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BAB III  

METODOLOGI 

 Gambaran Umum 3.1.

Dalam perancangan buku ilustrasi mengenai Ritual Kematian Agama Khonghucu, 

penulis menggunakan metode pengumpulan data Etnografi yang nantinya akan 

diterapkan dalam buku. Buku ilustrasi yang dibuat untuk memberikan 

pengetahuan mengenai ritual kematian, tata cara, perlengkapan hingga hari raya 

yang masih banyak dilakukan khususnya di Jakarta agar pembaca terutama remaja 

keturunan Tionghoa dapat memahami dan meneruskan tradisi yang telah ada sejak 

lama mengenai ritual kematian agama khonghucu yang telah ada sejak dulu. 

 

3.1.1. Ritual Kematian etnis Tionghoa di Jakarta 

Berdasarkan hasil wawancara, Jakarta merupakan sebuah kota internasional, 

sehingga menerima banyak pengaruh dari berbagai ragam kebudayaan serta nilai-

nilai asing yang masuk kedalamnya. Hal tersebut membuat para keturunan 

Tionghoa khususnya di Jakarta terpengaruhi olehnya dan banyak yang bertransisi 

dengan menganut agama lain. Namun, mereka tetap menjalankan ritual kematian 

etnis Tionghoa yang telah menjadi tradisi hasil turun temurun dari para leluhur. 

Untuk itu, keberadaan ritual kematian etnis Tionghoa di Indonesia khususnya di 

perkotaan Jakarta sangat bergantungan dengan bagaimana keluarga etnis 

Tionghoa tetap memelihara tradisi mereka. Tradisi dan agama saling menguatkan 

satu sama lain, mereka saling mendukung tidak mungkin bertentangan. Karena 
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agama merupakan sebuah kebenaran yang abstrak, dan tradisi yang membuktikan 

secara konkrit. 

 

3.1.2. Asal Usul Tradisi Kertas Bakar Sembahyang 

Legenda mengenai Tradisi Kertas Bakar Sembahyang bermunculan dengan 

berbagai versi dan perspektif melalui media cetak maupun online. Namun 

walaupun beda versi, makna yang ingin disampaikan dalam tradisi tersebut sama. 

Salah satunya menceritakan sebuah kisah pada zaman Kaisar Lie Sie Bien (Lie 

She Min). Raja Lie yang sangat dicintai oleh rakyatnya suatu hari dikabarkan 

mendapat penyakit yang cukup berat sehingga para rakyatnya berkumpul dan 

mengungkapkan rasa duka cita. Mengikuti tradisi, mayat raja Lie tidak langsung 

dikubur tetapi didiamkan selama beberapa minggu. Kemudian pada minggu 

terkahirnya, raja tiba-tiba kembali hidup dan menceritakan apa yang beliau lihat di 

alam baka. Menurutnya, banyak arwah yang dialam baka menderita walaupun 

keluarga yang ditinggalkannya terlihat bahagia di bumi. Mereka meminta raja 

memberitahu para keluarganya bahwa mereka membutuhkan pertolongan dengan 

meminta para rakyatnya untuk tidak melupakan leluhur yang telah meninggalkan 

mereka. Sebagai tanda balas budi, disarankan untuk membakar “kertas emas dan 

perak” yang nantinya akan menjadi uang emas dan perak di alam baka sehingga 

mereka tidak lagi menderita. Akhirnya semua rakyat mengikuti pesan yang 

disampaikan dan muncul Tradisi Kertas Bakar Sembahyang sebagai bukti bakti 

kepada para leluhur yang telah berjasa. (Buddha.id) 
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3.1.3. Waktu dilakukannya ritual doa kepada arwah 

Tradisi Kertas Bakar Sembahyang dikenal dengan menyampaikan rasa bakti 

kepada dewa maupun leluhur dan seringkali digunakan sampai saat ini oleh 

keturunan Tionghoa di Indonesia. Berikut adalah beberapa waktu dilakukannya 

Tradisi Kertas Bakar Sembahyang berdasarkan hasil wawancara dengan Haksu 

Bing perwakilan dari MATAKIN: 

 

1. Kelenteng 

Di tempat ibadah orang Khonghucu atau yang lebih dikenal dengan 

kelenteng selalu disediakan Sui Kim yang nantinya akan di bakar di Altar 

Tuhan untuk Tian atau dewa langit. Etnis Tionghoa meminta permohonan 

serta berterimakasih kepada para dewa. 

 

2. Saat ada yang meninggal 

Pada saat upacara kematian, surat jalan digunakan untuk meganjal 

almarhum di dalam peti yang dipercaya sebagai bekal untuk almarhum, 

Gin Cua dibakar sebagai tanda keheningan, sebagai petunjuk jalan 

almarhum. Kim Cua dibakar untuk para dewa/ pengawal yang dipercaya 

dapat meringankan penderitaan yang dijalankan almarhum. 

 

3. Hari Raya Imlek 

Orang–orang keturunan Tionghoa percaya jika melakukan sembahyang 

serta melakukan tradisi kertas bakar pada saat tahun baru Imlek, mereka 
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tidak melupakan asal keturunan dan leluhur mereka sendiri disinilah nilai 

bakti teruji lagi. 

 

4. Ceng Beng atau Qing Ming  

Ceng Beng memiliki sebuah arti yaitu bersih dan terang. Sehingga orang-

orang keturunan Tionghoa membersihkan rumah serta kuburan para 

leluhurnya agar bersih dari debu. Serta dilakukannya tradisi membakar 

kertas bakar sembahyang mulai dari Surat Jalan, Kim Cua, Gin Cua 

hingga perabotan rumah-rumahan (Ming Zi)  yang terbuat dari kertas 

untuk dipersembahkan kepada para leluhurnya. 

 

5. Bulan 7 Imlek (Gui Jie atau Sembahyang Rebutan) 

Sembahyang Rebutan juga dikenal dengan Cio-ko pada bulan Cit-gwee ( 

bulan 7). Dimana dipercaya selama 1 bulan pintu alam baka terbuka 

sehingga hantu-hantu dari alam baka bersuka ria mendatangi alam 

manusia sehingga dilakukannya Tradisi Kertas Bakar Sembahyang. Agar 

arwah-arwah yang gentayangan, tidak memiliki keluarga atau yang 

diterlantarkan didoakan dan diberi persembahan pada hari raya ini. 

 

 Metodologi  Pengumpulan Data  3.2.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kombinasi (mixed 

methods). Metode ini sering disebut juga sebagai metode multimethods, 

integrated, dan combine. Creswell (2012) menjelaskan bahwa mixed methods 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Vaneshia Tjen, FSD UMN, 2018



40 
 

merupakan gabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk 

menggumpulkan data, menganalisa serta mengelolah semua yang telah berhasil 

ditemukan dalam menarik sebuah kesimpulan suatu penelitian. Sehingga kekuatan 

penelitian ini secara keseluruhan lebih valid daripada salah satu penelitian 

kualitatif atau kuantitatif dalam perbedaan tahap-tahap penelitian. Penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara, 

observasi dan studi literasi untuk mendapatkan informasi terkait topik yang 

diangkat. Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana pengetahuan target mengenai Tradisi Kertas Bakar Sembahyang. 

 

3.2.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung dan spontan (face to face) untuk 

mendapatkan data-data yang tidak ditemukan dalam buku maupun media online. 

Sehingga dilakukannya beberapa wawancara untuk mendapatkan serta memeriksa 

kebenenaran (validation) dari buku yang terlihat rancu mengenai informasi 

maupun data yang sesuai dengan topik yang diangkat sehingga dapat diakui 

kebenarannya. 

1. Wawancara dilakukan dengan Bapak Sunarko selaku ketua pengurus 

kelenteng Tek Seng Bio di Cikarang untuk mendapatkan data tentang asal 

usul, jenis, makna, tata cara hingga tradisi kertas sembahyang saat ini. 

Wawancara dilakukan di Summarecon Mal Serpong hari Minggu, 10 

September 2017. Bapak Sunarko menjelaskan bahwa membahas topik 
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mengenai kertas bakar sembahyang sangat bagus karena jarang sekali 

orang yang peduli dengan tradisi ini. Menurut Bapak Sunarko, memang 

terlihat masih banyak sekali orang yang melakukan tradisi ini padahal 

mereka tidak sepenuhnya mengerti. Orang-orang berpikiran dengan 

membakar kertas bakar sembahyang, leluhurnya akan mendapatkan uang 

di alam lain sehingga mereka seringkali menghabiskan uang untuk 

membakar kertas bakar sembahyang tersebut, padahal jika tradisi tersebut 

tidak dibaluti dengan niat, doa yang tulus dan kepercayaan, semua itu akan 

sia-sia saja.  

Kertas Bakar Sembahyang secara umum ada 2 macam yaitu Kim 

Cua yang berwarna Emas dan Gin Cua yang berwarna perak. Kim Cua 

yang besar digunakan sebagai persembahan kepada Dewa Langit (Tian) di 

kelenteng-kelenteng yang nantinya dibakar di Altar Tuhan dan yang 

berukuran kecil untuk dipersembahkan kepada para Nabi atau orang-orang 

suci lainnya biasanya dibakar sebelum Gin Cua saat melakukan 

sembahyang untuk para leluhur. Sedangkan Gin Cua untuk Leluhur  

biasanya dilakukan di kuburan atau di halaman rumah. Sebelum 

membakarnya, Kertas Sembahyang harus didoakan terlebih dahulu. Untuk 

Gin Cua, kertas tersebut harus di sembahyangkan kepada Dewa Langit 

(Tian) dan Dewa Bumi (Tu Di Gong) dilanjutkan dengan sembahyang 

dengan leluhur sebelum dibakar, agar mereka dapat membantu dalam 

menyampaikan persembahan tersebut. Kertas Bakar Sembahyang adalah 

sebuah persembahan sebagai simbol dari nilai bakti dan setia. Jika seorang 
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anak tidak berbakti kepada orang tua, maka mereka akan mendapat hukum 

karma atau dapat terkena bencana (hidupnya tidak tenang). 

 

 

Gambar 3.1 Bapak Sunarko 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

2. Wawancara kedua dilakukan dengan Bapak Suhana Lim, seseorang yang 

mendalami kebudayaan Tionghoa dan melimpahkannya pada sebuah buku, 

sejauh ini beliau telah berhasil 5 buku dan menjadi narasumber di berbagai 

kelenteng dan vihara di Indonesia untuk mendapatkan tanggapan beliau 

tentang tradisi Tionghoa sekarang ini. Wawancara dilakukan di Apartemen 

Red Top Pecenongan, pada hari Senin, 11 September 2017. Dengan 

jadwal yang sangat padat, beliau meluangkan waktu 1 jam untuk 

berbincang dengan penulis mengenai pengamatan beliau mengenai Tradisi 

Kertas Bakar Sembahyang di Jakarta, beliau juga memberikan banyak 

saran dalam membuat buku.  
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Dari hasil wawancara, penulis dapat memahami bahwa mereka 

yang tinggal didaerah perkotaan, kurang memahami tentang tradisi 

tersebut terutama remaja yang hanya mengikuti orangtuanya, dikarenakan 

orangtuanya sendiri kurang memahaminya. Hal ini terjadi karena saat 

masa orde baru, tradisi dan budaya Tionghoa sempat tidak diakui di 

Indonesia. Namun, bagaimanapun juga sebuah tradisi tetaplah menjadi 

sebuah identitas sehingga masih dilakukan sampai saat ini.  

Beliau juga menyarankan agar buku ilustrasi yang dibuat dapat 

menarik para remaja, buku tersebut harus di buat dengan simpel namun 

berisikan fakta-fakta menarik yang membuat para remaja semakin ingin 

tahu tentang Tradisi yang telah dijalankan selama bertahun-tahun oleh 

nenek monyang mereka.  

 

 

Gambar 3.2 Bapak Suhana Lim 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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3. Wawancara dengan Haksu Bing (Xs. Buanajaja B.S) dan Engkong Jin Eng 

(Oey Jin Eng) dari MATAKIN (Majelis Tinggi Khonghucu Indonesia). 

Nama mereka telah tersebar luas di berbagai media sehingga tidak 

diragukan lagi akan kredibilitasnya. Wawancara dilakukan di Khongcu 

Bio (Makin Tangerang), dikarenakan MATAKIN Pusat sedang direnovasi, 

hari rabu malam tanggal 20 September 2017. Wawancara berlangsung 

selama hampir 4 jam. Wawancara bebas dilakukan untuk lebih mengenal 

adat kepercayaan Khonghucu serta lebih memahami Tradisi Kertas Bakar 

Sembahyang secara mendalam mulai dari jenis-jenis kertas sembahyang, 

kegunaannya, kapan saja dipakainya, dimana saja tempat mendapatkan 

kertas sembahyang sampai nilai ajaran dan sejarah dari kertas bakar 

sembahyang. Menurut mereka, tradisi dijalankan untuk membuktikan 

nilai-nilai yang ingin disampaikan sehingga tugas generasi sekarang ialah 

memeliharanya dengan benar bahwa Sui Kim (Kertas Sembahyang) bukan 

hanya memiliki simbol uang, tetapi juga sebagai tanda bakti, orang 

Tionghoa selalu memberikan apa yang terbaik untuk dipersembahkan 

kepada leluhur mereka. Mereka juga melengkapinya dengan beberapa 

sajian seperti masakan, ayam, babi, buah, teh dan arak. Haksu Bing dan 

Engkong juga memberitahu beberapa motto yang dipercaya oleh para 

kepercayaan Khonghucu yang tertulis pada kitab mereka. Salah satunnya 

adalah “Jing Tian, Zun Zu” yang berarti, ibadah adalah suatu hormat akan 

Tuhan, memuliakan tuhan beriman kepada tuhan, harus juga memuliakan 

leluhur. Mereka juga memberitahu bahwa Jakarta telah menjadi negara 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Vaneshia Tjen, FSD UMN, 2018



45 
 

internasional, semakin banyaknya budaya asing yang masuk sehingga 

tradisi ini akan musnah jika tidak dilestarikan oleh para generasi muda 

khusunya para remeja keturunan Tionghoa.  

 

 

Gambar 3.3 Haksu Bing (Kiri) dan Engkong Jin Eng (Kanan) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 3.4 Situasi Makin Tangerang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Pada tanggal 23 November 2017, penulis kembali menemui Haksu Bing 

untuk melakukan konsultasi konten yang diangkat dalam buku yang 

dibuat. Agar menghindari adanya kesalahan dalam visualiasi maupun isi 

konten. Asistensi dilakukan di MATAKIN Pusat yang terletak di Sunter, 

Jakarta Utara. Haksu Bing, memberikan masukan untuk menyertakan 

sedikit fakta mengenai Kong Zi (guru Khonghucu), karena beliau 

merupakan panutan (sumber ajaran) orang-orang etnis Tionghoa dalam 

menjalankan kehidupan sehari-harinya. 

 

 

Gambar 3.5 Altar di MATAKIN Pusat 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

4. Wawancara dengan Bapak Surikin selaku pengawas utama dari Museum 

Hakka yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Wawancara 

dilakukan langsung di kantor Pak Surikin di TMII untuk lebih mengetahui 

bagaimana tradisi Tionghoa bisa masuk ke Indonesia dan dengan 

mengetahui bukti-bukti konkritnya yang dapat ditemukan di dalam 
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Museum Hakka. Dari hasil wawancara, penulis dapat memahami bahwa 

dikarenakan letak Indonesia yang berdekatan dengan Tionghoa, maka dari 

situlah Tionghoa berdatangan masuk ke Indonesia dan melakukan banyak 

kontribusi mulai dari logistik sampai mengajarkan kebudayaan dan 

kepercayaannya. Tradisi yang telah diturun temnurunkan tidak boleh 

dilupakan, tanpa tradisi penanda sebagai orang Tionghoa akan hilang. Hal 

tersebut menjadi salah satu alasan dibentuknya Museum Hakka. Ditambah 

lagi dengan adanya perbatasan gerak untuk para etnis Tionghoa untuk 

melakukan budaya dan tradisi saat masa Orde Baru sampai mereka 

dikelompokan untuk hidup di daerah yang sama agar mudah di kontrol 

oleh Belanda, daerah itulah yang dikenal dengan Pecinaan. Oleh karena 

itu, menurut Pak Surikin, sangat penting untuk menurunkan tradisi 

Tionghoa, agar jerih payah yang telah di korbankan para leluhur mereka 

tidak tersia-siakan sehingga harus selalu dikenang.  

 

 

Gambar 3.6 Bapak Surikin dan Museum Hakka 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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5. Wawancara dengan Ibu Rento selaku Cheif Editor Elex Media 

Komputindo yang dilakukan pada tanggal 16 November 2017 di rumah 

beliau yang terletak di Kelapa Dua. Wawancara dilakukan berkaitan 

dengan pembuatan buku ilustrasi Ritual Kematian Agama Khonghucu 

yang akan dibuat penulis. Penulis berkonsultasi mengenai konten buku 

dengan menunjukan rancangan katern pada buku yang akan dibuat. 

Penulis juga memperlihatkan beberapa hasil studi eksisting yang akan 

dijadikan acuan dalam membuat buku tersebut. Menurut beliau buku-buku 

yang penulis ambil sebagai studi eksisting bagus dan menarik untuk 

dijadikan acuan dalam pembuatan buku. Beliau juga mengakatan bahwa 

penggunaan ilustrasi bahkan bisa menambah nilai jual dari buku tersebut, 

apalagi buku yang membahas kebudayaan Tionghoa memang dominan 

berbentuk novel yang hanya berisi tulisan dan sedikit foto. 

  Bu Retno juga memberitahu kepada penulis bahwa umumnya 

dalam pembuatan buku untuk diterbitkan berukuran 18 x 24 cm dengan isi 

68 halaman. Selain itu, bahan kertas yang digunakan art paper 60 gsm dan 

untuk cover menggunakan art cartoon 240 gsm agar harga dipercetakan 

lebih murah. Namun dalam pembuatan tugas akhir, bu Retno menyarankan 

penulis untuk bebas kreasi tidak untuk memikirkan harga percetakan 

terlebih dahulu. Berkaitan dengan perancangan buku, penulis juga 

meminta izin untuk menggunakan logo Elex Media Komputindo di buku 

yang akan dirancang. 
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Gambar 3.7 Ibu Retno 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

3.2.2 Kuesioner 

Kuesioner dilakukan dengan metode random sampling, dengan penentuan jumlah 

sampel dengan Rumus Slovin dari Jumlah penduduk Tionghoa di Jakarta yaitu 

sebesar 632.372, jumlah tersebut didapatkan dari situs Tionghoa.net dan sudah 

terklarifikasi oleh data sensus. Sehigga dengan jumlah penduduk tersebut serta 

menggunakan margin error sebesar 10% ditemukannya sampel minimal sejumlah 

100 responden. 

Sesuai dengan hasil sampel yang didapatkan dari Rumus Solvin, 

Kuesioner telah dibagikan secara online dan dijawab oleh 101 anak remaja 

bergaris keturunan Tionghoa yang berumur 12-15 tahun. Dilakukan secara acak 

pada beberapa sekolah SMP swasta di Jakarta seperti di sekolah BPK Penabur, 

Jubille School dan Universal School Kemayoran untuk mendapatkan data 

mengenai sejauh mana target dapat memahami Tradisi Kertas Bakar Sembahyang, 
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yaitu salah satu tradisi inti dalam ritual kematian etnis Tionghoa khususnya agama 

Khonghucu.  

Berdasarkan hasil survei melalui pengisian kuesioner yang dilakukan terhadap 

101 responden, penulis mendapatkan hasil data sebagai berikut: 

1. Pengetahuan target akan wujud atau bentuk asli dari kertas bakar 

sembahyang. 

 

Gambar 3.8 Pengetahuan tentang Bentuk Kertas Bakar 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Dari data diatas, 93 (92.1%) responden masih mengenal kertas tradisi yang 

akan dikaji, 6 (5.9%) diantaranya ragu apakah mereka pernah 

mengenalnya sedangkan 2 (2%) responden lainnya sudah tidak mengenal 

lagi bentuk dari kertas bakar sembahyang. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa wujud atau bentuk asli kertas bakar sembahyang masih dikenal oleh 

para remaja keturunan Tionghoa. 
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2. Pengetahuan target akan waktu dilakukannya Tradisi Kertas Bakar 

Sembahyang. 

 

Gambar 3.9 Pengetahuan tentang waktu dilakukannya Tradisi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Berdasarkan data diatas, 73.3% yaitu 82 responden mengaku masih 

melakukan Tradisi Kertas Bakar Sembahyang sampai saat ini, dan 26.7% 

yaitu 27 responden lainnya mengaku sudah tidak melakukan Tradisi 

Kertas Bakar Sembahyang. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Tradisi Kertas Bakar Sembahyang masih banyak dilakukan sampai saat 

ini. 

 

3. Pengetahuan target mengenai sejarah atau asal usul dari Tradisi Kertas 

Bakar Sembahyang. 
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Gambar 3.10 Pengetahuan tentang Tradisi Kertas Sembahyang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Berdasarkan hasil dari kuesioner dari data diatas, dapat disimpulkan 

bahwa hanya 12.9% yaitu 13 remaja dari 101 remaja lain yang bergaris 

keturunan Tionghoa yang memahami tentang Tradisi Kertas Bakar 

Sembahyang dan selebihnya tidak mengerti secara detail mengenai sejarah 

ataupun asal usul dari tradisi tersebut.  

 

4. Pengetahuan target tentang makna atau kegunaan mengenai Tradisi Kertas 

Bakar Sembahyang. 

 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Vaneshia Tjen, FSD UMN, 2018



53 
 

 

Gambar 3.11 Pengetahuan tentang makna Kertas Sembahyang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 3.12 Pengetahuan sejauh mana target memahami makna 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Berdasarkan hasil data diatas, hanya 26.7% yaitu 27 remaja mengaku 

memahami tentang makna atau kegunaan yang diajarkan dalam tradisi 
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tersebut. Sedangkan 73.3% lainnya yaitu 74 orang tidak memahaminya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya sedikit yang mengakui bahwa 

mereka mengerti tentang makna atau kegunaan tentang tradisi tersebut. 

Tetapi dalam kolom alasan apa yang mereka ketahui. Hampir 97% 

mengenal Tradisi Kertas Bakar Sembahyang sabagai simbol uang untuk di 

dunia selanjutnya dan tidak memahami tentang nilai utama yang ingin 

diajarkan dalam tradisi tersebut, yaitu nilai bakti’ kepada leluhur ataupun 

dewa-dewa. 

Dari hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja 

masih mengenal Kertas Sembahyang dan masih melakukan Tradisi Kertas Bakar 

Sembahyang. Namun, mereka tidak memahami tentang Kertas Sembahyang, yang 

mereka tahu hanya sekedar simbol uang. 

 

3.2.3 Studi Literatur 

Metode ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis dokumen yang 

terkait dengan topik dan media yang digunakan. Pencarian informasi melalui 

literasi dalam buku dari beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan di kampus 

UMN dan Perpustakaan Umum daerah provinsi DKI  Jakarta yang terletak di TIM 

(Taman Ismail Marzuki) dan toko buku untuk memahami tentang tradisi kertas 

bakar sembayang secara garis besar, serta menemukan fenomena-fenomena yang 

terjadi dan ditemukan dalam koran kompas, Jakarta Post dan e.paper lainnya 

(online). Sehingga dapat menjadi data awal yang dapat dikembangkan. Sedangkan 
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kutipan dari berbagai situs website yang dapat dipercaya, dapat menjadi acuan 

untuk menguatkan data-data awal yang telah didapatkan sebelumnya. 

 

3.2.4 Studi Eksisting 

Studi Eksisting dilakukan penulis dengan mempelajari buku-buku yang telah ada 

sebagai acuan sekaligus pembanding dalam membuat perancangan. Acuan yang 

diambil tidak hanya berdasarkan topik yang berelasi, tetapi juga dengan 

mempelajari style dan layout yang digunakan sebuah buku dalam 

memperesentasikan buku ilustrasi untuk anak remaja yang telah ada sebelumnya, 

agar buku yang dibuat tidak melenceng dari target yang dituju.  

1. The Second Edition of Sights and Secrets of HongKong 
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Gambar 3.13 The Second Edition of Sights and Secrets of HongKong 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Buku “The Second Edition of Sights and Secrets of HongKong” dibuat oleh Midas 

Publishing pada tahun 2011. Buku ini dijilid dengan dijahit dan menggunakan 

hardcover. Buku ini memili ukuran a4 namun dibuat landscape dengan ketebalan 

78 halaman. Kelebihan dari buku ini adalah memiliki banyak ilustrasi dengan 

pemilihan teknik cat air dan penuh dengan detail dan warna yang banyak dan 

menarik sehingga dapat membuat audience tertarik untuk melihatnya tanpa 

menghilangkan identitas dari HongKong itu sendiri. Teknik cat air tersebut juga 

memberikan kesan yang tradisional sesuai dengan topik yang ingin diangkat 

penulis. Buku ini juga memperlihatkan sebuah tulisan yang bisa menjadi 

melengkapi ilustrasi yaitu agar audience dapat mengerti maksud dari setiap 
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ilustrasi yang digambarkan. Selain itu, buku ini juga menggunakan sedikit bahkan 

hampir tidak ada elemen grafis yang ditambahkan, sehingga setiap ilustrasi yang 

dibuat menjadi fokus utama untuk para pembacanya. Penjilidan yang dipilih juga 

menggunakan teknik jahit sehingga buku tersebut dapat bertahan lebih lama. 

Namun. Kekurangan dari buku tersebut adalah ada beberapa halaman yang 

memiliki layout terlalu bebas, sehingga pembaca dapat kesulitan dalam 

menentukan fokus utama yang harus dilihat dan dibaca. Lalu, karena buku 

tersebut lebih dominan dengan ilustrasi yang dibuat, pembaca lebih menggunakan 

buku tersebut sebagai referensi gambar dibandingkan sebagai ilmu pengetahuan 

tentang HongKong yang ingin di angkat tersebut.  

 

2.  Samkok, Kisah Tiga Kerajaan 

 

Gambar 3.14 Samkok, Kisah Tiga Kerajaan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Buku “Samkok, Kisah Tiga Kerajaan” diterbitkan oleh Bhuana Ilmu Populer pada 

tahun 2011. Buku ini dijilid dengan dijahit dan menggunakan hardcover dengan 

ukuran a4 potrait. Kelebihan dari buku ini adalah memiliki layout yang simpel 

sehingga terkesan bersih dan rapih, sehingga alur baca dapat dengan mudah 

diikuti oleh para pembaca. Ilustrasi yang digunakan juga detail namun tidak 

terlalu banyak pada setiap halamannya, sehingga pembaca secara otomatis 

membaca tulisan yang ada untuk lebih memahami alur cerita yang tersedia di 

setiap halamannya. 

Namun, karena menggunakan layout yang serupa pada setiap halamannya, 

buku tersebut terkesan monoton. 

 

3. The Hidden World Of Fairies 
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Gambar 3.15 The Hidden World of Fairies 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Buku “The Hidden World of Fairies” diterbitkan oleh becker&mayer! LLC pada 

tahun 2008. Buku tersebut dijilid dengan jahitan yang menggunkan hardcover. 

Buku ini berukuran 25*18.5 cm dengan ketebalan 32 halaman dan menggunakan 

kertas art karton untuk bagian dalamnnya. Hal ini dikarenakan, pada beberapa 

halamannya ditemukan media interaktif, sehingga kertas dapat menopang media 

interaktif tersebut. Ilustrasi yang digunakan menggunkan teknik digital painting 

yang dilayout dengan bebas namun terstruktur, sehingga pembaca dapat dituntun 
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dengan alur baca yang disediakan. Jumlah ilustrasi dan tulisan juga tergolong 

seimbang, sehingga pembaca tidak hanya terfokuskan oleh gambaran yang ada. 

 Namun, kekurangan dari buku tersebut, dikarenakan layout yang bebas 

dengan pemilihan font yang tergolong dekoratif, ada beberapa halaman yang 

terkesan terlalu padat, berantakan sehingga sulit untuk dibaca. Selain itu, 

penggunaan art karton sebagai media kertas yang dipilih, membuat harga buku 

jauh lebih mahal. 

 

4. Disney Ensiklopedia Anak Lukisan dan Pahatan 
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Gambar 3.16 Disney Ensiklopedia Anak Lukisan dan Pahatan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Buku Disney Ensiklopledia Anak, diterbitkan oleh PT Gramedia (Majalah) pada 

tahun 2002. Buku tersebut dijilid dengan bantuan benang yang menggunakan 

hardcover. Buku tersebut memiliki ketebalan 57 halaman dengan ukuran a4 

potrait. Ilustrasi yang digunakan dalam buku ini sangat beragam mulai dari digital 

painting hingga fotografi. Hal ini menunjukan, bahwa sebuah buku ilustrasi tidak 

harus hanya terpacu oleh satu style dalam setiap bukunya. Ilustrasi digital pada 

buku ini digunakan untuk menjelaskan objek yang tidak ditemukan fotografinya, 

namun dibuat mirip sehingga pembaca memiliki gambaran mengenai gambaran 

yang ingin disampaikan serta ada juga yang digunakan sebagai penghias halaman. 

Selain itu, teknik fotografi digunakan untuk menunjukan fakta serta bukti yang 

ada dan yang berhasil ditemukan. Layout yang digunakan terstruktur dan rapi. 

 Buku ini juga menunjukkan bahwa penambahan caption atau keterangan 

pada setiap gambar juga memungkinkan dalam sebuah buku dengan bantuan font 
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lebih kecil atau adanya bantuan garis atau panah agar pembaca dapat lebih 

memahami secara langsung dan jelas.  

 

5. The Sampoerna Legacy 

  

 

Gambar 3.17 The Sampoerna Legacy 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Buku The Sampoerna Legacy, diterbitkan oleh Putera Sampoerna Foundation 

pada tahun 2007. Buku tersebut dijilid dengan bantuan benang yang 
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menggunakan hardcover. Buku tersebut memiliki ketebalan 204 halaman dengan 

ukuran a5 potrait. Kelebihan dari buku ini adalah memiliki banyak ilustrasi 

dengan pemilihan teknik cat air manual sehingga dapat membuat audience tertarik 

untuk melihatnya tanpa menghilangkan kesan traditional itu sendiri. Buku ini juga 

memperlihatkan sebuah tulisan yang bisa menjadi melengkapi ilustrasi yaitu agar 

audience dapat mengerti maksud dari setiap ilustrasi yang digambarkan. 

Pemilihan jenis font dalam buku ini juga sesuai dengan tema yang diangkat yaitu 

“traditional”, sehingga typeface yang dipakai seolah menyerupai tulisan tangan 

yang selaras dengan jenis ilustrasi yang digunakan. 

 

 Metodologi Perancangan 3.3.

Menurut Laurer (2008: 4-9), “a picture is worth a thousand words.”  

Suatu karya dapat menyampaikan pesan yang banyak sebagai media komunikasi. 

Sehingga sebuah desain tidak akan ada yang datang secara tiba-tiba tanpa alasan, 

namun segala sesuatunya melalui sebuah proses untuk memulai perancangannya 

sebagai berikut: 

 

1. Memikirkan tentang Masalah. 

Dalam melakukan perancangan harus dimulai dengan memahami sebuah 

masalah yang akan diangkat. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui dari 

sisi apa yang ingin dicapai, seperti apa visual yang akan diangkat, style 

apa yang akan digunakan, penyesuaian warna, ukuran, media, teknik, 

sampai solusi apa yang dibutuhkan. Karena jika masalah yang akan 
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diangkat tidak dipahami dengan baik, maka peracangan yang akan dibuat 

bisa mengalami kegagalan. 

 

2. Memikirkan tentang Solusi 

Tahap ini dilakukan untuk menemukan konsep yang dapat menyampaikan 

pesan yang ingin disampaikan sebagai bentuk solusi dari masalah yang 

telah diangkat. Tahap ini dimulai dengan melakukan sketsa pada ide awal 

yang telah didapat untuk dikembangkan nantinya. Jika dapat menciptakan 

sebuah desain yang menarik perhatian dan kreatif, solusi yang dihasilkan 

akan berhasil tersampaikan. 

 

3. Memikirkan tentang Audiens 

Tahap ini dilakukan untuk memikirkan target yang akan ditujukan dalam 

perancangan didesain yang akan dibuat. Mulai dalam pembahasan 

mengenai reaksi hingga efek yang diharapkan muncul dari audiens melalui 

desain yang dirancang. 

 

3.3.1 Perancangan Buku Ilustrasi 

Menurut Zeegen (2005:18-39), dalam merancang sebuah ilustrasi dibutuhkan ide 

dan konsep yang dapat menyampaikan pesan dan cara menyampaikan pesan 

tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang diterapkan: 
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1. Memikirkan Ide 

Untuk memulai perancangan buku ilustrasi, memikirkan sebuah ide sangat 

diperlukan untuk meneliti kedepannya agar dapat memecahkan masalah 

yang diangkat.  

2. Menyelidiki topik yang diangkat 

Dalam tahap ini, semua informasi serta fakta dikumpulkan melalui 

berbagai pendekatan yang luas untuk lebih mengetahui dan memahami 

mengenai topik yang diangkat. Hasil dari riset dituliskan dalam sebuah 

catatan yang akan dikembangkan. 

3. Mengumpulkan Inspirasi 

Dalam mengumpulkan inspirasi, dilakukannya pencarian berbagai 

referensi. 

4. Brainstorming 

Dalam tahap ini, semua hasil pengumpulan data dari berbagai riset serta 

inspirasi yang didapatkan dituangkan dalam sebuah kertas untuk 

mendapatkan sebuah konsep yang sesuai sehingga mempermudah 

perancangan yang dilakukan. 

5. Menjelaskan Visual yang dibuat 

Pada proses terakhir, dilakukannya analisa terhadap desain serta data yang 

telah berhasil dibuat dalam buku. 

 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Vaneshia Tjen, FSD UMN, 2018



66 
 

 Penerbit Buku 3.4.

Buku yang dirancang akan bekerja sama dengan PT Elex Media Komputindo 

yang menjadi bagian dari Gramedia sebagai penerbit. PT Elex Media Komputindo 

telah berdiri sejak 15 Januari 1985. Dulu PT Elex Media Komputindo lebih 

dikenal sebagai penerbit komik sehingga mendapat julukan pelopor manga di 

Indonesia. Namun, sekarang sudah banyak mencetak buku cerita, majalah, novel 

dan media cetak lainnya. PT Elex Media Komputindo memiliki kantor pusat yang 

terletak di Gedung Kompas Gramedia Jalan Palmerah Barat 29-37 Jakarta Pusat, 

10270.  

 

 

Gambar 3.18 Logo PT Elex Media Komputindo 

(Sumber: Google.co.id) 
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