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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Suatu data akan diperoleh dengan melakukan penelitian. Terdapat dua macam 

pendekatan dalam melakukan penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisis atau 

mendeskripsikan fenomena, kepercayaan, pemikiran dari seseorang atau 

kelompok. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan 

menemukan fenomena – fenomena secara objektif yang kemudian hasil datanya 

dinyatakan dalam bentuk angka (Mulyana & Solatun, 2013, hlm. 7 – 8). 

Untuk mendukung proses perancangan buku ilustrasi pengenalan tradisi 

Imlek untuk anak – anak, diperlukan data yang seusai dengan topik. Penulis 

melakuzkan pengumpulan data secara kualitatif dengan dua macam cara yaitu 

mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan 

melakukan wawancara dengan sekretaris umum Majelis Tinggi Agama 

Khonghucu Indonesia, sejarawan Tionghoa Tangerang, focus group discussion 

dengan siswa kelas 3 – 4 SD serta observasi pada toko buku. Data sekunder 

dikumpulkan melakukan studi pustaka dan studi eksisting. 

3.1.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap 2 narasumber ahli, yaitu sekretaris umum dari 

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) dan budayawan 

Tangerang. Pada tanggal 5 Maret 2018, penulis melakukan wawancara dengan 
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Bapak Peter Lesmana dari MATAKIN. Pembahasan mengenai tradisi apa saja 

yang biasa dilakukan oleh masyarakat keturunan Tionghoa pada saat Tahun Baru 

Imlek, masa Orde Baru terhadap pembatasan tradisi orang Tionghoa. Penulis juga 

melakukan wawancara dengan Oey Tjin Eng pada tanggal 12 Maret 2018 di 

Khongcu Bio Tangerang untuk membahas mengenai kisah legenda yang 

berhubungan dengan asal usul tradisi Imlek, tradisi Imlek dan filosofinya, dan 

untuk mengetahui seberapa penting merayakan Tahun Baru Imlek. 

3.1.1.1. Wawancara dengan Sekretaris Umum MATAKIN 

Wawancara dilakukan Bapak Peter Lesmana pada tanggal 5 Maret 2018 di kantor 

pusat MATAKIN di Jakarta Utara. Penulis mengajukan pertanyaan secara 

langsung dan kemudian direkam dengan voice recorder, membahas tentang latar 

belakang permasalahan dan Nian dalam tradis Imlek.  

 Menurut Peter Lesmana, cerita legenda Nian merupakan cerita rakyat yang 

turun temurun. Cerita Nian memiliki unsur pembelajaran yang membuat orang – 

orang melakukan sesuatu kebiasaan yang menjadi turun temurun salah satunya  

memasang warna merah. Hal ini dianggap untuk menjauhkan Nian atau orang 

menafsirkannya untuk menghindar hal buruk. Pada zaman dulu di China, orang 

menandakan mulainya Imlek pada saat permulaan musim semi. Beliau 

menceritakan bahwa perhitungan tepatnya Imlek dah hari – hari besar adalah 

lingkungan kerajaan. Bukan dari lingkungan masyarakat. Dalam perayaan Imlek 

memiliki kegiatan utama yang biasa dilakukan yaitu dengan melakukan 

sembahyang terhadap leluhur. Sembahyang memiliki sifat untuk memperingati 

leluhur dengan harapan leluhur mendapatkan tempat terbaik dari Tuhan. Dalam 
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sembahyang ada melakukan ritual membakar kertas kuning yang bertuliskan 

nama leluhur dengan harapan merasakan kehadiran leluhur di sekitar meja 

sembahyang. 

 Dalam perkembangan zaman, tradisi orang Tionghoa mulai membudaya. 

Contoh di tempat ibadah dari salah satu agama merayakan tradisi Imlek dengan 

memasang ornamen Imlek. hal ini karena sudah mendarah daging, sehingga orang 

Tionghoa tidak lepas dari tradisi etnis Tionghoa. Pada zaman dulu, barongsai 

pernah dianggap kuasa kegelapan karena dianggap memberi pengaruh buruk 

sehingga tidak boleh dimainkan.  

 Hari raya Tahun Baru Imlek bagi orang etnis Tionghoa bukanlah menjadi 

salah satu hari raya suatu agama melainkan dianggap sebagai budaya atau tradisi 

yang wajib untuk dijalankan. Hal ini karena sudah mandarah daging sejak dari 

leluhur hingga generasi selanjutnya. Namun, terkadang orangtua kurang 

menjelaskan kepada anak – anaknya sehingga memiliki pemahaman yang kurang 

pada tradisinya.  

 Pada wawancara yang dilakukan, Peter Lesmana juga menjelaskan bahwa 

adanya faktor dari pengalaman masala lalu yang perna terjadi di Indonesia. 

Tepatnya pada masa Orde Baru, dimana terjadi diskriminasi terhadap masyarakat 

keturunan Tionghoa. Diskriminasi yang terjadi adalah pelarangan segala aktivitas 

yang berhubungan dengan etnis Tionghoa, sehingga pada saat itu, masyarakat 

keturunan Tionghoa tidak dapat merayakan hari raya yang berhubungan etnis 

Tionghoa, salah satunya adalah Imlek. Hal ini terjadi tidak hanya 1 atau 2 tahun 

tapi bertahun – tahun menyebabkan orang tidak dapat merayakan dan pada 
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akhirnya menjadi lupa. Etnis Tionghoa baru dapat ruang yang lebih luas sekitar 

tahun 2000an dimana mereka baru bisa kembali merayakan dan menjalankan 

tradisi mereka. Namun, orang – orang Tionghoa mulai melupakan dan menjadi 

kurang mendalami karena pengaruh deskriminasi yang terjadi tersebut. Hal yang 

sering terjadi sekarang ini adalah orangtua kurang menjelaskan kepada anaknya. 

Hal ini bisa terjadi karena, orangtua kurang mengerti tentang tradisinya atau 

karena faktor masa lalu yang pernah terjadi.  

3.1.1.2. Wawancara dengan Budayawan Tangerang  

Pada tanggal 12 Maret 2018, penulis melakukan wawancaran dengan salah satu 

budayawan Tangerang yang merupakan etnis Tionghoa bernama Oey Tjin Eng. 

Beliau telah menjadi narasumber ahli dalam membahas seputar etnis Tionghoa. 

 Dalam wawancara yang dilakukan penulis, membahas tentang tradisi yang 

biasa dilakukan pada saat Imlek. Salah satu tradisi yang biasa dilakukan dan 

menjadi hal wajib pada saat Imlek adalah melakukan sembahyang pada leluhur. 

Hal ini dimaksudkan untuk menghormati sebagai tanda bakti anak pada orangtua 

atau luluhurnya yang dilakukan secara sepenuh hati. Dalam salah satu 

kepercayaan orang Tionghoa ada budaya dimana membersihkan meja altar. Ada 

juga suatu kepercayaan orang Tionghoa yang membersihkan rumah sebelum 

Imlek dipercaya untuk mendatang rezeki.  

 Dalam suatu budaya atau tradisi yang dijalankan pada saat Imlek harus 

memaknainya dengan sungguh dan tidak salah tafsir. Hal ini karena setiap tradisi 

memiliki simbol tersendiri yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, 
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sehingga tidak sembarang untuk dilakukan dan menjadi salah tafsir pada tradisi 

tersebut.  

Tradisi Imlek selalu digambarkan dengan warna merah yang dominan. Hal 

ini karena etnis Tionghoa memiliki kepercayaan pada makna dari setiap warna. 

Warma merah melambangkan suatu kegembiraan, kuning melambangkan 

kemakmuran sedangkan warna biru memiliki makna kedukaan. Namun pada 

perkembangan zaman, pada saat Imlek orang kurang mementingkan penggunaan 

warna. Seperti contoh, orangtua menyuruh anak untuk memakai pakaian yang 

berwarna merah tanpa menjelaskan maksud dari warna merah kepada anaknya 

dan juga orang – orang yang menggunakan pakaian biru pada saat Imlek. Karena 

dari penggunaan warna merah pada saat Imlek, dianggap merupakan suatu doa 

atau harapan yang dipanjatkan untuk tahun yang baru.  

3.1.1.3. Legenda Nian 

Berdasarkan hasil wawancara, legenda dalam kepercayaan masyarakat etnis 

Tionghoa sudah ada sejak sekitar 3.500 tahun lalu dan disebarkan secara turun – 

temurun. Salah satu legenda yang dijadikan sebagai asal usul masyarakat etnis 

Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek, yaitu legenda Nian. Nian merupakan 

sosok monster yang berkepala panjang dan memiliki tanduk tajam. Setiap malam 

tahun baru, Nian akan memangsa manusia dan makhluk hidup lain yang ada di 

desa. Penduduk desa mengetahui hal itu, maka pada setiap malam tahun baru 

penduduk desa melarikan diri ke gunung atau gua untuk bersembunyi agar tidak 

tertangkap oleh monter Nian. Hingga pada suatu ketika, seorang pria tua yang 

tidak ikut untuk bersembunyi dan memilih tinggal di rumah. Di rumahnya, pria itu 
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menempelkan kertas merah di pintu, mamakai pakaian merah, memasang lilin di 

dalam rumah dan membakar batang bambu untuk menciptakan bunyi yang keras, 

sekarang ini biasa disebut dengan petasan. Hal ini membuat monster Nian gagal 

untuk memangsa pria itu karena Nian takut dengan warna merah dan suara yang 

berisik. Setelah kejadian itu, setiap malam tahun baru penduduk desa akan hal 

tersebut hingga membuat monster Nian tidak menampakkan diri lagi. Dari 

kejadian itu, tradisi ini dilakukan terus menerun hingga sekarang setiap 

merayakan Tahun Baru Imlek. 

3.1.1.4. Filosofi dalam Tradisi Imlek 

Berdasarkan hasil wawancara, merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek tentu 

luput dari tradisi. Tidak hanya tradisi, pernak – pernik untuk merayakan Imlek 

juga disediakan. Berikut tradisi dan pernak pernih yang biasa dilakukan pada saat 

merayakan Tahun Baru Imlek : 

1. Membersihkan Rumah 

Berdasarkan kepercayaan masyarakat Tionghoa, membersihkan rumah 

memiliki makna membuang segala keburukan dan mendatangkan rezeki. 

Jika membersihkan rumah pada saat Imlek dipercaya akan membuang 

segala rezeki dan keberuntungan di tahun berikutnya. 

2. Pernak – Pernik Berwarna Merah 

Warna merah menjadi warna yang dominan karena warna merah dianggap 

sebagai warna yang membawa keberuntungan, kebahagiaan, menjauhkan 

dari hal buruk. Pernak – pernik yang biasanya identik dengan warna merah 

adalah pakaian, lampion, petasan, barongsai, angpao, dan lain sebagainya.   
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3. Petasan  

Petasan memiliki makna untuk mengusir nasib buruk dari tahun 

sebelumnya dan mengharapkan keberuntungan untuk tahun berikutnya. 

Dalam cerita legenda, petasan digunakan untuk mengusir Nian yang akan 

menghancurkan desa dan menyerang manusia. Hal ini karena Nian tidak 

menyukai suara keras yang dihasilkan oleh petasan.  

4. Barongsai dan Liong 

Tarian barongsai dan liong merupakan lambang kebahagiaan dan 

kesenangan, dipercaya sebagai tarian untuk menolak dari hal buruk atau 

bencana, dan diharapkan membawa keberuntungan. 

5. Memberi Angpao 

Angpao memiliki arti untuk mengusir iblis dan monster Nian yang 

mengganggung anak – anak pada legenda yang dipercaya tentang angpao. 

Bagi masyarakat Tionghoa angpao yang berwarna merah memiliki arti 

kebahagiaan, rezeki dan keberuntungan.  

6. Mengunjungi Saudara 

Mengunjungi saudara menjadi saat yang digunakan untuk mempererat 

kekeluargaan dan persaudaraan. Biasanya masyarakat Tionghoa yang 

tinggal jauh dari keluarga akan pulang ke kampung halaman untuk 

merayakan Tahun Baru Imlek bersama. 
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7. Tradisi Yu Sheng 

Tradisi yang dilakukan untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Menu ini 

disediakan dan disantap dengan iringan doa syukur atas rezeki di tahun 

yang baru. Anggota keluarga duduk melingkar dan mengaduk makanan 

kemudian mengangkatnya dengan sumpit setinggi – tingginya sambil 

mengatakan “Lao Qi” atau “Lao Hei”.  Dalam tradisi ini memiliki makna 

menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga. Tidak hanya itu, pada 

setiap jenis bahan makanan yang digunakan pada sajian Yu Sheng, 

memiliki arti atau makna tersendiri yang dan masing – masing bahan 

memiliki doa tersendiri. 

3.1.2. Focus Group Discussion 

Penulis melakukan focus group discussion di Sekolah Kristen Kanaan Tangerang 

dengan 4 anak kelas 3 dan 6 anak kelas 4 SD yang menjalankan tradisi Imlek. 

Focus group discussion memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan data 

tentang seberapa mengerti anak tentang tradisi Imlek.  

Tabel 3.1. Hasil Focus Group Discussion mengenai tradisi dalam keluarga 

No. Kegiatan Tujuan Respon 

1. 

Menunjukkan ilustrasi 

Nian. 

Mengetahui anak tahu 

atau tidak tentang 

legenda Nian. 

Anak hanya pernah 

melihat Nian yang 

biasa ada pada saat 

Imlek. 

2. 

Menanyakan tradisi apa 

yang biasa dilakukan 

dengan keluarga pada 

saat Imlek.  

Mengetahui tradisi 

apa yang biasa 

dilakukan. 

Anak menyebutkan 

kegiatan yang 

dilakukan  

3. Menanyakan apakah Mengetahui anak Anak lebih banyak 
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mengeahui asal usul 

tradisi Imlek atau tidak. 

dijelaskan atau tidak 

oleh keluarga atau dari 

tempat ibadah. 

tidak mengetahuinya 

karena tidak 

diceritakan oleh 

orangtua.   

 

Dari hasil focus group discussion, didapatkan 6 dari 10 anak mengatakan bahwa 

mereka masih belum mengerti makna dari tradisi Imlek yang dilakukan bersama 

keluarga. Hal ini terjadi karena, orangtua sebagai orang terdekat anak kurang 

menjelaskan dengan baik makna dari tradisi Imlek. Hal ini menyebabkan anak 

tidak mengerti dan tidak memiliki pengetahuan dari tradisi Imlek. Anak hanya 

akan mengikuti apa yang orangtua mereka lakukan tanpa mengerti maksud atau 

makna dibalik tradisi yang dilakukan. Anak sebagai generasi penerus keluarga, 

dalam perkembangannya hingga dewasa, akan tidak memiliki informasi yang baik 

tentang tradisi Imlek, sehingga dikhawatirkan untuk generasi yang selanjutnya 

akan semakin pudar. Makna atau nilai filosofi yang ada dalam tradisi akan 

semakin terlupakan.  

 Dalam FGD juga dilakukan diskusi terhadap animasi apa yang melekat 

dalam pikiran anak dan menjadi kesukaan anak karena hal ini juga membantu 

penulis dalam melakukan perancangan dalam pembuatan ilustrasi. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui referensi karakter seperti apa yang disukai. 

3.1.3. Observasi  

Penulis melakukan observasi dengan mengunjungi 5 toko buku berbeda yang ada 

di Jakarta dan Tangerang. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui 

ketersediaan buku pop-up yang dijual di toko buku. Dalam pengamatan yang 
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dilakukan, penulis tidak menemukan buku pop-up yang membahas tentang 

pengenalan tradisi. Buku yang dijual hanya buku ilustrasi tanpa adanya unsur pop-

up atau interaktif di dalamnya. Buku ilustrasi tersebut lebih banyak mengandung 

cerita yang diadaptasi dari film animasi, cerita tentang tokoh – tokoh agama dan 

cerita rakyat nusantara. Konten dari buku – buku tersebut juga hanya sebatas 

cerita fiksi karena hal yang diutamakan adalah untuk menceritakan suatu kisah 

imajinasi dari pembuatnya. Ada juga buku ilustrasi yang hanya menggunakan 

konten pengetahuan untuk bahan pembelajaran. Namun, tidak ada konten buku 

yang memberikan informasi yang berhubungan dengan tradisi. Buku ilustrasi 

yang dijual juga lebih banyak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar dibanding bahasa Indonesia.  

3.1.4. Studi Eksisting 

Penulis melakukan studi eksisting terhadap beberapa buku yang sudah ada di 

pasaran sebagai referensi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh referensi sebagai 

acuan dari segi teknik pop-up, visual, dan warna. Hasil studi akan digunakan 

sebagai pendukung untuk merancangan buku pop-up pengenalan tradisi imlek 

untuk anak – anak.  

a. Visual  

Konsep visual dari buku yang ingin dibuat adalah dengan menggunakan 

visual yang difokuskan sebagai objek utama. Latar dibuat sederhana dan 

ditambah beberapa objek tambahan sebagai visual pendukung.  
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 Gambar 3.1. Referensi dari buku  LEAVES: An Autumn Pop-Up Book 

 

 Buku di atas menggambarkan tentang hutan dimusim gugur 

dimana jamur yang mulai tumbuh dari kayu pohon di hutan. Jamur yang 

tumbuh dari kayu pohon menjadi visual utama karena dibuat lebih besar 

dengan menggunakan teknik v-fold. Visual pendukung dan keterangan 

diletakan disekitar visual utama dengan komposisi yang lebih kecil dari 

pada visual utama. Dalam hal ini, pembaca diarahkan untuk terlebih 

dahulu fokus pada visual utama. Setelah itu pembaca juga akan diarahkan 

untuk membaca informasi atau teks yang diletakan disekitar visual utama. 

Penyajian informasi tambahan juga dibuat dan diletakkan dibalik visual 

pendukung dengan menggunakan teknik flap.  

 Latar dibuat sederhana dengan mengambil sudut pandang dari 

depan dan seluruh tampilan visual dalam buku memenuhi seluruh bagian 

dari halaman buku. Tulisan dibuat dalam satu kolom dan terletak di salah 

satu sisi halaman dengan menggunakan paragraf yang singkat. Warna 

tulisan yang digunakan adalah hitam sehingga masih dapat jelas terbaca. 
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Informasi tambahan disajikan dengan menggunakan teknik pop-up flap 

agar informasi utama dapat dilihat lebih dulu.   

b. Teknik  

 

Gambar 3.2. Sumber dari Buku Silly Skeletons 

 

Teknik Pop-up yang utama digunakan adalah teknik v-fold. Teknik ini 

digunakan untuk menggambarkan suasana dari ilustrasi yang dibuat 

sehingga membentuk suatu perspektif pada saat membaca. Teknik seperti 

ini cocok digunakan untuk penggambaran suasana dari Imlek. Penjelasan 

cerita dibuat singkat  dan menggunakan huruf yang tidak terlalu kecil.  

c. Warna 

Warna yang akan digunakan adalah warna – warna cerah dan tetap 

diadaptasi dari warna identik Imlek yaitu merah, kuning beserta warna 

turunannya yang lebih dominan. 

3.2. Penerbit 

Untuk buku pop-up yang dibuat, penulis memilih Gramedia Pustaka Utama 

sebagai tempat untuk penerbitan buku. Hal ini karena, Gramedia Pustaka Utama 
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merupakan salah satu penerbit buku terbaik di Indonesia. Gramedia Pustaka 

Utama memiliki misi “Ikut mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa 

serta masyarakat Indonesia melalui bacaan yang menghibur dan mendidik”. 

Tidak hanya itu, berdasarkan dari situs gramedia.com, Gramedia memiliki 52 

outlet terletak diberbagai wilayah di Jabodetabek yang mudah dijangkau oleh para 

target dari buku pop-up yang dirancang ini. Outlet Gramedia di Jakarta Barat 6 

toko, Jakarta Utara 8 toko, Jakarta Timur 4 Toko, Jakarta Selatan 10 toko, Jakarta 

Pusat 4 toko, Bogor 3 toko, Depok 3 toko, Tangerang 9 toko, Bekasi 5 toko.  

3.3. Kesimpulan Hasil Penelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, disimpulkan bahwa 

pengenalan suatu tradisi merupakan informasi yang penting bagi anak – anak 

dengan usia 8 – 12 tahun untuk mengerti makna dari apa yang mereka jalankan 

selama mengikuti tradisi Imlek. Namun, masih belum ada media yang bisa 

membantu untuk menjelaskan kepada anak karena hanya sebatas informasi yang 

disampaikan secara verbal. Sumber informasi yang menjelaskan makna dari 

tradisi Imlek berdasarkan pada buku – buku pembelajaran dengan bahasa yang 

hanya dipahami oleh orang dewasa, dan juga sumber buku ada yang merupakan 

terbitan lama sehingga menggunakan bahasa yang menggunakan ejaan lama. 

Orangtua dalam hal ini kurang menjelaskan kepada anak tentang makna dari 

tradisi yang dijalankan sehingga anak kurang paham dan hanya mengikuti apa 

yang diminta oleh orangtuanya. Hal ini menjadi kekhawatiran bahwa jika terus 

menerus, tradisi yang diwariskan oleh leluhur akan terlupakan. Pemahaman 

tentang makna dari tradisi Imlek sangat penting dijelaskan dan diajarkan pada 
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anak karena mereka dapat mengenal, memahami, dan memaknai tradisi yang 

selama ini dijalankan dalam keluarga.  

3.4. Metodologi Perancangan 

Menurut Landa (2011), dalam setiap perancangan suatu design dibutuhkan 

beberapa tahap yang perlu dilakukan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan informasi dilakukan untuk mempelajari tentang topik 

permasalahan. Untuk mendapatkannya, penulis melakukan wawancara 

terhadap narasumber ahli dari majelis agama mengenai kebiasaan yang 

identik dengan tradisi dan permasalahaan yang melatarbelakangi kemunduran 

dalam memaknai nilai - nilai dalam tradisi Tahun Baru Imlek. Penulis juga 

melakukan wawancara dengan budayawan etnis Tionghoa Tangerang 

mengenai nilai – nilai dan makna dari setiap tradisi Tahun Baru Imlek yang 

dilakukan. Data juga didapatkan dari hasil Focus Group Discussion dengan 

beberapa anak sekolah dasar yang menjalankan tradisi Tahun Baru Imlek 

untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang tradisi yang mereka jalankan.   

2. Analisis Data 

Semua data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengambil 

kesimpulan. Setelah dilakukan analisa, penulis menemukan bahwa 

permasalahan terjadi karena kurangnya media untuk membantu anak untuk 

mengerti dan memahami nilai – nilai dalam tradisi yang dijalankan dalam 

keluarga. 
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3. Konsep Visual 

Konsep menjadi panduan penulis dalam perancangan. Untuk mendapatkan 

konsep, penulis melakukan mind mapping untuk menemukan beberapa kata 

kunci yang tepat untuk acuan dalam perancangan. 

4. Pengembangan Desain 

Pembuatan desain berdasarkan dari konsep visual yang didapat sebagai acuan 

dalam membuat desain karakter, latar, dan elemen – elemen lain.  

5. Implementasi  

Hasil desain yang dibuat kemudian dicetak, atau dibuat mock up sebagai 

gambaran nyata dari hasil akhir desain.  
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