 

Gambar 3.12. Extended Puppy Pose (Uttana Shishosana) 
  

Gerakan selanjutnya adalah gerakan yang dapat dilakukan pada posisi 

duduk di kursi sehingga kaki tidak bersila. Gerakan dilakukan dengan 

memiringkan kepala ke arah kanan dan kiri dengan dibantu oleh tangan. Gerakan 

ini dilakukan untuk melakukan peregangan pada leher. Pada saat kepala 

dimirinkan ke kanan dan kemudian ditahan dengan tangan kanan, peregangan 

akan dirasakan pada leher bagian kiri. Sebaliknya, pada saat kepala dimiringkan 

ke kiri dan kemudian ditahan dengan tangan kiri, peregangan akan dirasakan pada 

leher bagian kanan. Durasi masing-masing posisi dilakukan sesuai dengan tarikan 

nafas yang telah dilakukan pada posisi-posisi sebelumnya.  

 

Gambar 3.13. Basic Neck Stretch 
  

Gerakan selanjutnya dilakukan dengan menyatukan kedua tangan dan 

ditarik ke atas, kemudian ditarik ke arah kanan dan kiri bergantian. Masing-
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masing dilakukan sesuai dengan jumlah pernafasan yang telah dilakukan pada 

posisi sebelumnya. Gerakan dilakukan pada satu arah terlebih dahulu, jika sudah 

selesai jumlah hitungan pernafasan baru berganti ke arah yang satunya. Posisi ini 

berfungsi untuk merelaksasi bahu.  

 

Gambar 3.14. Basic Side Stretch 
  

Gerakan dilanjutkan dengan salah satu kaki diletakkan di atas paha kaki 

yang satunya sehingga tampak seperti setengah bersila. Setelah itu tubuh 

dicondongkan ke depan sehingga perut mendekati arah kaki. Tangan diletakkan 

pada kaki yang dinaikkan. Pada posisi ini, akan dirasakan adanya tarikan pada 

paha bagian luar yang mendekati bokong. Lakukan hitungan pernafasan sesuai 

dengan yang telah dilakukan pada posisi-posisi sebelumnya, kemudian ganti 

posisi kaki yang dinaikkan.  

 

Gambar 3.15. Side Calf Stretch 
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Posisi 8 dapat dimodifikasi dengan posisi tangan yang melipat. Lipatan 

tangan dilakukan dengan meletakkan lengan di bawah lengan yang satunya, 

kemudian kedua tangan membungkus satu sama lain sehingga kedua telapak 

tangan dapat bersentuhan. Kemudian condongkan kembali tubuh ke depan sama 

seperti posisi 8 dengan posisi tangan yang telah dibentuk mengarah ke depan. 

Posisi tangan seperti ini, membuat peregangan tidak hanya terasa di paha bagian 

luar, tetapi juga turut dirasakan pada bahu. Pernafasan dihitung ketika tubuh 

sudah dicondongkan ke depan. Lakukan pernafasan sesuai dengan jumlah 

pernafasan yang telah dilakukan pada gerakan sebelumnya, kemudian ganti posisi 

kaki menjadi kaki yang satu lagi dan tangan juga diganti arahnya menjadi lengan 

yang tadinya di atas menjadi di bawah.  

 

Gambar 3.16. Modifikasi Eagle Pose (Garudasana) 
  

Pada posisi berdiri, gerakan dimulai dengan membawa badan ke bawah 

sehingga bagian perut mendekati arah kaki. Kedua tangan melipat sehingga 

telapak tangan dapat menyentuh siku satu sama lain. Pandangan mengarah ke 

dalam ke arah kedua lutut kaki dan mata boleh terpejam maupun terbuka, sesuai 

dengan kenyamanan masing-masing orang. Kaki boleh lurus maupun menekuk, 

kembali lagi sesuai dengan tingkat kenyamanan tiap orang. Pada tarikkan nafas 
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yang terakhir, tangan diarahkan ke pinggang untuk membantu tubuh naik ke 

posisi berdiri seperti semula secara perlahan.  

 

Gambar 3.17. Standing Fold (Uttanasanna) 
  

3.1.10. Observasi Buku Teks Berilustrasi  

Penulis melakukan observasi pada tanggal 29 Maret 2019 di Toko Buku 

Gramedia. Penulis melakukan observasi guna menemukan ukuran buku yang tepat 

untuk perancangan buku informasi yang akan penulis rancang. Observasi 

dilakukan kepada buku teks berilustrasi yang telah diterbitkan. Selama proses 

observasi, penulis menemukan buku-buku yang selain merupakan buku teks 

berilustrasi, buku-buku tersebut juga mempunyai tema self-love atau                    

self-improvement sehingga sesuai dengan tema penulis. Berdasarkan hasil 

observasi, didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Tabel SWOT Hasil Observasi Buku 

No. Buku SWOT 
1 Anti-Matgay 

Oleh Emte & Ampersand 

Strength 

- Penggunaan full color membuat buku 
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(21 cm x 15,1 cm) 

menjadi lebih menarik. 

- Ilustrasi yang digambarkan ekspresif 

& tidak membosankan. 

- Layout tidak monoton. 

 

Weakness 

- Bentuk buku terlalu lebar. 

- Ukuran typeface terlihat terlalu kecil. 

 

Opportunity 

- Target market luas karena cocok 

untuk pria maupun wanita. 

- Tema buku merupakan masalah 

sehari-hari. 

 

Threat 

- Masyarakat sudah berpindah ke 

gadget. 

- Permasalahan yang terlalu ringan, 

membuat masyarakat lebih sering 

mencari jawaban dari permasalahan 

tersebut di internet. 

2 

The Master Book of 

Psychology 

Oleh Harfi Muthia Rahmi 

Strength 

- Informasi yang diberikan banyak. 

- Penggunaan ilustrasi membuat buku 

menjadi lebih menarik. 

 

Weakness 

- Buku terlalu tebal, sulit dibawa-bawa. 

- Tidak berwarna, terkesan 
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(20,3 cm x 13,95 cm) 

membosankan. 

Opportunity 

- Target market luas karena cocok 

untuk pria maupun wanita. 

 

Threat 

- Masyarakat sudah berpindah ke 

gadget. 

- Tema yang umum membuat buku ini 

memiliki banyak kompetitor dengan 

tema sejenis. 

3 

Speak for Money 

Oleh Hilbram Dunar 

 
(19,1 cm x 13,05 cm) 

Strength 

- Buku berwarna dan ilustrasi menarik. 

- Layout tidak monoton. 

 

Weakness 

- Desain terlalu penuh terutama pada 

background sehingga menjadi 

distraksi untuk teks. 

 

Opportunity 

- Target market luas karena cocok 

untuk pria maupun wanita. 

- Permasalahan yang dibahas 

merupakan permasalahan yang sering 

dibahas dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Threat 

- Masyarakat sudah berpindah ke 

gadget. 
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- Tema yang umum membuat buku ini 

memiliki banyak kompetitor dengan 

tema sejenis. 

4 

#©Panduan Cinta 

oleh Esty Dyah Imaniar 

 
(21 cm x 14,3 cm) 

Strength 

- Wide space besar, membuat buku 

lebih nyaman dibaca dan dipegang. 

- Ukuran leading sesuai dengan 

kebutuhan penglihatan. 

 

Weakness 

- Ukuran buku terlalu besar, sulit 

dibawa kemana-mana. 

 

Opportunity 

- Buku dengan tema percintaan 

memiliki banyak peminat.  

 

Threat 

- Masyarakat sudah berpindah ke 

gadget. 

- Tema terlalu feminim, sehingga target 

market terbatas. 

5 

Lead the Innovation Game 

Oleh Pambudi Sunasihanto 

Strength 

- Layout tidak monoton. 

- Banyak menggunakan ilustrasi yang 

menarik. 

- Pewarnaan tidak monoton. 

 

Weakness 

- Warna yang digunakan terlalu 
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(20,8 cm x 14,4 cm) 

mencolok, sehingga jika dilihat terus 

menerus mata menjadi mudah pegal. 

 

Opportunity 

- Target market luas karena cocok 

untuk pria maupun wanita. 

- Membuat inovasi baru sedang trend. 

 

Threat 

- Masyarakat sudah berpindah ke 

gadget. 

- Permasalahn yang umum, membuat 

buku ini memiliki banyak kompetitor. 

6 

Baca Buku Ini Saat Engkau 

Lelah 

Oleh Munita Yeni 

 
(20,1 cm x 13,8 cm) 

Strength 

- Penggunaan ilustrasi membuat buku 

menjadi menarik. 

- Penggunaan typeface yang berbeda 

dalam menjelaskan contoh kasus. 

 

Weakness 

- Margin buku terlalu sempit. 

- Layout terlalu monoton. 

 

Opportunity 

- Tema self-love atau self-acceptance 

sedang trend. 

 

Threat 

- Masyarakat sudah berpindah ke 

gadget. 
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3.2. Metodologi Perancangan 

Penulis menggunakan metode perancangan desain berdasarkan buku Managing 

the Design Process Concept Development yang dibuat oleh Terry Lee                      

Stone (2010) (hlm. 10-11). 

3.2.1. Discover 

Pada tahap ini penulis memahami tujuan dari perancangan desain. Penulis mulai 

menyusun konsep dan menentukan target audiens yang sesuai dengan tujuan 

pembuatan desain. Penentuan audiens, konten, dan desain didapatkan dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian dapat berupa observasi, 

wawancara, dan kuesioner.   

3.2.2. Define 

Pada tahap ini, penulis mulai mengembangkan konsep dan menentukan media 

yang sesuai untuk penarapan desain agar dapat mudah dipahami target audiens. 

Penggambaran sketsa, mood board, flowchart juga dilakukan pada tahap ini. 

Penulis juga dapat membuat beberapa alternatif sebagai perbandingan dalam 

menentukan desain yang paling sesuai. 

3.2.3. Develop 

Dilakukan pengembangan desain yang lebih mendalam pada tahap ini. Setelah itu 

dilakukan tes terhadap desain yang dibuat. Proses tersebut menentukan apakah 

desain tersebut dapat dengan mudah dimengerti atau digunakan oleh audiens. 

Setelah itu juga mulai dilakukan proses praproduksi.  
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3.2.4. Deliver 

Pada tahap ini dilakukan proses produksi desain sehingga sampai ke pihak 

audiens. Pada beberapa media, perlu adanya pemeliharaan lebih lanjut akan media 

yang digunakan. 

3.2.5. Project Completion 

Pada tahap ini, desainer melakukan peninjauan kembali akan desain yang 

dikerjakan. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui kesalahan dan kekurangan 

yang terjadi agar tidak terulang pada pembuatan desain mendatang.  
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