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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Untuk perancangan buku ilustrasi ini, Penulis menggunakan metode pengumpulan 

data kualitatif, sebagaimana menurut Creswell (2013) bahwa metode kualitatif 

berupa wawancara dengan pertanyaan tidak terstruktur dan terbuka dengan jumlah 

yang sedikit untuk mendapatkan pandangan dan pendapat dari setiap audiens yang 

berbeda (hlm. 597).  

Sebagai penunjang dalam menyelesaikan perancangan tugas akhir ini, 

penulis perlu mengumpulkan data primer maupun sekunder sebagai bahan riset 

lebih lanjut demi mendapatkan data yang valid. Penulis melakukan pengumpulan 

data dengan metode yang bersifat kualitatif ini yang berupa observasi, wawancara, 

studi excisting dan juga Focus Group Discussion dalam proses perancangan buku 

informasi mengenai upacara adat Hindu Bali.  

3.2. Wawancara 

Untuk memahami lebih banyak mengenai makanan khas Bali, khususnya yang 

memiliki filosofi budaya dan spiritual, penulis melakukan wawancara dengan 

beberapa narasumber untuk mendukung data dan penjelasan yang jelas mengenai 

topik penulis. Wawancara dilakukan dengan proses Tanya jawab ada yang melalui 

email, face to face dan juga telepon. Narasumber yang penulis wawancarai antara 

lain : 

Perancangan Buku Informasi..., Made Rahninta, FSD UMN, 2018



51 
 

3.2.1. Wawancara dengan Budayawan Bali 

Wawancara dilakukan dengan bapak Oka Mantara selaku pengamat budaya bali 

yang berlangsung di Pura Dharma Sidhi pada tanggal 25 Februari 2018, pukul 

13.45. Pak Oka sampai saat ini masih mempertahankan tradisi Bali yang sangat 

kuat dalam kehidupannya sehari-hari. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui 

lebih dalam tentang budaya Bali yang terkait dengan upacara adat atau keagamaan 

yang masih dijalankan. 

3.2.1.1. Proses Wawancara 

Menurut Pak Oka, bahwa dalam setiap upacara adat Hindu memerlukan 

beberapa elemen untuk lancarnya upacara tersebut. Di luar dari persiapan 

hati, pikiran dan jiwa yang harus bersih, persiapan dalam hal yang 

menyangkut upacara itupun harus dipersiapkan dengan baik misalnya 

sarana prasarana, kesenian yang ditampilkan, sesajen yang dihaturkan dan 

lain-lain. Pak Oka mengatakan bahwa yang setiap umat Bali seharusnya 

memiliki pengetahuan yang kongkrit mengenai apa saja yang harus 

disiapkan dalam tiap upacara. Filosofi dari setiap perayaan upacara adat 

Hindu juga berbeda-beda dan menurut Pak Oka para remaja masih belum 

banyak tahu mengenai filosofi yang ada di dalam upacara sehingga para 

remaja hanya menjalankan saja tanpa mengerti arti dibalik perayaan 

tersebut. Meskipun dari beberapa perayaan hari keagamaan yang tidak 

dijalankan sehari-hari dengan kata lain dalam waktu tertentu misalnya 

dalam kurun waktu enam bulan sekali atau satu tahun sekali. Dalam setiap 

upacara tentunya persiapan yang dilakukan berbeda-beda begitu juga 
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dengan filosofinya meskipun terkadang sesajen yang dihaturkan terlihat 

sama tetapi dalam sifat filosofinya berbeda. memiliki menu makanan yang 

sama, tetapi arti dan filosofinya dapat berbeda-beda. Pak Oka juga 

menyatakan bahwa masyarakat umum khususnya para remaja Hindu yang 

tinggal diluar Bali belum mengetahui apa saja yang harus disiapkan untuk 

suatu upacara karena masih bergantung pada orang tua sedangkan saat 

memasuki peralihan ke jenjang yang berikutnya tentunya harus mandiri 

dan bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain.  

Pak oka mengatakan bahwa dalam agama Hindu, upacara 

keagamaan dibagi menjadi lima jenis yang disebut dengan Panca Yadnya 

meliputi Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Manusa Yadnya, Rsi Yadnya dan 

Bhuta Yadnya dimana dari setiap jenis perayaannya pasti menyiapkan hal-

hal tertentu yang berbeda sebagai pendukung berjalannya upacara. 

Misalnya salah satu upacara adat Hindu yaitu Galungan, terdapat Penjor 

yang dibuat oleh umat Hindu yang berarti Penjor adalah simbol dari naga 

basukih, dimana Basukih berarti kesejahteraan dan kemakmuran. 

Menurut Beliau, memasang Penjor bertujuan untuk mewujudkan 

rasa bakti dan sebagai ungkapan terima kasih kita atas kemakmuran yang 

diberikan oleh Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan). Bambu yang melengkung 

adalah gambaran dari gunung tertinggi sebagai tempat yang suci, hiasan 

Penjor yang terdiri dari kelapa, pisang, tebu, jajan, dan kain adalah wakil 

dari semua tumbuh-tumbuhan dan benda sandang pangan, yang dikaruniai 

oleh Hyang Widhi Wasa (Tuhan). 
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Penulis bercerita akan membuat perancangan buku informasi 

mengenai upacara adat Hindu Bali karena penulis merasa prihatin pada 

diri sendiri serta teman-teman penulis yang berketurunan Bali tetapi 

pengetahuan mengenai upacara adat dan tradisi Bali masih sangat minim 

yang pada dasarnya semua umat Hindu harus mengerti sedikit banyaknya 

mengenai upacara adat, hal-hal yang menyangkut upacara dan juga filosofi 

dibaliknya. Pak Oka sangat mengapresiasi niat penulis untuk membuat 

rancangan buku informasi ini agar generasi muda dapat terus melestarikan 

budaya daerah dan paham mengenai upacara yang akan dijalankan untuk 

pengahaturan kepada Tuhan.  

3.2.1.2. Kesimpulan Wawancara 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perayaan upacara keagamaan 

di Bali, makanan khas juga menjadi unsur utama yang harus disajikan 

untuk mendukung jalannya upacara karena dalam setiap jenisnya memiliki 

arti dan filosofi tersendiri. Dalam melestarikan budaya, tentunya banyak 

hal yang menjadi dasarnya seperti halnya makanan, masyarakat mungkin 

hanya tahu bahwa makanan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

tetapi sebenarnya memiliki arti dalam keagamaan serta untuk 

mempertahankan tradisi dan budaya. Menurut beliau, sebuah buku 

mengenai pengenalan dan penjelasan tentang makanan khas Bali ini 

rupanya penting untuk generasi muda agar dapat lebih tahu dan paham 

mengenai makanan khas negara sendiri yang juga untuk membantu 

melestarikan budaya atau tradisi Bali. 
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       Gambar 3.1 Proses Wawancara dengan Budayawan Bali 

 

3.2.2. Wawancara dengan Sulinggih atau Orang Suci 

Wawancara dilakukan dengan bapak Nyoman Suparta selaku sulinggih atau orang 

suci di Kalianget, Singaraja-Bali yang dilakukan pada tanggal 2 April 2018 di 

kediaman Bapak Nyoman. Bapak Nyoman menyatakan bahwa menurunnya 

pengetahuan masyarakat Hindu Bali terutama dikalangan remaja mengenai 

upacara adat dikarenakan tidak adanya informasi yang lengkap dan jelas. Selama 

ini pengetahuan dalam persiapan upacara adat juga hanya melalui mulut ke mulut 

atau bisa dikatakan melihat dari orang tuanya tetapi itupun selalu orang tuanya 

yang menyiapkan dan tidak dijelaskan secara rinci.  
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3.2.2.1. Proses Wawancara 

Menurut Pak Nyoman bahwa upacara adat Hindu memiliki banyak hal 

yang harus diperhatikan dan diajarkan sedini mungkin tetapi terkadang 

orang tua hanya menjelaskan secara singkat megenai semua yang harus 

dilakukan dan disiapkan dari setiap upacara. Pak Nyoman mengatakan 

bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat Hindu mengenai segala hal 

dalam mempersiapkan upacara karena terbiasa mengandalkan orang 

tuanya yang selalu menyiapkan tanpa memberi pengajaran atau informasi 

yang jelas. Jadi bila hanya melihat saja tanpa mempelajari lebih dalam 

atau mencoba sendiri tentunya anak remaja semakin lama akan tumbuh 

dan harus mandiri untuk jenjang berikutnya sehingga tidak bisa hanya 

mengandalkan orang tua saja, oleh karena itu buku pedoman dalam 

menuntut masyarakat Hindu mengenai upacara adat dan persiapannya 

dirasa perlu dan sangat membantu dalam mempelajari adat istiadat atau 

tradisi yang selalu dihadirkan dalam suatu upacara.  

 Pak Nyoman menjelaskan upacara menurut jenis penghaturannya 

dan menyebutkan apa saja dari setiap jenisnya tersebut. Beliau 

menjabarkan setiap masing-masing upacara memiliki persiapan yang 

berbeda dari segi sarana, makanan khas, kesenian atau nyanyian yang 

dihadirkan dan lain-lain. Menurut Beliau, persembahyangan dalam umat 

Hindu selain dengan pikiran dan hati yang bersih, sesajen dan banten yang 

dihaturkan juga sangat penting karena dari setiap hal yang dihaturkan oleh 

umat Hindu mempunyai simbol dan filosofi masing-masing. Beliau 
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mengatakan bahwa dari setiap bahan yang dipakai untuk sesajen baik itu 

kue, bunga, buah apapun itu pasti memiliki arti tersendiri untuk 

berlangsungnya upacara maka dari itu tidak boleh dilupakan. Penulis juga 

menceritakan bahwa akan merancang buku informasi mengenai upacara 

adat Hindu dan Beliau bertanya bahasannya mengenai apa saja setelah itu 

penulis mengatakan akan membahas seputar jenis upacara menurut 

penghaturannya yang biasa disebut Panca Yadnya beserta persiapan, 

proses dan juga filosofi dari setiap upacara tersebut. Mendengar penjelasan 

penulis, Pak Nyoman sangat menghargai dan senang mendengar niat dan 

topik yang akan penulis rancang sehingga masyarakat Hindu khususnya 

para remaja awal sampai dewasa akhir yang akan mempersiapkan diri ke 

jenjang berikutnya untuk lebih mandiri dalam persembahyangan akan 

lebih memahami karena akan dijelaskan dengan rinci karena selama ini 

informasi seperti ini hanya melalui mulut ke mulut dan sangat berpotensi 

untuk terputus bila tidak dicatat dan dijelaskan sedemikian rupa.  

3.2.2.2. Kesimpulan Wawancara 

Penulis mendapat kesimpulan dari hasil wawancara bersama Pak Nyoman 

bahwa saat ini masyarakat Hindu memang masih menjalankan serangkaian 

tradisi upacara adat tetapi semakin berkembangnya waktu dan zaman 

pastinya bila informasi yang diberikan hanya sebatas dari mulut ke mulut 

akan ada yang hilang atau berkurang sehingga dibutuhkan informasi 

kongkrit yang menjelaskan secara terperinci mengenai rangkaian upacara 

tersebut dari persiapan, proses dan juga arti atau filosofi dari setiap hal 

Perancangan Buku Informasi..., Made Rahninta, FSD UMN, 2018



57 
 

yang terkait dengan upacara tersebut, tentunya buku akan menjadi 

panduan yang akan dijadikan pedoman untuk dipelajari dan dipahami. 

Beliau juga merasa buku yang akan penulis rancang akan berguna bagi 

masyarakat Hindu secara meluas guna untuk menambah pengetahuan serta 

mempertahankan tradisi yang akan diteruskan dari generasi ke generasi  

berikutnya. 

 

 

Gambar 3.2 Wawancara dengan Sulinggih 

 

3.2.3. Wawancara dengan Kepala Redaksi Elex Media 

Wawancara dengan Ibu Retno Kristy, selaku Editor dari Elex Media Komputindo, 

yang berlangsung tanggal 21 Februari 2018, pukul 19.30 sampai dengan 21.00 di 

kediaman beliau yang berlokasi di Kelapa Dua, Tangerang. Dalam wawancara ini 

penulis mendapatkan data berupa bahan, jumlah halaman, ukuran dan juga 

finishing buku yang sesuai dengan perancangan. Selain itu, penulis juga 
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mendapatkan pengetahuan mengenai keadaan pasar buku yang dapat diterapkan 

dalam perancangan penulis.  

3.2.3.1. Proses Wawancara 

Penulis mendapatkan informasi dari Ibu Retno mengenai buku yang akan 

dirancang. Beliau mengatakan bahwa buku yang akan dirancang penulis 

masuk dalam kategori agama atau budaya. Ukuran yang sesuai dengan 

rancangan penulis yaitu 21x21 cm, hal ini didasarkan pada pertimbangan 

kenyamanan pembaca saat melihat dan membaca teks serta foto yang 

ditampilkan dalam buku. Beliau menyarankan berbentuk kotak agar layout 

foto dan teks dapat diletakkan dengan presisi dan teratur.  

 Dalam pembuatan buku, minimal halaman yang diperlukan yaitu 

48 halaman, menurut Ibu Retno dalam kategori religion dan mencakup 

budaya atau tradisi, 48 halaman dirasa cukup tetapi bila memang dirasa 

kurang boleh ditambah. Bahan dan gramatur yang sesuai untuk buku 

rancangan penulis adalah art paper dengan ketebalan 100 atau 120 gsm. 

Hal ini didasarkan pada pertimbangan warna yang akan ditampilkan dari 

foto maupun background tidak menembus halaman sebaliknya. 

Sedangkan, untuk bahan untuk sampul buku menggunakan art carton 

dengan gramatur diatas 200 gsm dan untuk penjilidannya disarankan 

dengan perfect-binding. 

 Selain mendapatkan data untuk proses rancangan penulis, Ibu 

Retno juga memberikan informasi mengenai keadaan pasar di Indonesia 

saat ini. Beliau menyampaikan sebaiknya dalam menentukan judul buku 
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diperlukan judul yang menarik minat pembaca jadi tidak terlalu formal 

yang sifatnya lebih mengajak dan menyenangkan. Beliau juga mengatakan 

sebaiknya sampul buku diberi unsur yang memiliki ornamen-ornamen Bali 

sehingga dapat menarik perhatian. 

3.2.3.2. Kesimpulan Wawancara 

Dalam hasil wawancara, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa buku 

yang akan dirancang berukuran 21x21 cm  dengan jumlah halaman 

minimal 48 tetapi bisa lebih bila mencakup konten yang lebih banyak 

dengan bahan art paper 120 gsm untuk bagian dalam sedangkan untuk 

cover menggunakan bahan art carton dengan bahan diatas 200 gsm. Selain 

itu penulis juga akan memikirkan judul buku yang akan lebih menarik 

perhatian audiens dengan kata-kata ajakan atau pemberitahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Wawancara dengan Editor Elex Media Komputindo 
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3.3. Forum Group Discussion (FGD) 

Setelah melakukan wawancara, Penulis juga mengadakan focus group discussion 

bersama 7 orang dengan kisaran umur 19-25 tahun berdomisili Jakarta Tangerang 

yang menjadi target perancangan buku informasi yang akan dirancang. FGD ini 

dilakukan untuk mendapatkan data demi kesesuaian dengan topik yang penulis 

angkat apakah benar bahwa pada saat ini pengetahuan atau informasi yang 

didapatkan oleh mereka sangat minim sehingga tidak terlalu banyak tahu 

mengenai upacara adat yang seharusnya paham dan tahu mengenai proses, 

periapan dan juga filosofi dibalik setiap upacara. FGD ini juga bertujuan untuk 

mendapatkan data mengenai gaya visual, tipografi, dan ukuran buku yang sesaui 

dengan target. FGD ini dilakukan di salah satu pura di Tangerang pada tanggal 6 

Mei 2018, dan sembari berdiskusi, Penulis juga memberi masing-masing peserta 

lembar pertanyaan yang berisikan mengenai topik penulis untuk benar atau 

tidaknya serta pilihan gaya visual, tipografi, dan ukuran buku.  

3.3.1. Proses Forum Group Discussion 

Diskusi dimulai dengan hal terkait topik yang diangkat penulis yaitu kurangnya 

informasi mengenai upacara adat Hindu dan mereka mengaku benar bahwa 

mereka hanya menjalankannya tanpa tahu apa filosofi dibalik setiap upacara, hal 

apa saja yang harus di persiapkan dan seperti apa prosesnya. Selama ini mereka 

hanya mengikuti bila ada persembahyangan tetapi tidak ikut serta dalam proses 

persiapannya sehingga salah satu orang dalam forum ini yang bernama Mona 

mengatakan bahwa merasa bingung saat harus memikirkan hal-hal terkait 

persembahyangan saat sudah menikah nanti karena tidak memperhatikan dan 
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mencari tahu apa saja yang harus disiapkan karena selama ini hanya sekedar ikut 

yang dimana upacara adat ini sifatnya wajib dengan segala rangkaiannya. 

Kemudian penulis mulai mempertanyakan mengenai gaya visual dari buku yang 

akan dirancang mulai dari kenyamanan dalam ukuran buku, font, media 

visualisasi dan lain-lain.  

Saat penulis mempertanyakan masalah visualisasi, media visual apa yang 

sebaiknya digunakan untuk memudahkan pembaca dalam menikmati dan 

memahami konten dari buku ini.  Pilihan pertama adalah menggunakan foto dan 

pilihan kedua menggunakan ilustrasi. Setelah berdiskusi ternyata semua peserta 

FGD sepakat menjawab menggunakan foto dengan alasan yang memang sudah 

penulis pahami bahwa upacara merupakan satu hal yang sakral dan untuk 

menunjukannya melalui visual yang paling tepat adalah foto karena dapat terlihat 

dengan jelas sesuai dengan realita yang terjadi.  

Kemudian diskusi dilanjutkan dengan pemilihan tipografi untuk judul, sub 

judul, dan body text. Jenis tipografi yang digunakan adalah sans serif, karena jenis 

tipografi yang santai dan lebih dekat dengan keseharian peserta FGD. Pilihan 

pertama merupakan tipografi bernama Signika sebagai judul, Open Sans sebagai 

sub judul, dan Tw Cen MT sebagai body text. Pilihan kedua merupakan tipografi 

bernama Aldo sebagai judul, Aldo sebagai sub judul, dan Abeezee sebagai body 

text. Dan pilihan ketiga merupakan tipografi bernama Hand of Sean sebagai judul, 

DK Carrot Juice Regular sebagai sub judul, dan Open Sans sebagai body text. 

Pilihan kedua merupakan pilihan terbanyak oleh peserta FGD yaitu dengan 
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tipografi Aldo sebagai judul, Aldo sebagai sub judul dan Abeezee sebagai body 

text karena kesatuan yang lebih baik, enak, dan nyaman untuk dibaca. 

Dan diskusi selanjutnya mengenai ukuran buku yang sebaiknya dijadikan 

hasil akhir. Penulis memberi pilihan antara ukuran B5 (17,6 cm x 25 cm), A5 

(14,8 cm x 21 cm) dan juga 19x19 yaitu berbentuk kotak. Peserta FGD dari 6/8 

dominan memilih ukuran 21x21 karena bentuk buku kotak dalam pasaran belum 

terlalu banyak sehingga akan membentuk sesuatu yang unik terlebih lagi 

membahas mengenai upacara adat yang sakral. 

3.3.2. Kesimpulan Forum Group Discussion 

Setelah melakukan focus group discussion, Penulis dapat menyimpulkan bahwa 

alasan peserta FGD atas pilihannya dalam penggunaan foto sebagai media visual 

utama yaitu karena konten yang dibahas Penulis adalah upacara adat yang 

memang bersifat sakral sehingga harus digambarkan secara real atau yang sesuai 

dengan kejadian aslinya tetapi juga ditambahkan visual ilustrasi berupa ornamen-

ornamen Bali sebagai elemen pendukung buku supaya memperlihatkan 

kebudayaan khas Bali. Setelah itu, pilihan terbanyak untuk tipografi adalah nomor 

dua oleh peserta FGD karena kesatuan tipografi yang lebih baik, rapi, dan nyaman 

untuk dibaca. Kemudian, ukuran buku para peserta FGD pilih adalah ukuran 

21x21 yang berbentuk persegi karena keefisienan saat dipegang, dibaca, dan 

dibawa. Dari hasil diatas, dapat disimpulkan lagi bahwa dewasa muda masa kini 

lebih senang menyerap informasi melalui visual yang menarik dan berbeda dari 

sebelumnya, dan lebih memilih proses yang mudah dan tidak repot.  
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Gambar 3.4 Hasil Forum Group Discussion 

 

3.4. Observasi atau Studi Eksisting 

Menurut Juliandi, Irfan dan Manurung (2014), observasi memiliki fungsi untuk 

mendapatkan data atas suatu objek dengan mengamati dan meneliti secara 

langsung (hlm.68). observasi akan dilakukan dengan cara mencari buku yang 

sejenis dengan buku yang akan penulis rancang. Pencarian buku ini akan 

dilakukan ke toko-toko buku untuk mengamati baik itu dari segi konten, visual, 

material dan lain sebagainya. Setelah itu dari hasil pengamatan yang penulis 

lakukan, akan ditentukan strength, weakness, opportunity, dan juga threat dari 

buku-buku tersebut. 
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1. Studi!Eksisting!1!
!
!

Judul Upadesa Tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu 
Penulis Tjok Rai Sudharta M.A 
Bahasa  Indonesia  
Ukuran 14 x 24 cm 
Jumlah Halaman 110 halaman 
Jenis Kertas  Isi: HVS 80gr, Sampul: Art Cartoon (Soft Cover) 
Jilid Perfect Binding 
Harga Rp. 60.500 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 

Gambar!3.5!Sampul!dan!Isi!Buku!Upadesa Tentang  
Ajaran-Ajaran Agama Hindu 

 

!
Setelah menelaah lebih lanjut, Penulis menemukan beberapa kekurangan 

dalam buku ini. Kekurangan tersebut merupakan dimana konten buku yang 

monoton dimulai dari keseluruhan buku yang tidak berwarna terdapat foto tetapi 

hitam putih dan minim sekali dari keseluruhan buku hanya ada gambar sekitar 5 – 

6 foto. Isi konten mengenai Panca Yadnya itu sendiri tidak terlalu dalam karena 

membahas gabungan dari berbagai pembahasan mengenai Agama Hindu. 

Table 3.1. Detail Buku ‘Upadesa Tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu’ 
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Penempatan layout yang secara keseluruhan memakai struktur single-column grid 

yang membuat pembaca lelah dan bosan. 

2. Studi!Eksisting!2!
!
!
!
!
Judul Kelestarian Budaya dan Adat Bali dalam Pemukiman 

Perdesaan 
Penulis I Gede Astra Wesnawa 
Bahasa  Indonesia  
Ukuran 14 x 20 cm 
Jumlah Halaman 75 halaman 
Jenis Kertas  Isi: HVS 80gr, Sampul: Art Cartoon (Soft Cover) 
Jilid Perfect Binding 
Harga Rp. 45.000 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 

Gambar 3.6 Sampul dan Isi Buku Kelestarian Budaya dan Adat Bali  

dalam Pemukiman Perdesaan 

 

‘Kelestarian Budaya dan Adat Bali dalam Pemukiman Perdesaan’ ini adalah 

buku membahas berbagai budaya adat Bali yang membahas secara keseluruhan 

tetapi tidak terperinci. Selain itu yang dibahas dalam buku ini juga lebih luas jadi 

Table 3.2. Detail Buku ‘Kelestarian Budaya dan Adat Bali  

dalam Pemukiman Perdesaan’ 
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tidak fokus mengenai Panca Yadnya itu sendiri. Buku ini lebih pemabahasanya 

lebih kepada permukiman atau pedesaan dan juga inti dari buku ini lebih 

menjelaskan budaya dalam segi wisata maupun persembahyangan atau ibadah. 

Namun, sama seperti buku sebelumnya, ada kekurangan pada layout buku ini 

yang masih monoton. Dalam buku ini terdapat unsur visual yaitu menggunakan 

foto tetapi foto yang diterapkan dalam buku ini juga tidak menarik karena 

berwarna hitam putih dan juga tidak berkonsep. Foto yang digunakan juga tidak 

terlalu membantu memberikan informasi yang lebih kepada pembaca. 

!
3. Studi!Eksisting!3!

!

Judul Tuntutan!Nganteb!Upakara!(Dewa!Yadnya) 
Penulis I Nyoman Majaman 
Bahasa  Indonesia  
Ukuran 14 x 20 cm 
Jumlah Halaman 56 halaman 
Jenis Kertas  Isi: HVS 80gr, Sampul: Art Cartoon (Soft Cover) 
Jilid Perfect Binding 
Harga Rp. 36.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.3. Detail Buku ‘Tuntutan Nganteb Upakara (Dewa Yadnya) 
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Gambar 3.7 Sampul dan Isi Buku Tuntutan Nganteb Upakara  

(Dewa Yadnya) 

 

Buku ‘Tuntutan Nganteb Upakara (Dewa Yadnya) ini salah satu buku 

yang membahas tentang salah satu yang terdapat dalam Panca Yadnya yaitu Dewa 

Yadnya dimana persembahan suci untuk Sang Hyang Widhi yang berarti hanya 

membahas seputar Dewa Yadnya mengenai proses atau tuntutan. Buku ini 

dikemas dengan hanya tulisan didalamnya tidak terdapat foto ataupun ilustrasi 

apapun sehingga membuat buku ini monoton dan sangat berat untuk dibaca 

karena pembahasan yang dibahas juga sudah berat dan sulit dipahami bila tidak 

ada sisipan gambar yang membantu mendapatkan visual untuk ditangkap 

pembaca. 
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3.5. Metodologi Perancangan 

Menurut Landa (2013), sebuah desain harus melalui beberapa tahap proses 

perancangan. Tahap tersebut ada lima, yaitu (hlm. 73); 

1. Orientasi  

Proses dimana penulis melakukan dan menjalani pendekatan terlebih 

dahulu dengan permasalahan. Mengetahui seberapa besar masalah yang 

akan penulis angkat dan mencari tahu apa yang menjadi urgensi dari 

masalah tersebut. Mencari tahu media apa yang paling efektif bagi 

permasalahan penulis. Setelah mengetahui media yang akan digunakan 

yaitu buku, penulis mulai mencari data yang dapat membantu penulis 

dalam menyelesaikan rancangan buku.  

2. Analisis 

Proses dimana penulis menelaah dan menganalisis data yang sudah 

didapatkan. Dalam proses ini, penulis memilah informasi dan data yang 

telah didapatkan dari berbagai macam metode dan narasumber untuk 

dirangkum sedemikian rupa dan dapat dimasukkan ke dalam rancangan 

buku penulis sehingga data atau informasi yang penulis masukkan dalam 

buku rancangan sudah merupakan inti dari permasalahan dan fokus pada 

masalah yang ada.   

3. Konsep 

Proses dimana penulis mulai membuat konsep perancangan untuk desain 

kedepannya. Pada proses ini, penulis mulai mencari referensi berupa buku 

yang mengulik hal yang menyerupai topik penulis. Penulis juga melihat 

Perancangan Buku Informasi..., Made Rahninta, FSD UMN, 2018



69 
 

dari hasil data yang telah didapatkan bahwa bagaimana sekiranya konsep 

dari buku yang akan dirancang baik dari segi gaya, bahasa, bentuk, ukuran 

dan lain-lain. 

4. Desain 

Pada proses ini, penulis mulai mendesain buku sesuai dengan konsep yang 

sudah dirancang sebelumnya dari semua hasil data yang telah penulis 

hasilkan dari wawancara dengan beberapa naasumber, FGD dan juga studi 

eksisting. Dalam tahap ini semua diawali dari proses brainstorming, mind 

mapping sehingga mendapatkan hasil desain yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan penulis. 

5. Implementasi 

Pada proses ini desain mulai dieksekusi dan buku yang akan penulis 

rancang sudah benar-benar dibuat dari segi konten maupun desain dengan 

penggarapan yang didasari dari proses-proses sebelumnya. 
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