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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Menurut Yusuf (2014) Metodologi pengumpulan data yang dilakukan penulis 

menggunakan penelitian gabungan, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. 

Karena penelitian gabungan dapat membantu penulis untuk mendapatkan jawaban 

dengan menggunakan beberapa paradigma/pandangan yang berbeda dalam 

masalah yang diteliti.  

Penelitian yang dilakukan penulis secara kualitatif yaitu melalui observasi 

ke Kampung Batik Betawi Terogong dan wawacara dengan salah satu pengrajin di 

Batik Betawi Terogong dan didokumentasikan dengan beberapa foto bersama 

narasumber dan dokumentasi lapangan. Penelitian yang dilakukan penulis secara 

kuantitatif yaitu dengan menyebar kuesioner kepada 120 anak sekolah dasar di 

salah satu sekolah di Jakarta. 

3.1.1. Kuesioner 

Menurut Creswell (2014), Survey design merupakan pendekatan kuantitatif yang 

didapatkan hasil berupa data, tren, pendapat yang didapat dari sampel populasi. 

Dalam survey design diharuskan menggunakan format dasar berdasarkan 

pertanyaan dan komponen yang bisa dijadikan panduan untuk mendapatkan reaksi 

dan kepercayaan sikap kepada subjek. Dengan menggunakan instrument yang 

disebar secara online maupun secara langsung kepada sampel.  
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 Menurut Sugiyono (2010), teknik sampling ada 2 macam yaitu, probability 

sampling dan nonprobalitity sampling. Dalam hal ini penulis menggunakan 

nonprobability sampling . Dengan menggunakan probability sampling, penulis 

memulai sampling menggunakan sampel yang sedikit lama–lama jumlahnya besar 

hal ini dilakukan penulis untuk mendapatkan hasil yang akurat. (hlm 141-142). 

Penulis menggunakan rumus slovin untuk mendapatkan jumlah sampel.  

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah total populasi 

e = Batas Toleransi eror  

n= !
"#!(%)'

    n= ".)**,*,-
"#".)**,*,-("-%)'

 

n = 99.99 

n= ±100 sampel  

Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis dengan menyebar 

kuesioner kepada beberapa anak sekolah dasar kelas 4, 5 dan 6 dengan jumlah 

sampel 120 anak di salah satu sekolah di Jakarta. Penulis mendapat hasil sebagai 

berikut : 
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Gambar3.1 Jenis Kelamin 

 

Gambar 3.2 Usia 

 

Gambar 3.3 Kelas 
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Berdasarkan kuesioner yang telah tersebar, sebanyak 40 anak dari masing–

masing kelas 4,5,6 telah menjawab kuesioner ini dengan jumlah laki–laki sebanyak 

65 anak dan jumlah perempuannya sebanyak 55 anak. Dengan kisaran rentang umur 

anak yang menjawab adalah 6 -12 tahun sesuai dengan target yang telah penulis 

targetkan. 

 

Gambar 3.4 Apakah Kamu Tau Batik? 

 

Gambar 3.5 Apakah Kamu Tahu Tentang Batik Betawi? 

 

Perancangan Buku Batik..., Odelia Clarisa, FSD UMN, 2018



53 
 

Untuk mengetahui kesadaran mereka terhadap batik, penulis mengajukan 

pertanyaan berupa apakah mereka tau batik, dan sebanyak 85% yaitu 102 responden 

dari 120 responden menjawab tau tentang batik dan sebanyak 15 % yaitu 18 

responden tidak mengetahui Batik. Itu membuktikan bahwa anak–anak telah 

familiar dengan kebudayan batik sejak mereka kecil. Selanjutnya penulis juga 

menanyakan apakah mereka tau tentang salah satu model batik lainnya asal kota 

mereka yaitu Batik Betawi. Dan sebanyak 64.16 % responden yaitu 77 responden 

dari 120 responden menjawab tidak mengetahui tentang Batik Betawi. Sebagian 

anak yang menjawab ya, menjawab dengan alasan bahwa “Batik Betawi dari negara 

Indonesia”, “Batik Betawi merupakan batik modifikasi”, “Batik Betawi adalah baju 

tradisional Jakarta”, “Batik Betawi adalah Batik yang bermotif Jawa” dsb. Ini 

menandakan ketidaktahuan mereka akan Batik Betawi masi sangat rendah.  

 

Gambar 3.6 Menurut Kamu Darimanakah Asal Batik Betawi? 

 

Tapi ketika penulis mengajukan pertanyaan tentang asal dari Batik Betawi 

menurut mereka, sebanyak 80% responden yaitu 96 responden dari 120 responden 
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menjawab dengan benar yaitu Batik Betawi berasal dari Jakarta dan sisanya 

menjawab dari Jawa Barat ataupun Bandung. Penulis mengambil kesimpulan 

bahwa bahwa anak–anak jaman sekarang tidak paham betul maksud dari motif–

motif Batik Betawi yang ada dan hanya menebak–nebak berasal dari Jakarta karena 

menyinggung kata “Betawi” yang merupakan penduduk asli Jakarta.  

 

Gambar 3.7 Ketertarikan Untuk Mempelajari Batik Betawi 

 

Untuk mengetahui ketertarikan anak-anak dengan topik yang dibahas, 

penulis meminta responden untuk memberikan suara tentang seberapa tertarik 

mereka dengan kelanjutan mereka untuk mempelajari Batik Betawi.Ternyata 

sebanyak 22.5 % yakni 27 responden dari 120 responden sangat tertarik untuk 

mempelajari lebih lanjut mengenai Batik Betawi. Sebanyak 35.83 % yakni 43 

responden dari 120 responden menjawan tertarik untuk, dan sisanya menjawab 

biasa saja,  tidak tertarik dan sangat tidak tertarik untuk mempelajari lebih lanjut 

tentang Batik Betawi.  
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Gambar 3.8 Statement Batik Betawi 

 

 

Gambar 3.9 Ketertarikan Mempelajari Lebih Lanjut Batik Betawi 

 

Untuk mengetahui ketertarikan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai 

Batik Betawi, penulis memberikan statement berupa 1 paragraf singkat tentang apa 

itu Batik Betawi, dari mana asalnya dan foto salah satu motif Batik Betawi. Penulis 

mendapat jawaban bahwa ternyata 73.33 % yakni 88 orang dari 120 responden 

menjawab tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Batik Betawi dan 

sebanyak 26.66 % yakni 32 orang dari 120 orang menjawab tidak tertarik. Oleh 

sebab itu Batik Betawi merupakan topik yang sangat menarik untuk penulis angkat.  
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Gambar 3.10 Ketertarikan Membaca Buku 

 

Untuk mengetahui media yang digunakan penulis tepat dengan target, 

penulis mengajukan pertanyaan terkait dengan ketertarikan mereka dengan media 

yang akan penulis gunakan, yaitu buku. Sebanyak 79.16 % yaitu 95 responden dari 

120 responden masih gemar membaca buku dan sebanyak 20.8 % yaitu 25 

responden dari 120 responden menjawab tidak gemar membaca buku. Penulis 

membuat kesimpulan bahwa hingga saat ini anak–anak masih gemar membaca 

buku untuk mendapatkan informasi.  

 

Gambar 3.11 Melihat Buku Tentang Batik Betawi 
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Gambar 3.12 Tertarik Membeli Buku Mengenai Batik Betawi 

 

Untuk menjamin bahwa benar adanya bahwa buku Batik Betawi sangat 

sedikit keberadaannya di pasaran, penulis bertanya kembali kepada responden 

apakah mereka pernah melihat buku mengenai Batik Betawi. Sebanyak 85.83% 

yaitu 103 responden dari 120 responden menjawab tidak pernah melihat Batik 

Betawi dan sebanyak 14.48 % yaitu 17 responden dari 120 responden menjawab 

pernah melihat buku Batik Betawi.  

Untuk ketertarikan responden  membeli buku ilustrasi mengenai Batik 

Betawi hampir lebih dari setengah responden menjawab tertarik untuk membeli 

buku ilustrasi Batik Betawi, yaitu 67 responden dari 120 responden yaitu sebanyak 

55,83 % menjawab tertarik dan 53 responden dari 120 responden yaitu sebanyak 

44.16 % menjawab tidak tertarik untuk membeli buku ilustrasi Batik Betawi.  

 Kesimpulan Kuesioner  

Kesimpulan yang didapat dari penulis menyebar kuesioner ke 120 responden yaitu, 

bahwa anak–anak umur kisaran 6–12 tahun kelas 4, 5 dan 6 telah mengetahui 

adanya batik tetapi untuk Batik Betawi itu sendiri mereka belom memahami secara 
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jelas akan Batik Betawi. Mereka tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai 

Batik Betawi dan kegemaran mereka dalam membaca buku tetapi tidak pernah 

melihat buku yang menjual Batik Betawi menyakinkan penulis untuk membuat 

buku ilustrasi untuk mengenalkan Batik Betawi kepada mereka.  

3.1.2. Observasi 

Menurut (2014), observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk 

mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal. Penelitian melalui observasi 

dapat berhasil dikarenakan penelitian dilakukan melalui pengamat sendiri, 

pengamat mengamati, mendengar, mencium, dan mendengarkan objek penelitian 

dan menyimpulkan dari apa yang ia amati tersebut. (hlm.384-385)h 

 Observasi Kampung Batik Betawi Terogong 

Penulis mendapat informasi tentang Batik Betawi melalui Kampung Batik Betawi 

Terogong di jalan Terogong III no 27 C, Cilandak Barat.Kampung Batik Terogong 

merupakan salah satu dari ketiga tempat di Jakarta yang masih memproduksi Batik 

Betawi. Saat melakukan observasi, penulis bertemu dengan Ibu Aap selaku 

pengrajin yang masi aktif membuat Batik Betawi setiap harinya.  

Di Kampung Batik Betawi Terogong produksi dilakukan dari awal 

pengerjaan Batik Betawi dari membeli bahan, membuat sketsa di atas kain, 

mencanting, ngolord, pemberian warna pada kain batik, jemur dsbnya. Di sana 

banyak ditemukan berbagai macam motif Batik Betawi yang dijual diletakan di 

dalam lemari kaca, sehingga ketika pengunjung datang dapat melihat langsung 

secara detail. Mulai dari yang batik cap hingga batik tulis. Harga batik yang dijual 

juga bervariasi. Saat melakukan observasi penulis hanya menemui Ibu Aap yang 
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sedang mencanting salah satu pesanan Batik Betawi di gazebo yang terletak di 

depan rumah tersebut.  

Hasil observasi yang dilakukan di Kampung Batik Terogong tidak 

ditemukannya remaja ataupun anak muda yang membatik disana. Ibu Aap juga 

mengatakan bahwa remaja di sekitar kampung Batik Betawi Terogong belum tentu 

menyadari dan mengetahui akan keberadaan Batik Betawi itu sekitar rumah 

mereka. Untuk itu Ibu Aap berserta pengrajin–pengrajin lainnya rajin melakukan 

workshop ke sejumlah sekolah–sekolah di Jakarta untuk membantu mengenalkan 

Batik Betawi ke masyarakat luas.  

 

Gambar 3.13 Suasana Kampung Batik Betawi Terogong 
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Gambar3.14 Galeri Tempat Batik Betawi Dijual 

3.1.3. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang yang ingin 

mengetahui sumber informasi dari orang yang lainnya dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang didasarkan oleh tujuan tertentu. Wawancara dibagi 

menjadi 2 yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur sering disebut sebagai wawancara baku, yaitu wawacara 

yang pertanyaannya sudah ditetapkan dan disusun sebelumnya sedangkan 

wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara informal denan susunan pertanyaan 

sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ssetiap responden. Penulis 

menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur. Karena susuanan 

pertanyaan dapat berubah saaat wawancara berlangsung.  

 Wawancara dengan Ibu Aap salah satu pengrajin di Kampung Batik 

Betawi Terogong  

Ibu Aap sebagai salah satu pengrajin di Kampung Batik Betawi Terogong 

mengatakan bahwa Batik Betawi memang sampai saat ini kurang dikenal 

masyarakat karena keberadaannya masih baru dan merupakan perkembangan dari 
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batik di daerah Jawa. Kebudayaan membatik sudah ada sejak dahulu tetapi untuk 

pembuatan Batik Betawi sendiri masi baru dikalangan masyarakat. Berdasarkan 

wawancara dengan Ibu Aap, Kampung Batik Betawi Terogong berdiri sejak tahun 

2012 tetapi tradisi membatik sudah ada sejak dahulu. Awalnya dari Ibu Siti Laela 

yang merupakan pelopor berdirinya Kampung Batik Betawi belajar membatik di 

daerah Marunda, Seraci Batik Betawi. Ketertarikan Ibu Siti Laela untuk mendalami 

Batik Betawi menjadi awal dari niat Ibu Siti Laela mendirikan Batik Betawi 

Terogong. Hingga 3 bulan lamanya Ibu Siti Laela mendalami Batik Betawi dan 

akhirnya timbul niatan tersendiri untuk melestarikan sekaligus mendirikan sendiri 

Batik Betawi Terogong. Mulailah Ibu Siti Laela mengajak para tetangga–

tetangganya untuk belajar membatik.Para pengrajin di Kampung Batik Betawi 

Terogong ini pun hingga saat ini masih sedikit, hanya terdapat 11 pengrajin 

termasuk Ibu Aap. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh kampung Batik Betawi 

Terogong untuk mengenalkan Batik Betawi kepada masyarakat dengan cara 

mempromosikan kepada anak–anak di sekolahan, memberi pelatihan tentang 

membatik, melakukan kampanye dsb. Ibu Aap merasa perlu untuk mengenalkan 

Batik Betawi kepada masyarakat di sekitar.   
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Gambar 3.15 Penulis Bersama Ibu Aap 

 Wawancara dengan pemilik salah satu wakil pemilik dari Batik 

Betawi Setu Babakan 

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu wakil pemilik dari Batik 

Betawi di Setu Babakan biasa dipanggil Mas Daeng. Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan data lebih mengenai Batik Betawi itu sendiri. Wawacara dilakukan 

pada hari Jumat 9 Maret 2018 di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jalan 

Kramat Bambu no 77 RT 12/ RW 08 pukul 12:00–16:00. Penulis mendapat 

beberapa pemahaman mengenai sejarah dari Batik Betawi itu sendiri. Ternyata 

Batik Betawi sudah ada sejak dulu kala, tetapi sempat terhenti “mati suri” dan tidak 

dilanjutkan kembali. Ini dikarenakan mereka tidak mendapat ijin untuk 

memproduksi Batik Betawi terkait dengan limbah yang langsung dibuang di sungai 

yang akhirnya sungai menjadi tercemar. Batik Betawi mulai muncul dan diproduksi 

kembali setelah mereka mendapat ijin dengan mengetahui cara pembuangan limbah 

Batik Betawi secara benar. Mas Daeng juga berpendapat mengenai 

ketidakpopuleran Batik Betawi dibandingkan dengan batik–batik yang lainnya. 

Menurut Mas Daeng, Batik Betawi masih kurang dikenal hingga ke luar, dan masih 
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banyak anak–anak muda yang menganggap bahwa budaya membatik adalah hal 

yang kuno. Hal ini menjadi ketertarikan Mas Daeng mendirikan dan memproduksi 

Batik Betawi untuk melestarikan budaya dan sebagai bentuk kebanggaan budaya 

asli Indonesia. Untuk itu hal yang dapat dilakukan Mas Daeng bersama yang lain 

adalah dengan melakukan workshop ke sekolah–sekolah ataupun kampus. Mas 

Daeng juga berpendapat bahwa umur anak- anak yang menurutnya bisa untuk 

dikenalkan kepada anak–anak adalah minimal kelas 4. Belom disarankan anak–

anak di bawah kelas 4 untuk belajar membatik. Ini berdasarkan dari tingkah laku 

anak–anak yang datang untuk workshop ke Setu Babakan. Anak–anak kelas 1–3 

umumnya masi bersifat main–main  dan perlu pengawasan ketat dari pedamping 

yaitu orang tua maupun guru. Karena ketika mereka diperintahkan untuk membatik, 

mereka justru berlarian ke sana kemari dan masih mengganggapnya sebagai 

permainan. Berdasarkan hal tersebut menjadi solusi penulis untuk menargetkan 

Batik Betawi kepada anak–anak kelas 4–6. Kelangkaan buku–buku tentang Batik 

Betawi menjadi keprihatinan sendiri, karena dengan buku merupakan salah satu 

upaya untuk mengenalkan Batik Betawi berupa informasi yang mendalam dan 

adanya berbagai pendokumentasian yang kompleks menjadikan buku sebagai 

media informasi yang detail dari segi sejarah, teknis, jenis motifnya dan hal–hal 

penting lainnya.  
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Gambar 3.16 Wawancara dengan Mas Daeng, Batik Betawi Setu Babakan 

 Wawancara dengan Salah Satu Sejarawan Betawi  

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu sejarawan, penulis dan 

pendiri komunitas Bambu yang banyak menerbitkan buku–buku tentang sejarah, 

budaya dan humaniora yaitu bapak J.J. Rizal. Wawancara ini berlangsung di 

kediaman rumah bapak J.J. Rizal sendiri di Jl. Taufiqurrahman No. 3, Beji Timur, 

Kota Depok 16422, Indonesia pada hari minggu, 8 April 2018. Wawancara ini 

bertujuan untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang Batik Betawi itu 

sendiri. Bapak J.J. Rizal mengatakan bahwa Batik Betawi yang selama ini dikenal 

masyarakat ternyata bukanlah Batik Betawi tetapi merupakan Batik Jakarta. Di 

mana motif–motif yang digunakan oleh Batik Jakarta diambil dari ikon–ikon kota 

Jakarta. Terjadi kesalahpahaman persepsi masyarakat yang mengatasnamakan 

Batik Jakarta dengan Batik Betawi. Menurut Bapak J.J. Rizal terjadi yang 

dinamakan “kematian obor” yaitu ketidaktahuan sejarah dan hal ini merupakan 

masalah di mana masyarakat mesalahtafsirkan Batik Betawi yang telah beredar di 

masyarakat, yang pada akhirnya Batik Jakarta menjadi komersil, sehingga 

masyarakat tidak memperdulikan lagi kebenaran Batik Betawi dengan motif yang 

sesungguhnya. Tidak adanya atau kurangnya koreksi dari pemerintah yang menjadi 
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salah satu penyebab Batik Betawi kalah dengan Batik Jakarta. Sebenarnya orang 

Betawi sendiri masih peduli terhadap Batik mereka, tetapi karena orang Betawi 

sendiri belum membudayakan penggunaan Batik Betawi dengan memilih jalan 

pintas membeli Batik Jakarta yang sudah beredar di Jakarta. Padahal kebudayaan 

akan hidup jika ada pendukungnya. Hal ini sama yang terjadi kepada Batik Betawi.  

Menurut Bapak J.J. Rizal kebudayaan sudah selayaknya dikenalkan karena di 

dalam sebuah kebudayaan terdapat sebuah sejarah yang menjadi warisan, sebuah 

cerita yang didalamnya terdapat kearifan tradisi. Motif–motif pada Batik Betawi 

juga ingin menegaskan bahwa Betawi bukan hanya orang darat tetapi orang laut 

yang terkenal dengan kota Pelabuhanya dengan penggunaan warna–warna tropis 

dan cerah yang mengadopsi dari Batik Pesisiran. Bapak J.J. Rizal juga berpendapat 

bahwa tidak terdapatnya tokoh batik yang menjadi salah satu pelopor terbentuknya 

motif–motif Batik Betawi. Motif–motif Batik Betawi terbentuk dari masyarakat di 

dalam periode panjang sejarah yang menciptakan motif yang khas yang tidak bisa 

disamakan dengan motif batik Jawa, Pesisiran ataupun Batik Pedalaman.  

 

 

Gambar 3.17 Wawancara Dengan Bapak Rizal 
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 Wawancara dengan pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi  

Penulis melakukan wawancara lanjutan dengan salah satu pendiri Lembaga 

Kebudayaan Betawi yaitu Rudi Haryanto dan Sejarawan Betawi yaitu Yahya Andi 

Saputra di Lantai 6 gedung Nyi Ageng Serang, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan RT 

2/ RW 5 Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan pada hari Selasa, 10 April 2018. 

Wawancara yang dilakukan penulis bertujuan untuk memperdalam pengetahuan 

penulis terhadap Batik Betawi. Bapak Yahya berpendapat bahwa tujuan dari 

pembuatan Batik Betawi hingga sekarang adalah untuk mengadopsi semangat, 

yaitu semangat nembok dan semangat memelihara memori kolektif orang Betawi 

terhadap keseniannya dan juga kearifan lokal Betawi dari masa lalu yang ingin 

dipertahankan yang ingin diwariskan kepada generasi muda. Menurut Bapak Yahya 

terjadinya jeda panjang pada tahun 60-an yang menyebabkan perubahan kehidupan 

masyarakat Jakarta seperti tempat tinggal, sosial ekonomi, strata sosial, siklus 

hidup, pranata, kearifan sosial mengakibatkan kebudayaan asli dari daerah itu 

sendiri terlupakan termasuk Batik Betawi sehingga pada saat ini Lembaga 

Kebudayaan Betawi (LKB) ingin menumbuhkan kembali rasa semangat 

pembatikan kepada masyarakat Jakarta. Atas dasar itulah Batik Betawi kembali 

dikenalkan dan digalakkan kembali sekarang. Di mana peran LKB yaitu membina, 

mempertahankan, dan memanfaatkan para pengrajin kepada BEKRAF (Badan 

Ekonomi Kreatif).  

 Nilai–nilai yang ingin diperkenalkan dari Batik Betawi menurut Bapak 

Yahya yaitu nilai kebaikan, kesabaran, saling bekerjasama, gotong royong, 

mengagungkan Allah, keseimbangan. Hal ini tergambar melalui motif tumpal yang 
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menjadi dasar dari Batik Betawi. Motif Tumpal mengambil perumpanan berdirinya 

gunung yang membawa pengaruh dari kebudayaan hindu budha. Motif Tumpal 

menggambarkan keseimbangan atau ekuilibirum alam semesta antara manusia 

dengan lingkungannya dan hubungannya kepada pencipta. Warna–warna yang 

digunakan pada Batik Betawi juga menggambarkan makna tersendiri yaitu warna 

kuning menggambarkan warna keagungan, kemuliaan; manusia yang sudah mati 

akan menuju pada pencipta, warna coklat menggambarkan warna tanah; manusia 

berasal dari tanah kan kembali ke tanah, warna hijau mengambarkan kelembutan, 

warna keanggunan, memiliki rasa simpati terhadap sesama manusia, Warna merah 

maroon/ merah bata menggambarkan penegasan jati diri, warna biru 

menggambarkan perubahan yang fleksibel seperti ombak. Penulis juga 

mendapatkan beberapa literatur mengenai 24 motif Batik Betawi baru hasil kreasi 

para pengrajin Batik Betawi binaannya. 

 

Gambar 3.18 24 Motif Batik Betawi Bagian 1 
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Gambar 3.19 24 Motif Batik Betawi Bagian 2 

 

 

Gambar3.20 24 Motif Batik Betawi Bagian 3 
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Gambar 3.21 24 Motif Batik Betawi bagian 4 

Sayangnya upaya untuk melestarikan Batik Betawi ini belum didukung 

secara penuh oleh pemerintah menurut Bapak Yahya, pemerintah saat ini hanya 

mengklaim tetapi tidak memberi bantuan lebih. Batik Betawi juga sangat perlu 

dikenalkan kepada generasi muda, mengingat bahwa generasi muda sekarang 

adalah generasi komsumtif dan juga generasi yang mudah terpengaruh (globalisasi) 

dan hal ini menjadi keprihatinan sendiri terhadap  Batik Betawi. Pengenalan yang 

dapat dilakukan salah satu contohnya adalah melakukan wajib kunjung dan wajib 

produksi untuk menegaskan kepada generasi muda bahwa selembar baju batik yang 

akrhinya menempel dan menjadi sebuah pakaian mempunyai sejarah pembuatan 

yang panjang yang didalamnya terkandung makna mendalam dari pembuatannya. 

Di mana peran generasi muda pada jaman ini adalah orang–orang dimasa yang akan 

datang yang menjadi jaminan keseriusan di masa yang akan datang. 
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Gambar 3.22 Wawancara Dengan Pak Yahya Andi Saputra 

 Wawancara dengan editor in chief Elex Media Komputindo 

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu editor in chief  Elex Media 

Kompetindo yaitu Ibu Retno. Wawancara ini berlangsung di kediaman ibu Retno 

di Jl Kano raya no 56, Kelapa dua pada tanggal 21 Febuari 2018 pada pukul 19:00–

21:00. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui teknis buku yang diperlukan 

ketika buku akan diproduksi seperti jenis kertas yang digunakan, ketebalan buku, 

teknis binding, cover, penggunaan foto atau ilustrasi,dan warna. 

Hasil wawancara yang didapat bersama Ibu Retno penulis mendapat 

informasi bahwa sebelum membuat sebuah buku ada baiknya melakukan survey 

terlebih dahulu dengan tema yang akan dibahas, apakah sebuah buku dengan tema 

tersebut akan laku di pasaran. Dalam membuat sebuah buku usahakan ketebalan 

halaman minimal 64 halaman. Penggunaan warna yang digunakan juga disarankan 

menggunakan warna jangan yang terlalu soft. Karena jika sebuah buku akan 

diterbitkan, warna dari buku tersebut akan turun menjadi 20% dari warna aslinya. 

Untuk penggunaan Font disarankan menggunakan Font yang tingkat keterbacannya 

jelas. Ukuran yang biasa digunakan untuk buku bermacam–macam dan usahakan 
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untuk tidak melenceng dari ukuran buku yang sudah ada 19 x23 cm, 14x 21 cm, 18 

x 24 cm, 15 x 22/ 23 cm, 21.5 x 27.5 untuk picture book, dan 17 x 18 cm untuk 

ukuran buku anak–anak. Untuk itu menurut ibu Retno untuk buku ilustrasi anak–

anak disarankan menggunakan buku berukuran 18 x 24 karena ukuran tersebut lebih 

cocok untuk menampilkan ilustrasi dan berbagai motif Batik Betawi secara detail 

dan sebaiknya karena ini buku untuk anak–anak disarankan menampilkan banyak 

ilustrasi sehingga anak–anak lebih mudah mengerti dan tidak bosan jika diharuskan 

membaca buku secara keseluruhan. Bentuk buku yang disarankan adalah portrait 

dengan menggunakan kertas art paper. 

 

Gambar 3.23 Wawancara Dengan Ibu Retno 

3.1.4. Lembaga Kebudayaan Betawi  

Lembaga Kebudayaan Betawi merupakaan organisasi masyrakat kaum Betawi 

yang didirikan khusus untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan 

termasuk kesenian Betawi dengan ketua umum dari Lembaga Kebudayaan Betawi 

ini adalah H. Beki Mard ani. Visi yang dimiliki Lembaga Kebudayaan Betawi 

adalah menjadi Labroratorium dan lembaga ketahanan adat istiada seni kebudayaan 
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tradisional Betawi. Misinya dengan memperkuat keberadaan organisasi agar 

memilki power off bargaining, yang kedua melestarikan, membina dan 

mengembangkan dan mengamankan budaya traditional Betawi, Memberdayakan 

jaringan kemitraan dalam lingkup nasional dan internasional, menjadi kontributor 

budaya tradisional bagi kekayaan kazanah budaya bangsa. Lembaga Kebudayaan 

Betawi memberi dukungan penuh atas perkembangan Batik Betawi sebagai 

kesenian kebudayaan Betawi. Sejak 1 April 2012 Umi Adi Susilo dan atas 

dukungan Lembaga Kebudayaan Betawi mendirikan organisasi Keluarga Batik 

Betawi (KBB). 

 Keluarga Batik Betawi merupakam himpunan para pengrajin Keluarga 

Batik Betawi yang betekad mengidupkan kembali dan mengenalkan Batik Betawi 

ke masyarakat dengan aktif mengadakan workshop dan pameran–pameran. Dengan 

bimbingan dari Umi Adi Susilo lahirlah Keluaga Batik Betawi beserta pengrajin 

yang tersebar di seluruh Jakarta yang hingga kini masih aktif memproduki Batik 

Betawi dan mencoba melestarikannya. Seperti Fitri Suwandati yang medirikan 

Batik Betawi di Muara Tawar, Nur Yaum mendirikan Batik Betawi Gandaria, Siti 

Laela membangun Batik Betawi Terogong, Hj. Nanan Rumida mendirikan Batik 

Rani Said, Hj Annisah mendirikan Batik Betawi Kebon Kosong, Maya dan Vivi 

mendirikan Batik Betawi di Rusun Marunda. 

3.1.5. Observasi Existing Studies 

Penulis juga melakukan existing studies, untuk mengumpulkan data mengenai 

buku-buku yang penulis gunakan untuk dijadikan referensi. Hal ini bertujuan untuk 

menjadi referensi konten yang akan penulis buat nanti. 
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1. Batik Betawi Koleksi Hartono Sumarsono 

Batik Betawi Koleksi Hartono Sumarsono merupakan buku dengan 

kumpulan foto motif–motif  Batik Betawi koleksi Hartono Sumarsono 

sendiri terbitan KPG. Buku ini berukuran 230 mm x 280mm dengan jumlah 

halaman 268 halaman dan berat 2000g bagian awal cover berupa hard cover 

yang berwarna merah cerah dengan kepala kain bermotif pasung/pucuk 

rebung. Awalnya buku ini menceritakan sejarah awal dan seluk beluk 

bagaimana Batik Betawi terbentuk. 

 Dalam buku Batik Betawi Koleksi Hartono Sumarsono ini 

didominasi dengan foto–foto motif Batik Betawi. Pada bagian awal buku 

dijelaskan secara detail mengenai asal mula Batik Betawi berupa paragraph 

panjang dengan ilustrasi lukisan besar yang mendominasi hampir setengah 

halaman. Penjelasan tentang sejarah Batik Betawi dijelaskan berupa 4 -5 

paragraf. Tipografi yang digunakan berupa serif dengan tipografi pada 

sampul menggunakan huruf bold.  

 Secara keseluruhan buku ini terdiri dari foto–foto yang berwarna 

terdapat beberapa foto yang hitam putih. Buku ini menggunakan finishing 

dengan teknik book binding dan hot glue. Dengan hard cover dan spot uv.  

Isi dari buku ini menggunakan kertas art paper 260 gram. Buku ini 

merupakan terbitan baru tahun 2017 dan dijual pada toko buku seharga Rp 

350.000,00.  

Perancangan Buku Batik..., Odelia Clarisa, FSD UMN, 2018



74 
 

 

Gambar 3.24 Batik Betawi Koleksi Hartono Sumarsono 

 

 

Gambar 3.25  Isi dalam Buku Batik Betawi Koleksi Hartono Sumarsono  

 

 

Gambar  3.26 Isi dalam Buku Batik Betawi Koleksi Hartono Sumarsono  
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Berdasarkan kesimpulan di atas di dapat SWOT mengenai buku Batik 

Betawi Koleksi Hartono Sumarsono sebagai berikut: 

1. Strength 

a. Full color dengan penggunaan foto dengan kualitas yang 

baik dan tidak pecah sehingga pembaca dapat melihat motif–

motif  Batik Betawi secara jelas.  

b. Buku ini secara rinci membahas secara lengkap tentang asal 

mula Batik Betawi dan memberikan nama untuk setiap motif 

Batik Betawi secara lengkap 

2. Weakness 

a. Layout buku terlihat kaku (tidak dinamis) seperti layout–

layout majalah.  

b. Harganya mahal dan tidak terjangkau. 

c. Berat sehingga susah untuk di bawa kemana–mana.  

d. Tidak diperuntukan untuk anak–anak  

3. Opprtunity 

a. Merupakan satu–satunya buku yang membahas Batik Betawi 

secara lengkap dan terperinci 

4. Threat 

a. Cukup banyak masyarakat Indonesia yang tidak tertarik 

untuk membaca buku berupa kebudayaan ini juga 

dikarenakan informasi yang didapatkan dapat dengan mudah 

diperoleh melalui website.  
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 Metodologi Perancangan 

Menurut Haslam (2006) dalam membuat sebuah buku diperlukan  beberapa metode  

yang dikembangkan dari dunia desain grafis yaitu: dokumentasi, analisis, konsep, 

expression, the design brief.  

1. Dokumentasi  

Dokumentasi bertujuan untuk mempertahankan sebuah informasi dalam 

bentuk tulisan dan gambar. Dokumentasi merupakan hal dasar dari 

tipografi, ilustrasi, graphic design, cartography, grafik, chart, table, 

diagram, fotografi dan faktanya merupakan komponen dari sebuah buku. 

Penulis melakukan dokumentasi terlebih dahulu untuk menjadi riset akan 

fenomena yang terjadi di masyarakat melalui artikel–artikel untuk 

menguatkan bukti dan menemukan fakta bahwa Batik Betawi memang 

kurang dikenal oleh banyak orang Jakarta itu sendiri terlebih anak–anak.  

2. Analisis 

Berfikir secara analitikal merupakan bagian dari desain buku. Dengan 

menemukan rumusan masalah dan beberapa metode penelitian untuk 

mendukung penelitian menggunakan beberapa teori–teori yang 

ditemukan penulis. Dan membagi buku yang akan dibuat ke beberapa 

bab.  
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3. Expression 

Metode ekspresi digunakan dalam pendekatan desain saat 

memvisualisasi posisi emosi pembaca dengan desainer. Emosi yang akan 

dibangun biasanya ditentukan terlebih dahulu lewat brainstorming dan 

Mindmapping.  Solusi yang didapatkan penulis adalah dengan pembuat 

perancangan buku ilustrasi untuk Batik Betawi kepada anak–anak.  

4. Konsep  

Konsep bertujuan untuk menemukan big idea akan pesan apa yang ingin 

disampaikan. Dari sini bisa didapat strategi bagaimana penjelasan yang 

tepat agar sampai kepada target. Penulis membuat desain buku ilustrasi 

berdasarkan brainstorming dan Mindmapping. 

5. The Design Brief 

Komponen design yang diperlukan dalam menbuat buku ilustrasi ini 

seperti ilustrasi, foto, warna, layout hingga produksi akan dibuat sesuai 

dengan konsep perancangan buku yang telah ditetapkan sebelumnya dan 

kemudian diproduksi. 
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