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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Dalam perancangan buku ilustrasi tentang metode self-affirmation, penulis 

menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Menurut Kothari (2004), selain 

sistematis untuk menambah pengetahuan, riset juga bertujuan untuk mencari tahu 

kebenaran. Metode kuantitatif merupakan metode pengumpulan data yang 

berdasarkan pada pengukuran jumlah. Sedangkan metode kualitatif adalah metode 

pengumpulan data dengan mencari tahu alasan dari perilaku seorang manusia, yang 

biasanya menggunakan metode wawancara (p. 3). Penulis melakukan pengambilan 

data kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner online, yang bertujuan 

untuk mengetahui akar dari permasalahan yang dapat memicu depresi, juga 

ketertarikan terhadap solusi yang disediakan. Sedangkan, untuk pengambilan data 

kualitatif, penulis akan melakukan wawancara dengan psikolog dengan tujuan 

mendapatkan data lebih dalam mengenai berbagai hal terkait dengan irrational 

thought, depresi, serta mengetahui lebih dalam mengenai self-affirmation dan cara 

penyampaian yang tepat kepada masyarakat. 

3.1.1. Wawancara Psikolog I 

Wawancara dengan Fiona V. Damanik., M.Psi, yang merupakan seorang psikolog 

UMN dilakukan penulis pada Senin, 18 Februari di Gedung C Universitas 

Multimedia Nusantara. Wawancara berlangsung pada pukul 10:15-10:45 WIB. 

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data mengenai faktor dan 
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dampak dari gejala- gejala yang dapat menjadi penyebab periode depresi, serta 

bagaimana self-affirmation dapat mencegah depresi. 

 

 Menurut Fiona V. Damanik., M.Psi, rasa tertekan yang berkepanjangan 

pada seseorang dapat berujung pada depresi, dimulai dari depresi ringan, sedang, 

hingga berat. Umumnya, yang akan menyadari gejala penyebab periode depresi 

tersebut adalah diri sendiri. Seseorang tidak bisa mendiagnosis dirinya sendiri, 

namun seseorang akan dapat menyadari bahwa beberapa hari atau beberapa minggu 

ini afeksi (emosi) nya tidak bagus, misalnya individu tersebut merasa sedih terus-

menerus. Jika seseorang membiarkan emosi negatif tersebut ada, kemudian hanya 

mengalihkan dan menganggap perasaan tersebut hilang, maka hal tersebut akan 

berbahaya. Ada banyak hal yang dapat menjadi penyebab depresi, misalnya akibat 

tekanan yang ada, tidak memiliki problem solving, juga bisa dari genetik. Maka 

dari itu, seseorang membutuhkan self-awareness, supaya bisa berusaha untuk 

mencari solusi, yang dapat mencegah dirinya terkena depresi.  

 Pada usia 18-25 tahun, banyak individu yang rentan dengan depresi. Hal ini 

dikarenakan pada usia tersebut, mereka dituntut untuk dewasa, namun mental 

Gambar 3. 1. Wawancara dengan Fiona V. Damanik., M.Psi 
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mereka belum siap untuk tugas yang berat. Proses pendewasaan pada remaja akhir 

tersebut, harus dibiasakan sejak dini, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi 

pribadi yang lebih aware dan dapat mengatasi masalah secara lebih rasional. 

 Fiona V. Damanik., M.Psi, juga mengatakan bahwa salah satu cara untuk 

mencegah terjadinya depresi adalah dengan melakukan self afirmasi. Menurutnya, 

self afirmasi adalah tindakan (psikomotorik) yang diharapkan dapat mengubah 

pikirannya (kognitif), yang juga dapat mengubah emosinya (afeksi). Proses self 

afirmasi itu sendiri akan dapat dilakukan jika seseorang telah melakukan refleksi 

diri, yang kemudian dari hasil refleksi diri tersebut akan ada poin yang dapat ia 

masukkan ke dalam afirmasinya. Self afirmasi sendiri hanya tindakan yang dapat 

mencegah depresi, bukan menyembuhkan. Maka, self afirmasi dilakukan saat 

seseorang sedang berusaha mencari solusi untuk dirinya. 

 

 

  

 Fiona V. Damanik., M.Psi, juga menyatakan buku merupakan media yang 

cukup pas dalam memfasilitasi informasi yang dibutuhkan. Selain itu dengan 

adanya tambahan ilustrasi, mungkin akan dapat membuat buku tersebut lebih 

menarik. Selain itu, Fiona V, Damanik juga memberi saran bahwa penulis harus 

Psikomotorik 
(tindakan)

Kognitif 
(pemahaman)

Afeksi
(Emosi)

Gambar 3. 2. Psikomotorik, Kognitif, Afeksi 
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dapat menggiring orang untuk melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda. 

Misalnya, saat mengajak orang untuk merefleksikan diri, juga menanyakan 

mengenai apa yang terjadi hari ini, apa yang dirasakan individu tersebut, apa yang 

didapatkan dari perasaan kecewanya, dan apa yang telah individu tersebut pelajari. 

Jadi individu tersebut digiring untuk melihat suatu sudut pandang yang berbeda, 

karena biasanya orang yang sedang mengalami gejala penyebab depresi tersebut 

biasanya hanya melihat dari satu sudut pandangnya saja. 

 Dari hasil wawancara dengan Fiona V. Damanik., M.Psi, penulis 

menyimpulkan bahwa self-awareness dibutuhkan untuk mencegah terjadinya 

depresi, terutama untuk remaja akhir yang dalam proses pendewasaan. Self afirmasi 

dapat dijadikan solusi untuk pencegahannya dan dalam tahapannya, diperlukan 

adanya refleksi diri terlebih dahulu. 

3.1.2. Wawancara Psikolog II 

 

 

Wawancara denga Retha Arjadi., M.Psi, dilakukan penulis di Atmajaya BSD pada 

hari Kamis, 28 Februari 2019 pukul 13:00-14:00 WIB. Wawancara dilakukan untuk 

Gambar 3. 3. Wawancara dengan Retha Arjadi., M.Psi 
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mendapatkan data, informasi, serta saran mengenai konten yang perlu disampaikan 

kepada masyarakat. Selain itu, Retha Arjadi., M.Psi, juga bersedia untuk menjadi 

konsultan ahli dalam perancangan buku  ini. 

 Menurut Retha Arjadi., M.Psi, dalam proses penyampaian informasi, lebih 

baik terlebih dahulu membicarakan tentang definisi dan gejala- gejala depresi, 

kemudian disempitkan ke irrational thought, baru kemudian membicarakan self 

affirmasi untuk irrational thought. Menurutnya, edukasi sebenarnya bisa dari mana 

saja, salah satunya buku. Untuknya, jika buku dikombinasikan dengan ilustrasi, 

akan lebih baik untuk dibaca. Karena depresi merupakan topik yang serius dan 

sebisa mungkin diinformasikan seluas-luasnya, jika ada ilustrasinya akan sangat 

menarik orang untuk membaca dan dari sisi edukasi itu bagus. Kalau dalam ilmu 

psikologi, jika ada tambahan ilustrasi dalam buku untuk proses belajar, akan 

menambah efektifitas pembelajaran dan penyerapan informasi, makanya banyak 

buku pelajaran yang tidak hanya berisi tulisan semua. Ia mengatakan, biasa depresi 

bernuansa biru, namun ia tidak mengetahui mengenai tone warnanya. Penulis juga 

mendapat masukan untuk pembuatan kuesioner, ia mengusulkan untuk memasukan 

contoh proses irrational thought. Ia juga mengatakan bahwa melakukan self-

affirmation perlu latihan dan dapat dicapai melalui halaman interaktif pada buku. 

Mengenai konten depresi, irrational thought, dan self-affirmation akan menyusul 

via email. 
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 Email mengenai struktur konten yang telah direvisi menurut saran mengenai 

pembahasan dari Retha Arjadi, dikirim oleh penulis pada hari Jumat 1 Maret 2019 

pukul 17:00 WIB, dan mendapat balasan jawaban pada 3 Maret 2019 pukul 2:27 

WIB. Isi email membahas mengenai depresi, irrational thought, dan self afirmasi 

untuk irrational thought. 

Gambar 3. 4. Email Dari Retha Arjadi., M.Psi 

Gambar 3. 5. Detail Email 
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 Dalam email, Retha Arjadi., M.Psi, menjelaskan bahwa depresi merupakan 

gangguan mood yang ditandai dengan perasaan kesedihan atau kekosongan yang 

mendalam, juga kehilangan minat untuk melakukan hal-hal yang biasa disukai, dan 

biasanya mengganggu fungsi keseharian individu yang mengalaminya. Depresi 

sendiri, menurutnya dapat disebabkan dari banyak hal dan berbeda setiap orang. 

Secara umum, tekanan psikologis yang menumpuk, berkepanjangan, dan tidak 

dikelola dengan baik merupakan sebab dari depresi. Pengalaman tertentu yang tidak 

menyenangkan juga dapat menjadi sebab depresi. Depresi sendiri dapat berdampak 

pada diri sendiri, keluarga, dan sosial/lingkungan. Pada diri sendiri, depresi akan 

terasa mengganggu untuk aktivitas sehari-hari, salah satunya adalah tidak dapat 

merawat dirinya secara optimal, sedangkan pada keluarga, ia akan terhambat dalam 

menjalankan peran sehingga keluarga terkena dampaknya, misalnya ibu yang 

depresi tidak dapat merawat anaknya dengan baik, dan kemudian berkonflik dengan 

suaminya karena itu. Terakhir, pada sosial/lingkungan akan terlihat individu 

tersebut kehilangan minat bergaul. Untuk depresi sendiri dapat mencangkup ciri 

fisik, pikiran, dan perasaan. Pada fisik, nafsu makan dan pola tidur akan terganggu, 

selain itu badan akan terasa lemas dan tidak bertenaga. Ciri- ciri dari pikiran depresi 

adalah cenderung berpikir negatif tentang berbagai hal dan tidak dapat 

berkonsentrasi. Pada perasaan, mereka yang mengalami depresi akan merasakan 

kekosongan, tidak berharga, dan lainnya. Ciri- ciri tersebut pun, dapat muncul baik 

pada depresi ringan, sedang, ataupun berat dan yang membedakan adalah intensitas 

gejalanya, semakin tinggi intensitasnya maka menandakan level keparahan yang 

lebih tinggi. Retha Arjadi juga menyebutkan mengenai cognitive triad, yang 
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merupakan model untuk menggambaran penyebab depresi yang dikembangkan 

oleh Aaron Beck. Disebutkan, bahwa ada tiga tipe pikiran negatif yang dapat 

memicu depresi, yaitu pikiran/pandangan negatif tentang diri sendiri, tentang 

dunia/lingkungan, juga tentang masa depan. 

 Retha Arjadi mengatakan bahwa menurut Aaron Beck irrational thoughts 

(pikiran yang tidak masuk akal) merupakan pikiran- pikiran yang tidak rasional dan 

bersifat negatif. Asal dari pikiran negatif tersebut sulit dihindari karena bersifat 

otomatis, apalagi jika sedang mengalami tekanan psikologis. Ia menjabarkan 

irrational thoughts menurut Beck: 

- berprasangka buruk (ex: merasa dibenci teman karena ia tidak disapa saat 

berpapasan) 

- pikiran selektif ( ex: mengkritik diri sendiri terus-terusan karena kesalahan kecil, 

padahal banyak orang memuji hal baik yang dilakukan) 

- berpikir hitam-putih ( ex: jika tidak berhasil melakukan sesuatu, ia akan merasa 

dirinya tidak berguna sama sekali) 

- overgeneralisasi (ex: merasa semua teman tidak akan menyapa saat bertemu hanya 

karena satu orang tidak melakukannya) 

- katastropisasi (ex: sering akan merasa meninggal karena badan terasa lemas) 

- keharusan (ex: merasa seharusnya tidak mengatakan sesuatu karena 

menyinggung, dan menyesalinya terus menerus) 

 Dikatakan juga bahwa isi pikiran dan perasaan seseorang saling 

mempengaruhi, sehingga irrational thoughts dapat membuat perasaan seseorang 

memburuk. Hal ini kemudian dapar memicu tekanan psikologis (stress), yang jika 
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tidak dikelola dengan baik dapat mengacu pada gejala depresi. Menurutnya, 

irrational thought dan emosi negatif juga berbeda. Jika Irrational thoughts 

berbicara mengenai pikiran, maka emosi negatif membicarkan perasaan. Namun, 

keduanya memang saling berkaitan, irrational thoughts dapat memunculkan 

perasaan/ emosi negatif pada individu yang mengalaminya. 

 Retha Arjadi menjelaskan mengenai self afirmasi berdasar pada teori Steele. 

Ia mengatakan bahwa self afirmasi digunakan untuk memperkuat integritas dirinya. 

Dengan kata lain, self afirmasi merupakan sebuah cara yang digunakan oleh 

individu untuk mengakui keberadaan dan nilai- nalai positif dalam dirinya untuk 

menjaga pandangan yang positif terhadap diri sendiri. Self-affirmation sendiri dapat 

digunakan sebagai salah satu cara untuk menghadapi irrational thoughts, terutama 

untuk melawan isi dari irrational thoughts yang negatif. Dengan melakukan self-

affirmation, seorang individu akan berusaha untuk melihat sisi positif yang ia miliki 

dan dapat ia gunakan untuk melawan konten negatif yang muncul secara otomatis 

dalam bentuk irrational thoughts tadi. Dalam tahapannya, sebelum melakukan self-

affirmation, seorang individu harus dapat merefleksikan dirinya, salah satunya 

dengan membuat daftar mengenai hal-hal positif yang ia miliki. Dalam memilih 

afirmasi yang sesuai, seorang individu harus mencari tahu terlebih dahulu mengenai 

irrational thoughts yang dimilikinya, baru setelah itu ia dapat menentukan afirmasi 

yang ia rasa paling sesuai berdasar pada hasil refleksi.  

 Menurut Retha Arjadi, seseorang yang membiasakan dirinya melakukan 

self-affirmation akan cenderung mampu melihat hal-hal positif yang ia miliki. 

Dengan demikian, individu yang terbiasa melakukan self-affirmation tidak akan 
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mudah terpuruk saat mengalami kegagalan atau pengalaman tidak menyenangkan. 

Mungkin ia akan kecewa, namun tidak sampai membuatnya menyalahkan diri 

berkepanjangan. Hal ini, akan membantu menghalau munculnya tekanan psikologis 

yang besar dan menghalau gejala depresi. Menurutnya, jika self-affirmation yang 

dilakukan oleh individu tersebut gagal, maka ia perlu berlatih dan mencari tahu 

penyebab dari kegagalan tersebut. Self-affirmation adalah sesuatu yang perlu dilatih 

dan dibiasakan, serta dapat menjadi semakin kuat dan bermanfaat bagi individu 

yang melakukannya. 

3.1.3. Wawancara Ahli 

Penulis melakukan wawancara dengan Benny Prawira Siauw, selaku founder dan 

head coordinator dari Into the Light pada hari Selasa, 26 Februari 2019 di Libro 

Cafe gedung B Universitas Multimedia Nusantara. Into the Light sendiri merupakan 

sebuah sebuah komunitas yang berfokus pada pencegahan bunuh diri dan kesehatan 

jiwa di Indonesia. Dari wawancara ini, penulis mendapatkan data mengenai pola 

depresi dan beberapa masukan mengenai topik penulis. 

 

 
Gambar 3. 6. Wawancara dengan Benny Prawira 
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Berdasarkan pada penjelasan dari Benny Prawira, antensenden atau stressor dapat 

menjadi penyebab stress. Namun, stress tidak harus menjadi negatif (distress), 

namun bisa juga menjadi positif (eustress). Reaksi kita terhadap distress akan 

menjadi negatif dan biasanya bersifat otomatis, juga biasa disebut sebagai irrational 

thought. Misalnya, kita berpikir bahwa kita hancur karena nilai jelek, padahal 

mungkin seharusnya tidak apa-apa, atau berpikir tidak berharga, atau berpikir 

bahwa semua masalah karena saya. Menurutnya, isu yang mungkin harus dibahas 

adalah bagaimana mereframing irrational thought, karena dari pemikiran tersebut, 

akan berdampak pada perasaan negatif yang kemudian muncul dan akhirnya 

Stressor
Eustress

Distress Irrational Thought

Self Afirmasi

Siklus/ pola depresi

Gambar 3. 7. Pembicaraan Pribadi via WA 

Gambar 3. 8. Pola Depresi 
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menjadi pola perilaku depresi. Self afirmasi dapat dilakukan sebagai cara untuk 

mereframing irrational thought, dari irrational thought tersebut, seorang individu 

harus dapat mencari evidence untuk mengafirmasi dirinya. Jadi dia harus bisa 

mencari hal positif yang dapat diambil dari kejadian itu, dan memang bisa 

dibuktikan, bukan hanya pelarian.  

 Jadi positif self affirmation ini adalah bagaimana kita mengafirmasi atau 

meneguhkan konsep diri kita supaya tetap positif ditengah banyaknya stressor-

stressor yang negatif. Menurut Benny Prawira, self healing dan self affirmation 

adalah hal yang berbeda. Self healing adalah sebuah proses seseorang untuk 

memulihkan dirinya dari kondisi stress, trauma, atau kejiwaan yang terguncang, 

dan dapat dilakukan dengan cara apapun, misalnya meditasi, belanja, traveling, atau 

hal lain yang dapat membantu seseorang memulihkan dirinya. Untuk self healing 

sendiri, menurutnya belum ada yang konsep ilmiahnya, umumnya berasal dari 

konsep orang- orang populer, tapi memang self afirmasi adalah salah satu cara lain 

untuk  memanejemen stressnya.  

 Syarat untuk melakukan afirmasi adalah seseorang harus aware bahwa ia 

sedang menumpuk pikiran negatif, baru setelah itu ia bisa melakukan self afirmasi. 

Salah satu cara untuk mengarahkan seseorang ke self aware tersebut adalah dengan 

memberitahukan tentang jenis dari irrational thought, misalnya overgeneralisasi, 

personalisasi, dan lainnya. Kemudian, saat seseorang sudah memiliki self aware, 

dapat dituntun untuk melakukan afirmasi sebagai solusinya. 

 Menurutnya, ada keterkaitan antara emosi negatif dan depresi, ketika emosi 

negatif tersebut menjadi distress dan irrational thought dan semakin bertambah 
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parah, tidak dapat teratasi oleh hal- hal biasa, akhirnya akan menjadi pesimis dan 

kemudian depresi. Emosi negatif perlu, seperti sedih, marah, untuk survival, tapi 

ketika itu menjadi berlebihan menjadi irrational thought dan terus tidak diobati, itu 

yang akan menyebabkan depresi.  

 Setelah ada self aware, itu akan menjadi bagus untuk kemudian melakukan 

pemulihan. Benny Prawira juga menyarankan penulis untuk menjabarkan mengenai 

stress, lebih general di stress dan distress, kemudian emosi negatif dapat muncul 

dari distress, yang kemudian menjadi irrational thought, supaya ada rantainya. Dan 

tidak perlu menjelaskan secara detail dari emosi negatif ke depresinya, jadi cukup 

state gejala depresinya saja. Karena jika menyebutkan detail akan terlalu klinikal, 

jadi untuk awam lebih baik hanya memberitahu bagaimana membedakan irrational 

thought akibat distress dan emosi negatif. 

3.1.4. Wawancara Responden I 

 

 

 

Gambar 3. 9. Wawancara Responden 1 
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Wawancara dengan Theresia dilakukan via telepon atas permintaan responden. 

Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 22:28. Dari hasil wawan- 

cara, penulis mengetahui bahwa Theresia sering memiliki berbagai pikiran yang 

tidak rasional (irrational thought) dan ia merasa itu sering terjadi. Salah satu contoh 

simple nya adalah saat ia berbicara di depan umum, namun tidak mendapat 

tanggapan dari audience nya, ia kemudian berpikir bahwa itu adalah kesalahannya 

dalam cara ia berbicara dan yang menjadi penyebabnya adalah tanggapan orang lain 

akan dirinya. Menurutnya, sebulan ini, ia sedang lebih sering berpikir negatif dan 

ia lebih cenderung melihat pandangan orang, daripada diri sendiri. Omongan orang 

dirasanya sangat penting. Ia pernah berusaha untuk mencari solusi akan hal 

tersebut, salah satunya dengan membaca buku tentang bagaimana mencari teman 

dan bagaimana cara berbicara dengan orang, dia juga terkadang ia membaca buku 

mengenai self-improvement. Sebenarnya, ia juga ada berpikir untuk pergi ke 

psikolog, namun ia beranggapan kalau ke psikolog harus datang dengan masalah 

serius yang sudah menjurus ke depresi. Menurut pendapatnya, buku yang ia baca 

ada sedikit mengurangi, namun tidak banyak. Saat ditanya apakah ia tertarik dengan 

buku dengan ilustrasi yang berisikan cara yang mungkin dapat membantu, ia 

tertarik dengan hal tersebut. Theresia juga belum pernah mendengar tentang self-

affirmation sebelumnya. Penulis kemudian menjelaskan bahwa self afirmasi 

merupakan salah satu cara untuk meneguhkan konsep diri agar tetap positif dengan 

tujuan membantu seseorang untuk melihat masalah dengan lebih rasional, termasuk 

lebih rasional dalam menanggapi pikiran tersebut. Setelah mendengar penjelasan 
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tersebut, ia merasa tertarik dengan alasan ia sendiri memang lebih prefer membaca 

buku daripada berkonsultasi dengan psikolog. 

3.1.5. Wawancara Responden II 

 
 

 

Gambar 3. 10. Email untuk Responden 2 

Gambar 3. 11. Email Responden 2 
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Wawancara dengan Karen dilakukan via e-mail yang dikirimkan pada hari Rabu, 6 

Maret 2019 dan dibalas pada tanggal Kamis, 7 Maret 2019. Dari hasil wawancara, 

penulis mengetahui bahwa Karen pernah memiliki irrational thought yang 

disebabkan dari pengalaman kegagalannya yang kemudian menyebabkan ia 

berpikir bahwa dirinya tidak berguna dan bodoh. Ia mengaku cukup sering memiliki 

pikiran yang tidak rasional, terutama saat pekerjaannya sedang berat dan banyak 

tekanan. Ia juga berinisiatif untuk mencari solusi untuk dirinya agar dapat menjalani 

kehidupan yang lebih baik dan mengurangi pemikiran negatif tersebut. Biasanya ia 

membaca buku psikologi atau dari quotes dan merasa tertarik jika ada cara yang 

dapat membantunya. Sebelumnya, Karen tidak pernah mendengar mengenai self-

Gambar 3. 12. Jawaban Responden 2 
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affirmation. Namun, setelah dijelaskan oleh penulis secara singkat mengenai self-

affirmation ia tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Karena Karen sendiri mencari 

buku sebagai salah satu solusi, ia berpendapat bahwa jika ada media buku yang 

menyampaikan tentang self-affirmation, akan berguna bagi orang-orang.  

3.1.6. Wawancara Editor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis melakukan wawancara dengan Aninta Mamoedi selaku editor redaksi non-

fiksi dari Elex Media pada Selasa, 19 Maret 2019. Wawancara dilakukan untuk 

megetahui proses perancangan buku, jenis buku yang sesuai untuk kalangan usia, 

informasi mengenai ukuran buku dan juga bahanuntuk buku informasi. Dari Anita, 

diketahui bahwa Setelah mereview naskah yang diberikan penulis dan melakukan 

revisi dengan berbagai pertimbangan, penerbit akan menentukan segmentasi yang 

sesuai dengan topik dan tipe buku yang sifatnnya fleksibel. Selain itu, standar untuk 

ukuran buku informasi adalah 14x21 jika tujuannya adalah agar mudah dibawa, 

atau 20x20 atau 17x18. Ukuran buku juga dapat diubah sesuai kemauan, namun 
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ukuran standar tersebut berdasar pada perhitungan yang dapat lebih menghemat 

atau meminimalisir terbuangnya kertas. Jenis kertas yang biasa atau umum 

digunakan adalah book paper (dengan pertimbangan lebih murah), atau juga dapat 

menggunakan HVS yang kemudian dilakukan perfect binding dan laminasi untuk 

finishing. Dalam sistem distribusinya, Elex sendiri bekerja sama dengan 

percetakan, distributor, toko online dan toko offline.  

3.1.7. Kuesioner 

Metode random sampling dengan menggunakan rumus Slovin menjadi metode 

yang digunakan oleh penulis.  

n = #
1 + #&' 

N = Jumlah populasi warga DKI Jakarta usia 20-24 tahun dari Databoks.co.id 2018 

n = Jumlah sampel 

a = Margin error (0,1 = 10%) 

n = 784,300
1 + 784,300(0,1)' 

n = 784,300
7,844  

n = 99,9 = 100 

Dari 784,300 penduduk DKI Jakarta, penulis membutuhkan 100 orang responden. 

Respoden merupakan perempuan atau laki-laki yang berdomisili di DKI Jakarta 

dan merupakan kalangan dari usia 18-25 tahun. Penyebaran kuesioner penulis 

lakukan secara online sejak tanggal 2 Maret - 4 Maret 2019. Total hasil responden 

adalah 111. Berikut hasil kuesioner: 
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Dari 111 responden, 55% responden berusia 20-22 tahun, 34.2% responden 

berusia 23-25 tahun dan 9.9% responden dari usia 18-19 tahun.  

 
 

 
 Pada pertanyaan ini, sebanyak 47.7% responden pernah mengasumsikan 

bahwa perasaan buruk seseorang tertuju padanya, 44.1% responden pernah 

membuat konklusi negatif berdasar pada satu kejadian, 32.4% responden 

membesar-besarkan makna dari sebuah kejadian, diikuti dengan 26.1% responden 

pernah terlalu fokus pada situasi sehingga tidak memikirkan yang lain. 

 

 

Gambar 3. 13. Jawaban Keusioner 1 

Gambar 3. 14. Jawaban Keusioner 2 
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 Pada pertanyaan mengenai penyebab responden memiliki pikiran tersebut, 

sebanyak 52.3% mengatakan akibat dari perkataan orang, sebanyak 36.9% 

memiliki masalah dalam pertemanan, 26.1% memiliki masalah keluarga, dan 

21.6% masalah akademik. 

 

Gambar 3. 15. Jawaban Keusioner 3 

Gambar 3. 16. Jawaban Keusioner 4 
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 Sebanyak 74.8% responden mengaku kalau hal tersebut mengganggunya 

dan 25.2% sisnya tidak merasa terganggu. 

 

 

 Dari 74.8% responden yang merasa terganggu akan pikira-pikiran tersebut, 

70.3% diantaranya merasa butuh mencari solusi untuk mengatasinya dan 297% 

merasa tidak perlu. 

 

 
 

Gambar 3. 17. Jawaban Keusioner 5 

Gambar 3. 18. Jawaban Keusioner 6 
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 Untuk mencari solusi, sebanyak 36.9% responden memilih buku dan 

22.5% memilih internet, 31.5% tidak melakukan apa-apa, dan 9% dengan bekerja. 

 
Penulis memberikan penjelasan singkat mengenai self-affirmation kepada 

responden. 

 

 Pada pertanyaan mengenai apakah mereka mengetahui self-affirmation 

sebelumnya, sebanyak 56.8% tidak tahu dan 43.2% mengetahuinya. 

Gambar 3. 19. Penjelasan Self-Affirmation 

Gambar 3. 20. Jawaban Keusioner 7 
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 Setelah melihat penjelasan sebelumnya, sebanyak 51.4% responden 

menyatakan bahwa penting untuk self-affirmation diketahui oleh masyarakat, 

23.4% menyatakan biasa saja, dan 22.5% menyatakan sangat penting. 

 

Gambar 3. 21. Jawaban Keusioner 8 

Gambar 3. 22. Jawaban Keusioner 9 
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 Pada pertanyaan mengenai seberapa sering responden membaca buku, 

sebanyak 48.6% responden membaca buku beberapa kali dalam sebulan, 37.8% 

beberapa kali dalam setahun, dan 12.6% beberapa kali dalam seminggu.  

 

 Pada pertanyaan tersebut, ditanyakan tingkat ketertarikan mereka 

mengenai buku tentang self-affirmation dan sebanyak 72.1% dari 111 responden 

tertarik. Kemudian, ditanyakan juga gaya ilustrasi yang mereka sukai dari 

beberapa gaya yang berbeda.  

 

Gambar 3. 23. Jawaban Keusioner 10 

Gambar 3. 24. Jawaban Keusioner 11 
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3.1.8. Studi Eksisting 

1. How to Take Change of Your Life 

 

 

Tabel 3. 1. Spesifikasi Buku Studi Eksisting 1 
 
Judul 

How to Take Change of Your Life 

Penulis Richard Bandler, Alessio Roberti, Owen Fitzpatrick 

Penerbit PLP Book 

Bahasa Indonesia 

Ukuran 15 x 21 

Jumlah halaman 154 halaman 

Bahan & jilid Sampul : Artcartoon 
Isi : Book Paper 
Jilid : Perfect Binding 

Harga IDR 99,000 

 

Berisikan mengenai pemahaman mengenai Neuro Linguistic Programming (NLP) 

yang dikemas dalam bentuk cerita dari seorang karakter. Buku tersebut 

Gambar 3. 25. Studi Eksisting 1 
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menceritakan kegiatan hidup hari-hari karakter beserta dengan permasalahan dan 

solusi pemecahan masalahnya.  

Kelebihan: 

 - Pemahaman tentang NLP dituangkan melalui cerita sehingga pembaca 

ditarik masuk kedalam cerita. 

 - Buku tidak tebal 

 - Didukung oleh psikoterapis 

Kekurangan: 

 - Buku berisikan tulisan penuh dan hitam putih 

 - Tidak terdapat elemen visual pada buku. 

 - Ada beberapa buku lain yang membahas tentang NLP 

2. Berpikir Positif (Husna Widyani) 

 
Tabel 3. 2. Spesifikasi Buku Studi Eksisting 2 

 
Judul 

Berpikir Positif 

Penulis Husna Widyani 

Penerbit Andaliman Books 

Gambar 3. 26. Studi Eksisting 2 
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Bahasa Indonesia 

Ukuran 15x23 cm 

Jumlah halaman 312 halaman 

Bahan & jilid Sampul : Artcartoon 
Isi : Book Paper 
Jilid : Perfect Binding 

Harga IDR 81,000 

 

Buku ini menjelaskan mengenai cara kerja pikiran secara mendalam. Penjelasan ini 

diselingi oleh perumpamaan yang dikemas dalam bentuk cerita.  

Kelebihan: 

 - Buku menjelaskan tentang cara kerja pikiran secara dalam. 

 - Salah satu buku yang dalam pembahasannya membahas tentang 

mengendalikan pikiran diri sendiri. 

Kekurangan:  

 - Buku tebal, agak berat dan 90% berisikan teks. 

 - Menggunakan layout formal. 

 - Banyak buku motivasi yang membahas tentang cara pikir positif. 

3. Value Your Life (Onggy Hianata) 

Gambar 3. 27. Studi Eksisting 3 
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Tabel 3. 3. Spesifikasi Buku Studi Eksisting 3 

 
Judul 

Value Your Life 

Penulis Onggy Hianata 

Penerbit Elex Media Komputindo 

Bahasa Indonesia 

Ukuran 14 x 21 

Jumlah halaman 225 halaman 

Bahan & jilid Sampul : Artcartoon 
Isi : HVS 
Jilid : Perfect Binding 

Harga IDR 98,800 

  

Buku ini memberikan inspirasi pada pembacanya untuk hidup dengan lebih 

bermakna. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga dapat 

menarik perhatian pembaca. 

Kelebihan:  

 - Isi buku menarik, bahasa mudah dipahami 

 - Perpaduan antara pengalaman dan kesimpulan memiliki flow yang tidak 

membosankan 

 - Ada visual di setiap awal bab 

Kekurangan: 

 - Buku tebal 

 - Ukuran font agak terlalu besar 

 - Buku cukup berat 

4. Positif Thinking Itu "Dipraktekin"  
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Tabel 3. 4. Spesifikasi Buku Studi Eksisting 4 

 
Judul 

Positif Thinking Itu "Dipraktekin" 

Penulis Tim Wesfix 

Penerbit Grasindo 

Bahasa Indonesia 

Ukuran 14 x 21 

Jumlah halaman 225 halaman 

Bahan & jilid Sampul : Artcartoon 
Isi : Bookpaper 
Jilid : Perfect Binding 

Harga IDR 52,000 

 

Kelebihan: 

 - Pembahasan tidak panjang dan menarik 

 - Buku tipis dan ringan 

 - Menggunakan hierarchical grid sehingga lebih nyaman dibaca 

Kekurangan:  

 - Karena penjelasan singkat, jadi pembahasannya tidak mendalam 

Gambar 3. 28. Studi Eksisting 4 
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 - Ada beberapa kata- kata yang typo 

5. Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 3. 5. Spesifikasi Buku Studi Eksisting 5 

 
Judul 

Nanti Kita Cerita Tetang Hari Ini 

Penulis Marchella FP 

Penerbit Gramedia 

Bahasa Indonesia 

Ukuran 14,5x18 cm 

Jumlah halaman 200 halaman 

Bahan & jilid Sampul : Hardcover 
Isi : HVS 
Jilid : Perfect Binding 

Harga IDR 100,000 

 

Kelebihan:  

 - Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan singkat 

 - Ilustrasi membuat pembaca tertarik 

Gambar 3. 28. Studi Eksisting 5 
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Kekurangan: 

 - Pembahasan tidak mendalam 

 

6. Happiness is : 500 Things To Be Happy About 

 

Tabel 3. 6. Spesifikasi Buku Studi Eksisting 6 
 
Judul 

Happiness is: 500 Things To Be Happy 

Penulis Lisa Swerling, Ralph Lazar 

Penerbit Gramedia 

Bahasa Indonesia (terjemahan) 

Ukuran 15x20 cm 

Bahan & jilid Sampul : Artcarton 
Isi : Hvs 
Jilid : Perfect Binding 

Harga IDR 68,000 

 

Kelebihan :  

 - Buku menarik dari segi ilustrasi 

 - Ilustrasi sangat menggambarkan tulisan 

Gambar 3. 29. Studi Eksisting 6 
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 - Bahasa yang digunakan simpel dan mudah dipahami 

Kekurangan : 

 - Buku terlalu tebal 

3.1.9. Analisa S.W.O.T 

Tabel 3. 5. Analisa SWOT 
Strengths - Buku menggunakan tambahan ilustrasi dalam 

penyampaianya sehingga dapat mudah dipahami. 

- Informasi mengenai irrational thoughts dan self-

affirmation sebagai solusinya berasal dari ahli. 

- Memiliki lembar interaktif untuk praktik pembaca. 

Weaknesses - Banyak orang memilih ebook karena lebih praktis 

Opportunities - Berdasar observasi, belum ada buku dengan ilustrasi yang 

membahas mengenai self-affirmation untuk mengatasi 

irrational thoughts. 

- Banyak remaja akhir yang tertarik untuk membaca 

mengenai self-affirmation lebih lanjut. 

Threats - Banyak yang mencari kemudahan dengan mengandalkan 

internet. 

 

 Metodologi  Perancangan 

Dalam prosesnya, digunakan penggabungan metodologi Landa sebagai metodologi 

perancangan keseluruhan dan metodologi perancangan buku oleh Whitbread.   

Perancangan Buku Berilustrasi..., Nathania Fulbertus, FSD UMN, 2019



 
 

76 

Menurut Whitbread (hlm. 36-37), ada beberapa proses yang dilalui dalam 

perancangan buku, yaitu: 

1.  Merancang cover 

Perancangan cover depan, spine, dan cover belakang, termasuk judul, sub 

judul, penulis, logo penerbit dan teaser buku.  

2. Perancangan halaman 

Menentukan ukuran, jumlah halaman buku, serta membuat katern. 

3. Ilustrasi 

Untuk buku dengan ilustrasi, diperlukan perancangan ilustrasi yang 

menyesuaikan konsep. 

4. Imprint page 

Halaman- halaman yang berisikan copyright, detail produksi, dedikasi, 

introduction, dan berbagai referensi yang digunakan. 

 

Landa (2014) mengatakan bahwa dalam mendesain terdapat lima fase yang 

kemudian dijadikan dasar oleh penulis dalam melakukan perancangan, yaitu: 

1. Orientation : Tujuan dari proses ini adalah untuk mengetahui dan 

memahami secara jelas permasalahan. Hal ini dilakukan dengan melakukan 

berbagai proses pengumpulan informasi penting mengenai topik sekaligus 

menentukan target. 

2. Analysis: Melakukan analisa terhadap data yang telah didapatkan juga 

menuliskan konklusi dari analisa tersebut. Pada fase ini, juga perlu adanya 

menentukan strategi untuk membatasi masalah, seperti masalah yang akan 
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dikomunikasikan, target, kompetitor, keadaan pasar, apa permasalahannya, 

kesempatan yang ada, apa call to action nya. 

3. Konsep: Fase ini dilakukan untuk menentukan bagaimana desain akan 

dibuat, juga penentuan color palette, serta gaya visual. Selain itu, pada fase 

ini, juga menentukan alasan akan mengapa dan bagaimana keputusan 

diambil. 

4.  Desain: Dikatakan jika untuk fase desain, dimulai dari sketsa thumbnail, 

sketsa kasar, kompreshensive (biasa berupa mock up atau dummy). 

5. Implementasi: untuk mengeksekusi hasil desain, baik itu dalam bentuk 

cetak atau dalam layar, juga produksi. 

Proses perancangan desain dalam metodologi Landa kemudian dikombinasikan 

dengan proses perancangan desain buku dari Whitbread agar menjadi lebih spesifik 

terhadap perancangan buku  
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