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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Dalam proses pengumpulan data, penulis melalukan wawancara kepada 

Ehipassiko Foundation, dan pengasuh sekolah minggu di tiga vihara di daerah 

Tangerang, Vihara Padumuttara dan dua vihara pembanding yaitu Vihara 

Indraloka dan Vihara Siripada. Penulis juga melakukan FGD (Focus Group 

Discussion) dengan beberapa pengurus sekolah minggu Vihara Padumuttara, dan 

adik sekolah minggu berumur 6-12 tahun.  

3.1.1. Wawancara dengan Ehipassiko Foundation 

Wawancara dilakukan kepada Kartika selaku pengurus Ehipassiko Foundation, 

dan Handaka selaku kepala dan pendiri dari Ehipassiko Foundation. Wawancara 

dilakukan di Ehipassiko Foundation Center pada tanggal 22 Maret 2018. 

Ehipassiko Foundation Center terletak di Jalan Asem II No.306, RT.9/RW.8, Duri 

Kepa, Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11510. 

Penulis melakukan wawancara ke Ehipassiko Foundation guna mendapatkan data 

mengenai sumber penulisan dari buku yang telah diterbitkan mengenai Riwayat 

Buddha.  

Sampai dengan Maret 2018, ada tiga buah buku yang kontennya 

merupakan cerita mengenai Riwayat Buddha. Tiga buku itu adalah Kronologi 

Hidup Buddha, Buddha Gotama dan Life of Buddha. Ketiga buku ini memiliki 

target pengguna yang berbeda-beda. Kronologi Hidup Buddha merupakan buku 
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yang berisi riwayat Buddha lengkap dengan sedikit ilustrasi dan banyak teks. 

Buku ini mengarahkan target kepada remaja sampai dewasa sehingga tidak 

diperlukan banyak ilustrasi, yang dibutuhkan adalah penjelasan dan ceritanya. 

Buku kedua berjudul Buddha Gotama, buku ini mrupakan buku cerita bergambar 

yang diperuntukkan untuk umum (segala usia). Dikemas menarik dengan adanya 

ilustrasi di dalamnya. Yang ketiga ialah Life of Buddha merupakan gambar 

bergaris dari beberapa cuplikan riwayat Buddha yang digunakan untuk mewarnai. 

Dari ketiga buku ini, setiap buku memiliki keunikan masing-masing dengan target 

yang berbeda-beda dan belum adanya buku yang diperuntukkan khusus bagi anak-

anak selain buku mewarnai. 

Kartika mengatakan bahwa sumber yang digunakan oleh Ehipassiko 

berasal dari Kitab Suci Tipitaka. Kitab Suci Tipitaka ini merupakan kitab suci 

agama Buddha yang berisi mengenai Dhamma (ajaran) dan Vinaya (peraturan 

untuk bhikkhu Sangha). Kitab Suci Tipitaka belum terlalu sering ditemukan di 

Indonesia, hanya beberapa kumpulan atau majelis Buddha yang besar yang dapat 

mempunyai Tipitaka. Kartika mengaku bahwa Ehipassiko menghindari kesalahan 

dalam memberikan data, dengan membedah isi dari Tipitaka tersebut. Sehingga, 

hasil yang dikeluarkan valid sesuai dari isi Tipitaka. 

Ehipassiko menggambarkan sosok Buddha bukan seperti penggambaran 

kebanyakan pada umumnya. Ehipassiko menggambarkan Buddha dengan sosok 

yang gagah, tidak adanya konde di atas kepala, dan terlihat sama dengan manusia 

biasa. Kartika mengatakan, karena penggambaran Buddha yang seperti 

diagungkan, membuat memunculkan perasaan jauh dengan anak dan terlihat 
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seperti sosok yang selalu diagungkan sehingga adanya jarak. Kartika menjelaskan 

bahwa pada dasarnya, ciri-ciri Buddha (kaki datar, adanya konde di atas 

kepalanya, dll) merupakan ciri yang tidak kasat mata, sehingga manusia biasa 

tidak akan dapat mendapatkan ciri ke-Buddha-an dalam seseorang secara mudah, 

hal ini juga terdapat di dalam salah satu Sutta bahwa ada salah satu bhikkhu 

Sangha yang mempertanyakan seorang Buddha yang mana padahal Buddha 

berada di sekelilingnya. Hal ini yang membuat penggambaran Buddha 

menyerupai manusia biasa dan digambarkan sosok yang gagah guna 

menghadirkan rasa pahlawan bagi anak-anak.  

Handaka menjelaskan mengenai belum adanya organisasi Buddhis yang 

mengangkat kembali cerita riwayat Buddha. Beliau berpendapat bahwa 

kebanyakan orang mengaku sudah mengetahui riwayat Buddha, padahal yang 

terjadi ialah orang tersebut tidak mengetahui secara detail yang mengakibatkan 

tidak dapatnya menceritakan kembali cerita riwayat Buddha ke anak, keponakan 

dan lingkungan sekitar 

Beliau menjabarkan mengenai proses terbentuknya buku-buku yang telah 

dikeluarkan oleh Ehipassiko. Yang pertama ialah mengumpulkan ide-ide yang 

membentuk ke konsep. Dari konsep ini, akan lebih mudah menentukan target 

responden atau user. Dari sini, akan lebih mudah dalam menentukan ukuran dan 

jenis kertas yang digunakan dan teknik pemasarannya. 

Ketika ditanya mengenai penting atau tidaknya anak dalam memahami 

cerita riwayat Buddha, Kartika menjelaskan bahwa hal tersebut sangatlah penting 

karena dalam memperkenalkan nilai-nilai agama, penting adanya untuk 
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memperkenalkan sosok yang dekat dengan anak sehingga mendapatkan perhatian 

anak. Baru setelah itu, timbul rasa percaya dan yakin. Hal ini akan membuat anak 

nantinya dalam mempelajari ajaran lebih dalam. Pada dasarnya, riwayat Buddha 

merupakan sebuah rangkuman mengenai apa yang diajarkan oleh Buddha. Seperti 

halnya nasihat seorang nenek atau orang tua yang memiliki kedekatan dengan 

anak, anak akan lebih mudah untuk mencerna dan mengerti. Kedekatan inilah 

yang akan dimunculkan oleh Ehipassiko, tidak hanya kepada anak-anak namun 

kepada seluruh usia beragama Buddha. 

 
Gambar 3.1. Penulis berada di Ehipassiko Foundation Center 

 

3.1.2. Wawancara dengan Pengasuh Sekolah Minggu Vihara Padumuttara 

Wawancara dilakukan kepada Irfan, Ketua Sekolah Minggu Siddharta Vihara 

Padumuttara, untuk mendapatkan data mengenai media apa saja yang digunakan 

dalam penceritaan kisah Buddha Gautama dan seberapa efektif media tersebut. 
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Wawancara dilakukan di Vihara Padumuttara pada tanggal 1 Maret 2018. Vihara 

Padumuttara terletak di Jl. Bakti No.14, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota 

Tangerang, Banten 15118. Irfan mengatakan bahwa pengasuh sekolah minggu 

menggunakan media foto yang terpasang di dinding ruang puja bakti dengan 

cerita yang dipaparkan oleh pengasuh. Irfan mengatakan, jika adanya media lain 

yang dapat memudahkan pengasuh untuk menceritakan kepada anak-anak yang 

mencapai 200 orang akan sangat membantu. Media tersebut diharapkan dapat 

menjaga fokus dan konsentrasi anak supaya tidak mudah terpecah dan nilai serta 

makna yang ingin disampaikan dapat diingat oleh anak-anak. 

Bentuk visual yang terpasang di dinding puja bakti berilustrasi realis yang 

diletakkan tidak beraturan, tidak sesuai dengan runtutan cerita riwayat Buddha 

Gautama.  

 

Gambar 3.2. Visual Gambar Buddha di Vihara Padumuttara 
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Gambar 3.3. Suasana Ruang Puja Bhakti 

3.1.3. Wawancara dengan Pengasuh Sekolah Minggu Vihara Siripada 

Wawancara dilakukan terhadap Ronayah, selaku Ketua Sekolah Minggu Vihara 

Siripada, untuk mendapatkan data mengenai media apa saja yang digunakan 

dalam penceritaan kisah Buddha Gautama dan seberapa efektif media tersebut. 

Wawancara dilakukan di Vihara Siripada pada tanggal 10 Maret 2018. Vihara 

Siripada terletak di Jalan Kompleks Villa Melati Mas Blok B10 No. 54, Serpong, 

Jelupang, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15323. Ronayah 

mengatakan bahwa pengasuh sekolah minggu Vihara Siripada menggunakan foto 

yang terpasang di dinding ruang puja bakti dan pemutaran video animasi. Hanya 

saja, perhatian anak mudah terkecoh dengan berbagai hal sehingga Ronayah 

mengatakan, fokus anak terhadap memahami cerita Riwayat Buddha ditentukan 
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dengan bagaimana pengasuh membawa diri mereka di hadapan anak-anak. 

Ronayah juga mengatakan bahwa jika ada media yang lebih memungkinkan untuk 

memudahkan dan membantu pengurus dalam menceritakan riwayat Buddha. Di 

Vihara Siripada, kurang lebih terdapat 100 anak yang hadir dalam setiap hari 

Minggunya. 

 Bentuk visual yang terdapat di Vihara Siripada tidak jauh berbeda dengan 

yang ada di Vihara Siripada, hanya saja dalam ukuran lebih kecil dan 

peletakkannya lebih tinggi sehingga menyulitkan anak dalam memahami 

ilustrasinya. 

 

Gambar 3.4. Foto bersama Ronayah 
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Gambar 3.5. Bentuk Visual di Vihara Siripada 

3.1.4. Wawancara dengan Pengasuh Sekolah Minggu Vihara Indraloka 

Wawancara dilakukan kepada Jenny, Pengasuh Sekolah Minggu Vihara 

Indraloka, untuk mendapatkan data mengenai media apa saja yang digunakan 

dalam penceritaan kisah Buddha Gautama dan seberapa efektif media tersebut. 

Wawancara dilakukan melalui aplikasi pesan Whatsapp pada tanggal 5 Maret 

2018. Jenny mengatakan bahwa pengasuh sekolah minggu Vihara Indraloka 

menggunakan papan tulis dan diberikan test setelah selesai dijelaskan, seperti 

yang dilakukan di sekolah pada umumnya. Jenny mengatakan, jika ada media 

pendukung yang lebih memungkinkan akan memudahkan pengasuh untuk 

menceritakan dan tidak adanya kesalahan data yang disampaikan. Anak yang 

hadir dalam sekolah minggu sekitar 70 orang. 

3.1.5. FGD bersama Adik Sekolah Minggu Vihara Padumuttara 

FGD dilakukan terhadap anak sekolah minggu Vihara Padumuttara pada tanggal 

18 Maret 2018 pukul 10.30 WIB. Peserta yang mengikuti FGD sebanyak 8 orang 
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yang terdiri dari Yasa (6 tahun), Fericia (7 tahun), Jesslyn (8 tahun),  Sumedha (9 

tahun), Kennedy (10 tahun), Diani (11 tahun), Cleine (11 tahun), dan Krisi (12 

tahun). Pembahasan pertama ialah pernah atau tidaknya mendengar cerita riwayat 

Buddha. Respon yang penulis dapatkan, 1 dari 8 orang belum pernah 

mendapatkan cerita tersebut dari sekolah, sekolah minggu, ataupun pihak 

keluarga. 3 dari 8 orang mengaku mendapatkan cerita riwayat Buddha dari 

pendidikan formal yang diajarkan oleh guru agama dengan menggunakan buku 

Ehipassiko sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, serta yang lainnya 

mendapatkan pendidikan dari sekolah minggu dan orang tua. 

 Sebagai bahan pembanding, penulis menggunakan dua media dalam 

menceritakan sebuah cerita. Cerita yang diambil oleh penulis ialah Malin 

Kundang karena ceritanya sudah sangat dekat dengan anak-anak. Media yang 

digunakan adalah yang pertama, kertas bergambar yang terdapat beberapa 

cuplikan kisah Malin Kundang, dan kedua ialah menggunakan buku ilustrasi yang 

bersifat interaktif. Tahapan pertama, penulis menggunakan beberapa gambar dan 

dijelaskan langsung secara audio oleh penulis ke anak-anak. Respon yang penulis 

dapatkan ialah, anak-anak berlomba untuk ikut menjelaskan gambar tersebut. 

Akan tetapi, saat menceritakan menggunakan bentuk visual yang kartunal dan 

adanya interaksi di dalam buku, buku ini mendapatkan atensi dari anak-anak. 
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Gambar 3.6. Suasana FGD dengan Anak Sekolah Minggu 

3.1.6. FGD bersama Pengasuh Sekolah Minggu Vihara Padumuttara 

FGD atau Focus Group Discussion dilakukan kepada pengasuh sekolah minggu 

Vihara Padumuttara untuk mendapatkan perspektif atau pandangan mengenai 

seberapa efektif penceritaan kisah Buddha Gautama menggunakan media foto 

yang terpasang di dinding ruang puja bakti. FGD dilakukan di ruang rapat Vihara 

Padumuttara pada tanggal 7 Maret 2018. Penulis mengajak pengurus sekolah 

minggu untuk meninjau kembali efektivitas penggunaan media-media yang sudah 

dilakukan dalam penceritaan kisah Buddha Gautama.  

 Hasil yang dapat penulis simpulkan adalah dalam menarik perhatian anak 

dan menjaga supaya tetap fokus merupakan tantangan terberat dalam penceritaan 

Riwayat Buddha. Terlebih belum adanya media penceritaan yang menarik bagi 

anak dibandingkan dengan foto yang terpasang di ruang puja bakti. Pengurus 

berpendapat bahwa foto-foto tersebut sudah cukup menggambarkan cuplikan 
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cerita riwayat Buddha, akan tetapi dalam proses penceritaannya, adanya hambatan 

dalam memperlihatkan foto tersebut ke anak-anak. Hal ini dikarenakan posisi 

duduk yang terbagi menjadi beberapa kelas, sehingga jarak pandang anak menjadi 

jauh ke sisi dinding satunya. 

 

Gambar 3.7. Suasana FGD dengan Pengurus Sekolah Minggu 

 

3.2. Studi Eksisting 

Selain melakukan metode pengumpulan data seperti wawancara dan FGD, penulis 

juga melakukan perbandingan media pembelajaran yang lain guna mengetahui 

kelebihan dan kekurangan kompetitor yang memiliki konten yang sama. Disini 

penulis mengambil komik yang berasal dari pengarang Jepang bernama Osamu 

Tezuka. Osamu Tezuka merangkum cerita riwayat Buddha dibagi ke delapan 

episode komik Buddha. Delapan episode ini berjudul: Kapilavastu, The Four 

Encounters, Devadatta, The Forest of Uruvela, Deer Park, Ananda, Prince 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Rima Mustika, FSD UMN, 2018



44 

 

Ajasattu, dan Jetavana.  Visual yang digunakan berupa manga yang menjadikan 

cerita ini menarik dan tidak bosan untuk dibaca. Akan tetapi,dalam proses 

pembuatannya, terjadi beberapa kesalah informasi seperti perwujudan Pangeran 

Siddharta yang berkarakter hati beku dan sangar kepada istri, penggambaran kaum 

wanita yang tidak menggunakan pakaian atas, dan penggambaran Siddharta yang 

memiliki pujaan hati lain dan mengalami keterpaksaan menikah dengan 

Yasodhara.  

 Dari segi visual, komik Buddha ini lebih cocok untuk remaja sampai 

dewasa karena padatnya sekat antar gambar dan penggambaran tubuh wanita yang 

tidak menggunakan baju. 

 

Gambar 3.8. Komik Buddha Karangan Osamu Tezuka 

(http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Manga/Buddha) 
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Gambar 3.9. Cuplikan Komik Buddha Karangan Osamu Tezuka 

(Tezuka, O. (1972). Buddha: Kapilawastu. 1. Jepang: Ushio Shuppan) 

 

Pada studi eksisting ini, penulis juga menggunakan referensi berupa buku 

mengenai konten cerita. Penelitian ini dilakukan sebagai acuan dalam 

perancangan cerita dalam Perancangan Buku Ilustrasi Riwayat Buddha untuk 

Pembelajaran Anak: 

a. Judul Buku : Buddha Gotama 

Penulis  : Handaka Vijjananda 

Penerbit : Ehipassiko Foundation 
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Gambar 3.10. Buku "Buddha Gotama" Karangan Ehipassiko 

(www.ehipassiko.or.id) 

 

Buku ini merupakan buku untuk keluarga yang menceritakan mengenai perjalanan 

Buddha Gautama dengan ada ilustrasi di dalamnya. Buku ini terbit pada 4 

Februari 2017 untuk cetakan pertama. Buku yang berukuran 20x20 cm ini 

memiliki 310 halaman yang menceritakan keseluruhan dari perjalanan Buddha 

Gautama dengan sangat baik. Terdapat pula ilustrasi di setiap kejadiannya. 

 Konten pada buku ini menceritakan secara detail mengenai perjalan 

Buddha sebelum menjadi Buddha, akan menjadi Buddha dan setelah mencapai 

ke-Buddha-an. Setiap bab ditemukan kitab yang dijadikan sumber dalam cerita 

tersebut, menjadikan buku ini dapat dipercaya karena mengambil cerita dari Kitab 

Tipitaka langsung. Dicetak warna di kertas Art Paper dan di sampul dengan hard 

cover menjadikan buku ini menjadi agak berat jika dibawa. Kekurangan dari buku 

ini ialah penggunaan bahasa yang jika orang awam tidak mudah dimengerti 
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karena tidak ada glossary yang menjelaskan penggunakan kata pali dalam 

penceritaannya.  

b. Judul Buku : Sammasambuddha, Biografi Buddha Historis 

Penulis  : Handaka Vijjananda 

Penerbit : Ehipassiko Foundation 

 

Gambar 3.11. Buku "Sammasambuddha" 

 

Buku ini merupakan buku versi yang lebih lengkap dari edisi “Buddha Gotama”. 

Diterbitkan pada 1 April 2018 oleh Ehipassiko Foundation. Buku yang berjumlah 

308 halaman ini mempunyai ukuran 14x20 cm. Buku ini tidak hanya menjabarkan 

mengenai Riwayat Buddha saja. Akan tetapi, menjabarkan mengenai informasi 

ke-Buddha-an. 

 Konten buku ini lebih memiliki target remaja keatas, dikarenakan bahasa 

yang digunakan dan ilustrasi yang tidak menjadi background tulisan cenderung 

membuat lebih bosan daripada buku “Buddha Gotama”. 
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3.3. Observasi Media 

Dalam penelitian ini, selain penulis melakukan observasi ke Vihara Padumuttara, 

Vihara Indraloka dan Vihara Siripada, penulis mengobservasi media yang sudah 

digunakan dalam pembelajaran yaitu buku tematik pendidikan sekolah dasar. 

Disini, penulis dapat menyimpulkan bahwa tata bahasa, ukuran, penempatan 

gambar sangat menyesuaikan dengan umur yang ditargetkan.  

 Seperti contoh buku tematik mengenaik lingkungan hidup (air), kelas 1 SD 

membahas mengenai penggunaan air untuk mandi, kelas 2 SD membahas 

mengenai air dapat dimanfaatkan sebagai apa dalam kehidupan yang lebih besar, 

untuk kelas 3 SD membahas mengenai fungsi air dan energi perubahannya, kelas 

4, 5 dan 6 SD sudah berfokus kepada nilai dan upaya apa saja yang bisa kita bantu 

untuk menjaga air supaya tetap bersih di lingkup yang lebih besar. 

 Dari hasil observasi ini, penulis menyimpulkan bahwa penanaman nilai 

sudah dapat dilakukan sejak umur anak 9 tahun atau kelas 3 SD sampai dengan 

anak berumur 12 tahun atau kelas 6 SD. 

3.4. Konten Buku 

Vijjananda (2017) menceritakan dalam buku Buddha Gotama penerbit 

Ehipassiko Foundation, pengambilan cerita dan isi berdasarkan Kitab Suci 

Tipitaka. Berawal dari melihat empat kejadian yaitu orang tua, orang sakit, orang 

meninggal dan pertapa, Pangeran Siddharta terus memikirkan bagaimana caranya 

untuk terbebas dari itu semua. Pangeran Siddharta merupakan anak dari Raja 

Suddhodana dan Ratu Maha Maya di Kota Kapilavastu yang terletak di India. 

Dari kelahirannya, Siddharta sudah diramalkan akan menjadi seorang raja besar 
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atau Buddha jika melihat empat kejadian tersebut. Hal inilah yang membuat 

Suddhodana tidak membiarkan Siddharta melihat empat kejadian tersebut. 

Namun, pada suatu ketika Siddharta ingin melihat suasana di luar istana, raja 

sudah menyiapkan segalanya. Kota sudah tertata dengan cantik, tidak ada orang 

lemah dan semua orang menyambut dengan menggunakan baju yang indah. 

Sampai suatu ketika, secara tidak disengaja Siddharta melihat empat kejadian 

tersebut dan merenunginya.  

Semenjak kejadian itu, Siddharta meninggalkan istana beserta istri dan 

anaknya untuk mencari jawaban atas keempat hal yang dilihatnya. Siddharta 

menuju ke hutan dengan menunggangi seekor kuda dan ditemani oleh kusirnya, 

Cana. Siddharta memberikan seluruh emas dan baju yang melekat di tubuhnya 

kepada Cana dan hanya digantikan oleh sehelai jubah. Siddharta juga memotong 

rambutnya dengan menggunakan pisau untuk melepas kemelekatan. Setelah itu, 

Siddharta mencari guru untuk menemukan jawaban dari semuanya. Sudah dua 

guru ditemuinya, tetapi tetap tidak menemukan jawaban atas berhentinya nafsu 

dan lenyapnya derita. Siddharta pada akhirnya memutuskan mencari tempat untuk 

bertapa. Dari yang merasakan takut, mengatupkan gigi, mendorong lidah ke atas, 

menghentikan nafas, dan menyiksa diri untuk tidak makan, tidak juga menemukan 

jawabannya. Sampai suatu ketika, Siddharta tersadarkan ketika mendengar sebuah 

dentingan musik kecapi. Berakhir pada sebuah kesimpulan bahwa sebuah dawai 

kecapi jika ditarik terlalu ringan tidak akan berbunyi, jika terlalu kencang akan 

terputus sehingga dawai kecapi ditarik seadanya barulah akan menimbulkan bunyi 

yang indah. Setelah itu, Siddharta tersadarkan jika memiliki fisik yang lemah, 
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bagaimana caranya meraih pencerahan. Lalu Siddharta memakan makanan padat 

untuk memberikan energi. 

Pada suatu ketika, Sujata merupakan wanita yang terbiasa melakukan 

persembahan makanan kepada dewa pohon, memberikan persembahan nasi susu 

untuk Siddharta yang sedang melakukan meditasi di pohon tersebut. Setelah 

memakan dan menghabiskan nasi susu tersebut, Siddharta menuju ke tepi Sungai 

Neranjara. Membersihkan diri dan meletakkan mangkuk emas tersebut di atas 

permukaan air dan berkata “Jika aku akan menjadi Buddha dalam hari ini, biarlah 

mangkuk ini mengalir melawan arus sungai. Jika tidak, biarlah mangkuk ini 

mengalir bersama arus sungai”. Lalu mangkuk emas tersebut mengalir melawan 

arus sungai dan masuk ke dalam pusaran air. 

Lalu Siddharta masuk ke Hutan Gaya dan setelah menemukan tempat yang 

sesuai, Siddharta bertekad “Biarlah kulit, otot, dan tulangku mengering! Biarlah 

daging dan darahku mengering! Aku tidak akan bangkit dari tempat duduk ini 

sebelum mencapai kebijaksanaan sempurna!”. Pada saat itu, Mara (merupakan 

penguasa dewa jahat) mencoba untuk menggoda dan mengagalkan tekad 

Siddharta. Mara melemparkan hujan batu bara, abu panas, pasir panas, hujan 

lumpur dan mengirimkan kegelapan di sekitar Siddharta, akan tetapi semua itu 

menjadi bunga surgawi dan tidak tergoyahkan. Pada suatu malam, Siddharta 

duduk bersemedi dan memurnikan batik. Siddharta melihat kehidupan 

sebelumnya, dua, tiga, empat kelahiran, puluhan, ratusan, ribuan dan ratusan ribu 

kelahiran. Siddharta melihat banyaknya zaman penyusutan dunia, dan 

pengembangan dunia. Siddharta mengarahkan batin pada kehidupan lampau 
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semua makhluk lalu melihat makhluk yang memiliki pandangan dan perbuatan 

salah sehingga terlahir dalam alam menderita. Atau, makhluk-makhluk yang 

memiliki kekuatan baik melalui tubuh, ucapan dan batin, terlahir dalam alam 

bahagia atau surga. Siddharta lalu memahami bagaimana makhluk itu pergi sesuai 

perbuatan mereka masing-masing. Mengarahkan batin pada pemadaman noda 

batin dan membuat Siddharta memahami bahwa inilah duka. Inilah sebab duka 

dan inilah akhir duka, inilah jalan menuju akhir duka. 

Di  bawah sinar bulan pertama, pada bulan Vesakha, Siddharta terbebaskan 

dan menjadi Buddha, Yang Sadar. Buddha lalu membagikan dhamma (sebutan 

untuk ajaran Agama Buddha) untuk memberikan petunjuk mengenai terbebas dari 

lahir, sakit, tua dan mati yang dinamakan duka. Tiba saatnya Buddha melepaskan 

kehidupannya dan Parinibbana (meninggal dan tidak terlahir di alam manapun), 

yang dikatakan Buddha sebelum Parinibbana ialah “Segala yang terbentuk akan 

hancur. Berjuanglah dengan penyadaran penuh!”. Ketika jasad telah selesai 

terbakar, air turun dari langit dan memadamkan api. Dari 500 lapisan kain 

pembungkus jasad Buddha, hanya 2 lapisan yang terbakar, yang terdalam dan 

terluar, sementara 498 lapisan kain di tengahnya tidak terbakar sama sekali. Tidak 

ada abu kulit, jaringan, daging ataupun urat, yang tersisa hanya relik. Relik lalu 

dibagikan ke 8 bagian. 

Setelah Buddha mangkat, para Bhikkhu meraung dan menangis. Namun 

terdapat satu Bhikkhu yang bernama Subhadda berkata bahwa cukup meratap dan 

merasa bebas jika sudah tidak ada lagi yang melarang dan memberi tahu apa yang 

harus dilakukan. Sehingga, banyaknya bhikkhu yang melanggar aturan membuat 
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adanya persamuhan agung pertama untuk mengulang semua Dhamma, ajarannya 

dan Vinaya, peraturan Bhikkhu. Seluruh ajaran sudah diajarkan ke Bhikkhu 

Ananda, salah satu murid terbaik Buddha. Sehingga Ananda mengulang kembali 

dhamma yang diucapkan oleh Buddha dan dituliskan di batu dan daun lontar 

(sebelum mengenal adanya cetak sebuah buku). Tradisi ini diulang terus-menerus 

sampai terbentuklah sebuah Kitab Suci Tipitaka yang dapat dipelajari mengenai 

abidhamma, sutta dan vinaya. 

Kitab Suci Tipitaka inilah yang menjadi pedoman Bhikkhu Sangha dalam 

menjalani kehidupan bhikkhu. Begitu juga dengan penerbit buku keagamaan 

seperti Ehipassiko Foundation yang merupakan penerbit buku, organisasi sosial, 

pembangun karakter buddhis dan mengembangkan agama Buddha. Sehingga 

penulis memilih untuk menjadikan buku yang dikeluarkan oleh Ehipassiko 

Foundation menjadi buku referensi utama dalam merancang buku ilustrasi karena 

literatur yang digunakan berasal dari Kitab Suci Tipitaka. 

3.5. Metodologi Perancangan 

Metode perancangan menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk anak-anak, 

menjelaskan arti dari bahasa pali jika diperlukan sehingga anak mudah untuk 

memahami. Menceritakan riwayat Buddha dengan sederhana supaya mudah 

dimengerti tanpa mengurangi atau mengubah cerita yang sebenarnya. Terdapat 

media yang menunjang dalam hal penanaman nilai baik yang dapat diambil dari 

kisah riwayat Buddha. Haslam (2006) menjabarkan acuan dalam perancangan 

sebuah buku (hlm. 23-28): 
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a. Pendekatan desain berdasarkan observasi awal 

1) Mencari referensi 

Penulis mencari referensi buku yang akan menjadi acuan dalam 

perancangan dan menentukan kekurangan serta kelebihan pada buku 

tersebut.  

2) Menganalisa informasi 

Informasi didapatkan dari proses penulis bertemu dengan pengasuh 

sekolah minggu, supervisor konten buku anak Ehipassiko Foundation, 

dan melakukan FGD dengan anak sekolah minggu. Dari informasi 

yang telah didapat, penulis menganalisa kebutuhan yang paling 

menonjol dan bagaimana anak tertarik dengan sebuah buku. 

3) Mengekspresikan informasi 

Dari informasi yang sudah didapatkan, penulis menganalisa target 

buku tersebut dengan bentuk visual yang diciptakan. Hal ini membantu 

penulis dalam menentukan gaya visual dalam penyampaian informasi 

dalam perancangan buku. 

4) Konsep  

Dalam perancangan konsep, penulis melakukan brainstorming yang 

kemudian menghasilkan big idea yang menghasilkan 2 keyword 

sebagai acuan dalam pembuatan buku menentukan aspek yang ada di 

dalam buku. Ukuran buku yang penulis tentukan berdasarkan teori 

Akbar (2001), perancangan karakter melalui penyederhanaan dan non-

realis berdasarkan teori Woodcock (2010), pemilihan typeface 
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berdasarkan teori Samara (2006), dan pemilihan grid berdasarkan teori 

Menurut Graver & Jura (2012). 

b. Menganalisis komponen buku 

Selanjutnya, penulis menganalisis komponen buku, yakni menyusun 

konten buku, membuat kateren dan layout berdasarkan teori Haslam 

(2006) yang akan digunakan dalam pembuatan buku. 
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