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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

	  

Penelitian yang dilakukan untuk merancang tugas akhir ini yaitu dengan 

melakukan observasi langsung, wawancara dengan target audiens, dan mencari 

sumber literatur dari buku dan internet yang berkaitan dengan perancangan tugas 

akhir ini. Beberapa informasi mengenai target audiens yang dijadikan landasan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kepuasan target audiens dengan ukuran tubuhnya. 

2. Bagian tubuh yang tidak disukai oleh target audiens. 

3. Kadar percaya diri target audiens saat berada di tengah publik. 

4. Bentuk pakaian yang biasa dipakai target audiens. 

5. Alasan target audiens melakukan program diet. 

6. Kebutuhan audiens untuk mendapatkan motivasi agar meningkatkan 

percaya diri. 

7. Minat target audiens terhadap buku bergambar. 

8. Tipe ilustrasi yang disukai target audiens. 

9. Minat audiens dalam membeli buku bergambar untuk membangkitkan 

percaya diri. 

Observasi juga dilakukan untuk mengetahui buku yang beredar di toko-toko buku 

besar. Informasi yang didapat berdasarkan observasi lapangan yaitu belum 

Perancangan Buku..., Evita Sarastika, FSD UMN, 2013



22 
	  

ditemukannya buku terbitan Indonesia yang mengangkat kepercayaan diri wanita 

yang bertubuh gemuk. 

3.1. Wawancara 

Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dari 

target audiens wanita  yang memiliki berat badan lebih dari 80 kilogram dan 

berdomisili di Jakarta. Wawancara dilakukan via e-mail, peneliti mengirimkan 

daftar pertanyaan kepada masing-masing koresponden. Daftar pertanyaan meliputi 

mengenai problematika yang dialami para target audiens berdasarkan oleh bentuk 

tubuhnya dan mengenai minat target audiens mengenai buku bergambar yang 

dirancang dan bentuk ilustrasi yang disukai target audiens. Berikut merupakan 

hasil wawancara yang dilakukan: 

3.1.1.    Karakteristik Wanita Gemuk Usia 19 – 25 Tahun 

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar target audiens sebagian 

merasa tidak nyaman jika berada di tengah publik.Hampir semua koresponden 

tidak menyukai tubuh mereka sendiri dan rata-rata menjalankan program diet 

untuk memenuhi standar ideal dalam masyarakat. Lengan dan perut merupakan 

bagian tubuh yang paling tidak disukai oleh para target audiens. Hasil wawancara 

juga menunjukkan bahwa hampir semua dari koresponden membutuhkan motivasi 

dan dorongan dalam sehari-hari yang dapat meningkatkan kepercayaan diri 

mereka. 
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3.2. Uji Ketertarikan Target Audiens 

3.2.1.    Uji Ketertarikan Audiens pada Tipografi 

Uji ketertarikan tipografi yang akan digunakan untuk cover dan konten buku 

visual ini dilakukan pada 11 target audiens dengan memberikan beberapa 

alternatif jenis huruf. Berikut hasil dari uji ketertarikan target audiens: 

 Total 

Serif 2 

Sans	  serif	   5 

Script 4 

 

Gambar 3.1 Tabel Uji Ketertarikan Tipografi 

 

Berdasarkan uji ketertarikan yang dilakukan bahwa dewasa muda usia 19-25 

tahun menyukai typeface yang tidak kaku atau lebih dinamis. 

3.2.2.    Uji Ketertarikan Audiens pada Gaya Gambar 

Uji ketertarikan gaya penggambaran dilakukan pada target audiens. Peneliti 

memberikan 2 jenis gaya penggambaran kepada 11 target audiens untuk 

mengetahui gaya apa yang lebih disukai oleh mereka. 

Berikut hasil uji ketertarikan target audiens pada 2 jenis gaya: 

 Total 

Tradisional (menggunakan pensil, cat air, 
marker, dan lain lain) 

2 
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Digital  9 

 

Gambar 3.2 Tabel Uji Ketertarikan Teknik Ilustrasi 

 

Sebagian besar koresponden lebih memilih ilustrasi digital dengan menggunakan 

perangkat komputer daripada gaya tradisional yang menggunakan pensil, cat air, 

dan lain lain. 

 Total 

Gambar manusia realis simpel 8 

Gambar manusia bentuk kartun 3 

 

Gambar 3.3 Tabel Uji Ketertarikan Penggambaran 

 

Target audiens lebih menyukai jika penggambaran bentuk manusia dengan gaya 

realis namun simpel, dibandingkan dengan kartun. 

3.2.3.    Uji Ketertarikan Audiens pada Warna 

Uji ketertarikan pada warna dilakukan pada 11target audiens dengan memberikan 

2 alternatif. Berikut merupakan hasil uji ketertarikan yang dilakukan kepanda 

target audiens: 

 Total 

●●●●● 7 

●●●●● 4 

 

Gambar 3.4 Tabel Uji Ketertarikan Warna 
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Berdasarkan uji ketertarikan diatas dapat diketahui bahwa target audiens lebih 

menyukai warna-warna yang terang, dinamis dan hangat dibandingkan dengan yg 

lebih gelap dan bersifat mature. 

3.2.4.    Uji Ketertarikan Pemilihan Bahasa 

Uji pemilihan bahasa dilakukan pada 11 target audiens untuk mengetahui bahasa 

apa yang lebih cocok dalam perancangan buku visual ini. 

 Total 

Ayo pakai baju tidak berlengan! 4 

Let’s go sleeveless! 7 

 

Gambar 3.5 Tabel Uji Ketertarikan Bahasa 

 

Dari uji bahasa diatas dapat diketahui bahwa para target audiens lebih memilih 

kata – kata motivasi dalam bentuk Bahasa Inggris dibandingkan dengan Bahasa 

Indonesia. 

3.3. Mind Mapping 

Berdasarkan beberapa fakta yang dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan 

mengenai pembuatan buku motivasi bergambar untuk para target audiens. Mind 

mapping juga dilakukan untuk melengkapi perancangan buku ini. 
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Gambar 3.6 Mind Mapping  

 

Dari mind mapping diatas, kata kunci yang mendukung dalam perancangan buku 

motivasi ini: minder, sedih, hate, enjoy dan admire. Kata-kata tersebut akan 

diproses untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai konten teks maupun gambar 

dalam merancang buku Fat Chicks going Sleeveless. 

3.4. Proses Perancangan 

Setelah melakukan beberapa metode yang dilakukan untuk merancang buku 

bergambar ini, maka dimulailah proses pembuatan buku Fat Chicks going 

Sleeveless. 

 

 

3.4.1.    Menentukan Kata-Kata Motivasi 
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Kata-kata motivasi ini ditentukan berdasarkan dari kata kunci yang telah didapat 

melalui proses mind mapping. Kata-kata motivasi yang yang digunakan untuk 

mengisi buku Fat Chicks going Sleeveless adalah: 

1. Let them all hang out.  

2. Jiggle away, baby! 

3. Your flabby arms are worthy of your love. 

4. Your upper arms look great! 

5. Stop hiding your flabs. 

6. Let your arms feel the breeze. 

7. Beauty isn’t a size of your upper arms. 

8. Let the flab out. 

9. It’s sunny outside, let’s go sleeveless! 

10. Stop insulting your flabby arms. 

11. Be flabulous. 

12. Love your flabby arms the way they are. 

13. Wave the arm hate good-bye. 

14. Confidence is always the key. 

15. No need no thin arms to feel good. 
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16. Yes I have flabby arms, but that doesn’t mean I’m less beautiful. 

17. Be fearless, go sleeveless! 

18. You are not a size of your upper arm. 

19. You can have flabby arms and be stylish. 

20. You are flabby and beautiful. 

Kata-kata kutipan sebagai pendukung dalam bentuk kalender: 

1. If we really love ourselves, everything in our life works. – Louise Hay 

2. It’s not worth our while to let our imperfections disturb us always. – 

Henry David Thoreau 

3. You’re always with yourself, so you might always enjoy the company. – 

Dianne Von Furstenberg 

4. The worst loneliness is to not be comfortable with yourself. – Mark Twain 

5. Love yourself first and everything falls into line. – Lucille Ball 

6. No amount of self improvement can make up lack of self acceptance. – 

Robert Holden 

7. You are imperfect, permanently and inevitably flawed, and you are 

beautiful. – Amy Bloom 

8. When you feel good about yourself, others will feel good about you too. – 

Jake Steinfeld 
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9. You, yourself as much as anybody in the entire universe, deserve your 

love. – Sidharta Gautama Buddha 

10. Love yourself unconditionally. – Les Brown 

11. Self love is the first requisite to great undertakings. – Samuel Johnson 

12. It’s not your job to like me, it’s mine! – Byron Katie 

3.4.2.    Sketsa 

Cover: 

 

Gambar 3.7 Sketsa Cover Buku Fat Chicks Going Sleeveless 

 

 

 

 

Konten: 
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Gambar 3.8 Sketsa How to Pick Sleeveless Outfit for Fat Chicks  
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Gambar 3.9 Sketsa Casual Looks 

 

 

 

Gambar 3.10 Sketsa Formal Looks 
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Gambar 3.11 Sketsa Calendar 

3.4.3.    Bentuk Buku 

Agar kata-kata motivasi mudah dilihat, maka peneliti memilih format easel back 

book. Dengan bentuk seperti ini, para target audiens bisa memilih motivasi yang 

pas untuk dirinya dan dipajang sehingga target audiens dapat melihat tanpa harus 

membolak-balik buku ini. 

 

Gambar 3.12 Bentuk Buku 
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