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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam perancangan Buku informasi 

visual Kain Tenun Ikat Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, Penulis melakukan 

penelitian dengan mengumpulkan data dengan metode kualitatif yang terdiri dari 

dua cara yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data skunder. Pada 

pengumpulan data primer penulis melakukan obervasi pada tempat pengerajin 

tenun, wawancara dengan pengerajin tenun, ketua Dinas Kerajinan Nasional 

Daerah kabupaten Belu, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten 

Belu, dan para pelajar di kabupaten Belu sebagai target perancangan. Pada 

pengumpulan data skunder penulis melakukan studi pustaka dan studi eksisting. 

3.2. Metodologi Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian 

kualitatif. Moleong (2010) menuliskan bahwa, salah satu ciri penelitian kualitatif 

adalah deskriptif. Menurut penulis penelitian ini cocok digunakkan karena 

jawaban yang diperoleh, berdasarkan penekanan dari pertanyaan mengapa dan 

bagaimana sesuatu hal atau objek penelitian terjadi atau diketahui. Data yang 

diperoleh dari penelitian ini tidak berkaitan dengan angka, melainkan berupa 

pendapat dan gambar. Kemudian data-data yang diperoleh penulis berasal dari 

studi pustaka, wawancara, mengumpulkan artikel dan berita yang dicetak maupun 

yg beredar di internet yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperkuat 
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data yang akan diteliti (hlm. 64). Penulis menggunakan beberapa metode dalam 

melakukan pengumpulan data diantaranya : 

1. Observasi 

Penulis melakukan observasi secara langsung kepada salah satu anggota 

kelompok pengerajin tenun biak borek di kabupaten Belu Nusa Tenggara 

Timur, untuk mengetahui dari mana mereka memperoleh keterampilan 

menenun, proses, alat dan bahan yang digunakkan saat menenun, serta 

untuk melihat bagaimana bentuk, motif dan warna kain tenun yang 

dikerjakan dan telah siap untuk digunakan. Observasi bertujuan untuk 

membandingkan informasi yang didapat berdasarkan studi literatur yang 

telah dilakukan, dan mencari inspirasi dalam menentukan bentuk, 

ornamen, dan warna yang akan digunakan dalam perancangan objek 

penelitian.  

2. Wawancara 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan proses tanya jawab dengan 

pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya; 

Pengerajin tenun, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan, dan tokoh budaya daerah Kabupaten Belu Nusa 

Tenggara Timur. Wawancara dengan ahli sangat membantu untuk 

memastikan data-data yang telah di diperoleh untuk menentukan 

perancangan karya. 

 

 

Perancangan Buku Informasi..., Willybrodus Reynaldi Lako, FSD UMN, 2018



57 

 

3. Studi Pustaka  

Penulis melakukan studi pustaka untuk melihat dan mencari informasi dari 

buku-buku dan internet yang berhubungan dengan topik penelitian untuk 

melengkapi data perancangan agar dapat dibandingkan kebenarannya 

sehingga diperoleh informasi yang terpercaya dan akurat. 

4. Focus Grup Dicussion ( FGD) 

Penulis melakukan  Focus Grup Discussion kepada target dengan tujuan 

untuk mengetahui bagaimana apresiasi serta pengetahuan target, tentang 

topik penelitian untuk melengkapi data sehingga diperoleh informasi yang 

terpercaya. 

3.2.1. Wawancara 

1. Wawancara dengan Pengerajin Tenun 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan tenun yang dikerjakan oleh para pengerajin di 

kabupaten Belu. Penulis melakukan proses wawancara pada tanggal 6 

Maret 2018 terhadap beberapa pengerajin tenun yang ada di kabupaten 

Belu salah satunya adalah ibu Viktoria Nai Bau. Penulis mendapatkan 

informasi bahwa keterampilan menenun yang diperoleh oleh diajarkan 

secara lisan berdasarkan pengalaman dan cerita yang diwariskan turun 

temurun dari orangtuanya. Alat dan bahan yang digunakkan pun masih 

sangat tradisional dan proses menenun sampai menghasilkan selembar 

kain tenun membutuhkan waktu dan proses yang bertahap dan memakan 

waktu yang cukup lama, menurut ibu Viktoria Nai Bau kain tenun yang 
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dikerjakan di kabupaten belu dibuat dengan beberapa teknik diantaranya 

teknik futus, fafoit dan sui benang yang digunakkan pun ada yang terbuat 

dari kapas asli dan benang yang di beli di toko, kain tenun yang dibuat 

menggunakan kapas dan pewarna alami memiliki harga yang lebih mahal 

dibandingkan dengan kain tenun yang dibuat dengan benang yang dibeli di 

toko. Dalam menenun, ibu Viktoria dan penenun lainnya menggunakan 

imajinasi mereka kedalam pola atau motif tenunan yang dikerjakan hal 

inilah yang merupakan keunikan tersendiri dari tenunan di Belu, 

Kemudian proses pewarnaan sebuah kain tenun, ibu Viktoria Nai Bau 

memanfaatkan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pewarna alami. Seperti 

daun ketapang, daun pepaya, akar mengkudu, dan lumpur. 

       

Gambar 3.49. Wawancara dengan Pengerajin Tenun 

(Rumah Para Pengerajin Tenun di Atambua) 

 

2. Wawancara dengan Dekranasda Kabupaten Belu 

Berdasarkan wawancara dengan ibu Lidwina Viviwaty Ng Lay selaku 

ketua Dekranasda ( Dewan Kerajinan Nasional Daerah) data tentang 
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jumlah pengerajin aktif yang tercatat di dekranasda kabupaten Belu saat 

ini berjumlah berjumlah 50 orang. Beliau mengatakan bahwa hal tersebut 

disebabkan oleh kurangnya media atau sarana yang dapat digunakkan 

sebagai penghubung untuk memberikan pemahaman seputar kain tenun 

kepada pada generasi muda yang ada di kabupaten Belu.  Saat ini penting 

bagi para generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan kerajinan 

tangan tradisional karena cenderung orrang dari luar daerah yang lebih 

tertarik untuk mempelajarinya.     

    

Gambar 3.50. Wawancara dengan Ketua Dekranasda 

(Rumah Jabatan Bupati Atambua) 

 

3. Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Belu 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yohanes Bria Seran selaku Kepala 

Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Belu beliau mengatakan bahwa, saat ini jumlah buku atau 

sumber literasi yang merangkum informasi yang berkaitan dengan tenun di 

kabupaten Belu sangat jarang ditemukan, hal tersebut menyebabkan 
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informasi dan dokumentasi yang penting tentang kain tenun menjadi tidak 

terangkum dengan lengkap. 

     

Gambar 3.51. Wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu 

( Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu ) 

 

3.2.2. Focus Grup Discussion 

Focus group discussion penulis lakukan dengan para pelajar usia 12 -22 tahun di 

Atambua, sebanyak 12 orang. FGD bertujuan untuk mendapatkan data mengenai 

gaya ilustrasi, warna, dan tipografi yang disukai target. 
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Gambar 3.52. FGD Bersama Para Pelajar di Kota Atambua 

 

3.2.3. Studi Eksisting 

Penulis melakukan studi eksisting terhadap buku-buku yang telah beredar di 

pasaran sebagai referensi visual, warna dan teknik interaktif yang digunakan. 

Hasil dari studi eksisting akan digunakkan penulis sebagai sumber pendukung 

untuk melakukan perancangan buku kain tenun kabupaten Belu Nusa Tenggara 

Timur ini. Berikut beberapa buku yang penulis amati sebagai referensi 

berdasarkan kategorinya: 
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1. Referensi Visual 

    

Gambar 3.53. Buku Kain Songket Labuan Bajo karangan Threes Emir dan Samuel 

Wattimena 

Cover 
Terdapat ilustrasi foto, judul buku, nama 

pengarang, dan logo penerbit 

Konten 
Halaman copyright, Kata pengatar, daftar isi, 

informasi dengan teks yang lebih dominan 

dibandingkan dengan ilustrasi 

Tipografi 
Menggunakan jenis tipografi sans serif pada judul 

cover dan body teks 

Warna 
Menggunakan warna primer  

Layout 
Menggunakan Manuscript  Grid cocok digunakan 

dengan layout yang lebih mengutamakan teks atau 

gambar yang dominan 

Ilustrasi 
Teknik ilustrasi yang digunakan berupa foto 

dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan 

materi buku  

Finishing 
 Menggunakan jilid perfect binding dengan 

penggunaan hardcover yang di laminasi doff 

Tabel 3.1. Studi Eksisting Buku Songket Labuan Bajo 
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2. Referensi Ilustrasi 

    

Gambar 3.54. Buku Generasi 90 an karangan Marchella FP 

Cover 
Terdapat ilustrasi foto, judul buku, nama 

pengarang, dan logo penerbit 

Konten 
Halaman copyright, Kata pengatar, daftar 

isi, informasi dengan ilustrasi yang lebih 

dominan dibandingkan dengan teks terlihat 

berwana dan menarik 

Tipografi 
Halaman copyright, Kata pengatar, daftar 

isi, informasi dengan ilustrasi yang lebih 

dominan dibandingkan dengan teks terlihat 

berwana dan menarik 

Warna 
Menggunakan warna Tersier 

Layout 
Menggunakan Modular  Grid  dengan 

layout yang lebih mengutamakan teks atau 

gambar yang dominan yang banyak 

Ilustrasi 
Teknik ilustrasi yang digunakan berupa 

ilustrasi digital dengan perpaduan warna 

yang beragam dan menarik 

Finishing 
Menggunakan jilid perfect binding dengan 

penggunaan hardcover yang di laminasi doff 

Tabel 3.1. Studi Eksisting Studi Eksisting Buku Gen 90-an    
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3. Referensi Layout 

 

 

Gambar 3.55. Buku Impian Indonesia Karangan Marchella FP 

Cover 
Terdapat ilustrasi , judul buku, dan logo penerbit 

Konten 
Halaman copyright, Kata pengantar, daftar isi, 

informasi dengan ilustrasi yang seimbang 

dengan teks 

Tipografi 
Menggunakan jenis tipografi sans serif pada 

judul cover dan body teks yang menunjukkan 

kesan bebas dan gembira 

Warna 
Menggunakan warna Tersier 
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Layout 
Menggunakan Manuscript  Grid cocok 

digunakan dengan layout yang lebih 

mengutamakan teks atau gambar yang dominan 

Ilustrasi 
Teknik ilustrasi yang digunakan berupa ilustrasi 

digital yang dikerjakan dengan dokumentasi foto 

yang dominan dan terdapat pada setiap konten. 

Finishing 
 Menggunakan jilid perfect binding dengan 

penggunaan hardcover yang di laminasi doff 

Tabel 3.1. Studi Eksisting Buku Impian Indonesia 

 

3.2.4. SWOT 

Berdasarkan studi eksisting yang dilakukan penulis, dapat dijabarkan analisis 

SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity dan Threat dari buku kain tenun 

kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur ini, untuk mengetahui kelebihan, 

kelemahan, peluang dan ancaman terhadap perancangan buku ini.  

STRENGTH  

Buku dominan berbahasa indonesia, 

Menyajikan Keseluruhan informasi 

secara ringkas dan jelas. Lebih 

mengutamakan konten . Penyajian 

visual dan konten yang berbeda dengan 

buku yang ada di pasaran dengan 

menggunakan ilustrasi yang menarik 

WEAKNESS 

Membahas hal secara umum mengenai  

pengenalan sejarah, proses pembuatan 

dan ragam jenis tenun yang ada di 

kabupaten Belu. 

 

OPPORTUNITY 

Dapat digunakan sebagai media 

alternatif dalam promosi kebudayaan 

daerah, sebagai media dalam 

mengetahui dan mempelajari kerajinan 

tangan tradisional. 

 

THREAT 

Banyak buku yang membahas tentang 

kain tenun, yang memiliki materi lebih 

banyak dan mendalam 

Tabel 3.2. SWOT 
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3.3. Metodologi Perancangan Buku 

Nuranissaa (2013) menuliskan bahwa, terdapat beberapa tahapan dalam 

merancang sebuah buku diantaranya tahap informasi, analisa, sintesa, kreatif, dan 

eksekusi (hlm. 22). 

1. Tahap Informasi 

Pada tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari 

berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan 

studi pustaka dan studi eksisting di perpustakaan, toko buku, dan internet. 

Penulis juga melakukan wawancara dengan menghubungi pihak-pihak 

terkait dan menyebar kuisioner secara online dan pribadi kepada target. 

2. Tahap Analisa 

Pada tahapan ini penulis melakukan analisa, mengolah data dan memilih 

konten, berdasarkan studi pustaka dan wawancara dari pihak-pihak terkait. 

Kemudian penulis menentukan perancangan tampilan visual  berdasarkan 

hasil studi pustaka, wawancara, dan observasi. 

3. Tahap Sintesa 

Pada tahap ini penulis melakukan mindmapping dan brainstroming untuk 

memperoleh konsep perancangan yang akan digunakan, dalam 

menentukan layout, teks, ilustrasi dan warna dalam perancangan buku ini. 
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4. Tahap Kreatif 

Pada tahap ini penulis merancancang tampilan visual buku berdasarkan 

konsep perancangan yang telah ditentukan yang meliputi visualisasi 

layout, teks, ilustrasi, dan warna terhapan perancangan buku. 

5. Tahap Eksekusi 

Pada tahap ini buku yang telah dirancang akan dicetak dan diproduksi 

secara banyak untuk kemudian diedarkan, dalam tahapan ini penulis juga 

mencetak media pendukung yang nantinya akan digunakan sebagai 

promosi terhadap buku ini diantaranya berupa, x-banner, poster, dan 

merchandise. 
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