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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum Penelitian  

Pada penelitian ini, penulis melakukan beberapa kegiatan guna mendapatkan 

informasi terkait perancangan buku pengenalan gaya visual era Modernisme.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa desain grafis mengenai gaya-gaya 

visual era Modernisme.  

3.1.1 Data 1  

3.1.1.1 Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion dilakukan sebanyak tiga kali dengan jumlah 7 responden 

setiap sesi. Kegiatan FGD ini dilakukan terhadap mahasiswa desain grafis 

Universitas Multimedia Nusantara. Responden merupakan mahasiswa tingkat 

akhir, yang sudah pernah mempelajari gaya-gaya grafis pada semester 

sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai 

tingkat pengetahuan mereka serta faktor apa saja yang mempengaruhi. 

Keterbukaan pendapat responden mengenai solusi yang diharapkan, membantu 

penulis dalam menyusun tugas akhir ini.  

Kelebihan dari pengumpulan data melalui FGD ialah, adanya berbagai 

jawaban dari setiap responden yang membuat data menjadi lebih beragam. Selain 

itu, FGD juga mampu mendapatkan informasi yang lebih mendalam, karena 

masing-masing responden memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-
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beda. Kekurangan dari FGD ialah, adanya komunikasi antar responden yang 

menyebabkan terjadinya kegiatan saling mempengaruhi antar pendapat. Berikut 

adalah hasil FGD terhadap total 21 responden mahasiswa desain grafis 

Universitas Multimedia Nusantara. 

 

Gambar 3.1. Respon Karya Fauvisme 
  
 

Dalam FGD, penulis melontarkan pertanyaan kepada responden, guna 

mengetahui tingkat pemahaman mereka dalam gaya-gaya visual era modernisme. 

Salah satunya ialah dengan meminta responden untuk menyebutkan gaya grafis 

dari 3 lukisan era Modernisme. Pertama, lukisan Henri Matisse pelukis 

Ekspresionisme dengan gaya Fauvisme. Sebanyak 11 responden menjawab 

dengan berbagai jawaban namun tidak ada satu pun yang mendekati jawaban 

benar. Sisa 10 responden, merasa tidak tahu dan tidak berani untuk menjawab. 
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Gambar 3.2. Respon Karya Dada 
 

 

 Pertanyaan gaya visual masih berlanjut dengan menampilkan gaya Dada 

karya Raul Haussman, responden diminta untuk menyebutkan gaya visual karya 

tersebut. Pada Gambar 3.2., sebanyak 12 responden, mengaku tidak tahu. 

Kemudian 5 orang menjawab, namun masih belum benar, dan hanya 4 responden 

yang dapat menjawab dengan benar gaya tersebut. 
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Gambar 3.3. Respon Karya Dada 
 

Pertanyaan terakhir mengenai gaya visual, adalah dengan mnampilkan 

karya Roy Lichtenstein yang berjudul "Wham!". Sebanyak 9 orang dapat 

menjawab dengan benar gaya karya tersebut adalah karya Pop Art. Sebanyak 5 

orang merasa bingung dan menjawab tidak tahu. Sisanya menjawab karya tersebut 

bergaya Komikisme dan Post-Mo. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Faktor Ketidaktahuan 
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Berdasarkan Gambar 3.4. sebagian besar responden mengaku lupa, yakni 

sebanyak 16 responden. Mereka hanya mendapatkan informasi tentang gaya-gaya 

visual tersebut dari kuliah. Ketika mata kuliah tersebut telah diambil, pengetahuan 

terhenti, kurang dipelajari lagi, sehingga menyebabkan mereka lupa. Sebanyak 3 

orang merasa kurang paham selama perkuliahan, dan sebanyak 2 orang merasa 

membaca buku-buku tentang gaya grafis kurang menarik, dikarenakan terlalu 

banyak tulisan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Membaca Buku Tentang Gaya Grafis 
 

Banyaknya responden yang lupa dan merasa mendapatkan pengetahuan 

tentang gaya-gaya visual tersebut dari perkuliahan, maka penulis menanyakan 

apakah mereka pernah membaca buku tentang gaya-gaya grafis. Semua responden 

mengaku pernah membaca buku-buku tentang gaya grafis. 
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Gambar 3.6. Kepuasan Terhadap Buku 
 

Selanjutnya, penulis memberikan contoh buku yang menjelaskan tentang 

gaya-gaya grafis. Buku tersebut merupakan buku sejarah. Sebanyak 12 orang 

merasa belum puas dengan layout buku tersebut. Kedua terbanyak, merasa buku 

tersebut kurang menarik sebanyak 5 orang. Sisanya menjawab tidak sama sekali, 

karena terlalu banyak tulisan seperti buku sekolah. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Konten Buku yang Dibutuhkan 
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Dari hasil pertanyaan keenam, penulis mencari tahu konten buku seperti 

apa yang mereka butuhkan, agar mereka tertarik membaca buku tersebut. Dari 

kumpulan jawaban yang responden berikan, sebanyak 6 responden yang 

mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak gambar. Jawaban kedua 

terbanyak mengatakan bahwa informasi harus lebih disederhanakan lagi dan 

berbentuk infografis. Ketiga, membutuhkan sedikit tulisan. Yang terakhir ialah 

menggunakan ukuran font/huruf besar dan buku lebih berwarna. 

Berdasarkan hasil FGD, sebagian besar responden masih belum benar- 

benar mengetahui gaya-gaya grafis era Modernisme. Mereka masih belum paham 

mengenai ciri-ciri serta karakteristik dari sebuah gaya.  Buku-buku yang pernah 

mereka baca mengenai gaya grafis, merupakan buku sejarah yang memiliki 

banyak teks. Responden yang merupakan mahasiswa desain grafis, kurang 

menyukai buku dengan konten tersebut. Mereka membutuhkan sebuah buku yang 

lebih berwarna, teks yang lebih sedikit, serta penggunaan gambar yang lebih 

dominan daripada tulisan. Kebutuhan responden mengenai konten buku tersebut, 

membantu penulis dalam membuat strategi perancangan buku pengenalan gaya 

grafis era Modernisme. 
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3.1.2 Data 2  

3.1.2.1 Studi Existing Buku  

Untuk merancang buku yang dibutuhkan, penulis terlebih dahulu mengamati dan 

mempelajari buku-buku yang menjelaskan gaya grafis. Pengamatan meliputi 

konten buku, layout dan sistem halaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Sampul Buku Art History 
 (Art History, 2008) 

 
Pada buku "Art History" (2008), terlihat adanya sistem grid yang teratur 

dan konsisten. Setiap memasuki bab baru, 1 spread halaman didominasi dengan 

salah satu karya yang akan dibahas didalamnya, dengan satu kolom paragraf yang 

mengantar pembaca kepada topik yang akan dibahas. 
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Gambar 3.9. Spread Bab Baru 
 (Art History, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.10. Layout Konten 
 (Art History, 2008) 

 
Halaman spread berikutnya menampilkan judul sub bab yang akan di 

bahas lebih mendalam, serta bagian kanan halaman terdapat peta dunia yang 

memperlihatkan negara-negara mana yang menjadi lokasi perkembangan dan 
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munculnya aliran seni. Dari spread halaman ini hingga akhir bab, menggunakan 

dua kolom teks yang diimbangi dengan contoh karya seniman. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Sampul Buku Living With Art 
 (Living With Art, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.12. Halaman Bab Baru 
 (Living With Art, 2008) 
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Selanjutnya, penulis mengamati buku lainnya yang berjudul "Living with 

Art" (2008). Pada buku ini semua teks pada konten disusun dengan menggunakan 

single-column grid. Setiap memasuki bab baru, tidak adanya spread halaman 

sendiri seperti pada buku "Art History". Penandaan bab baru diperlihatkan dengan 

penggunaan huruf yang besar dengan judul bab baru.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Halaman Konten dan Tokoh 
 (Living With Art, 2008) 

 

Satu hal yang membuat buku ini berbeda adalah adanya satu halaman 

khusus untuk menjelaskan salah seorang tokoh dari aliran seni yang dijelaskan. 

Layout berisi foto dari seniman dengan pengaturan teks menggunakan dua kolom 

grid, sehingga memberi kesan berbeda dari konten utama. 
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Gambar 3.14. Sampul Tinjauan Desain Grafis 
 (Tinjauan Desain Grafis, 2010) 

 
Buku ketiga yang penulis amati merupakan buku terbitan Indonesia, 

"Tinjauan Desain Grafis" (2010). Buku ini berukuran lebih kecil dibanding dua 

buku lainnya. Dalam sistem layoutnya, buku ini menggunakan satu kolom grid 

untuk teks dan menggunakan huruf sans-serif sebagai teks tubuhnya. Untuk judul 

bab, buku ini menggunakan gabungan dari huruf serif dan sans-serif. Setiap nama 

aliran seni maupun gaya visual yang menjadi judul diberi highlight atau aksen 

warna kuning, yang membuatnya lebih menonjol dan menarik perhatian arah 

pandang.  
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Gambar 3.15. Halaman Konten 
 (Tinjauan Desain Grafis, 2010) 

Penomoran halaman dilakukan hanya pada halaman kiri bagian atas 

dengan aksen warna kuning juga. Keunikan dari buku ini yang membedakan 

dengan kedua buku sebelumnya adalah adanya informasi mengenai ciri-ciri dari 

setiap gaya yang dimiliki berbentuk poin dengan highlight atau aksen berwarna 

kuning, namun keunikan tersebut tidak diaplikasikan pada semua gaya yang 

dibahas dalam buku ini. 

Dari ketiga buku tersebut, terdapat beberapa kesamaan yang dapat dilihat. 

Setiap buku menjelaskan perkembangan gaya berdasarkan urutan waktu,  dengan 

latar belakang perkembangannya, serta lokasinya. Selain itu, penjelasan 

perkembangan juga mencakup ciri- ciri visual dari gaya yang dijelaskan. Tokoh-

tokoh pun yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan gaya juga 
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disampaikan. Dari segi layout, mereka menggunakan layout satu dan dua kolom. 

Banyaknya penjelasan melalui tulisan, layout buku dianggap kurang menarik bagi 

mahasiswa desain grafis, berdasarkan hasil FGD. 

3.1.2.2 Studi Visual Experiment 

Dalam perancangan ini, konsep buku cenderung ke arah visual experiment. Untuk 

menambah wawasan serta referensi, penulis mempelajari bentuk visual 

experiment yang sudah ada. Studi mengenai hal ini, penulis dapatkan pada 

kalender tipografi oleh Tidar Art and Supplies, Bandung. Di mana pada setiap 

bulannya, bagian belakang kalender terdapat informasi mengenai sejarah dan 

karakteristik tipografi. Setiap elemen visual pada layout kalender, mengikuti era 

aplikasi tipografi tersebut digunakan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Layout Typeface Futura 
 (Tidar Art & Design Supplies, 2010) 
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Gambar 3.17. Layout Typeface Franklin Gothic 
 (Tidar Art & Design Supplies, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Layout Typeface Garamond 
 (Tidar Art & Design Supplies, 2010) 

 
3.1.2.3 SWOT 

SWOT ialah bentuk akronim dari strength (kekuatan), weakness (kelemahan), 

opportunity (peluang), dan threat (ancaman). Keempat hal tersebut harus 
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diperhatikan, untuk evaluasi dan perencanaan strategi. Dalam penelitian ini, 

SWOT yang ditemukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Strength 

Banyaknya perguruan tinggi yang menyediakan jurusan Desain 

Komunikasi Visual maupun desain grafis, sehingga jumlah 

mahasiswanya pun meningkat, dan buku mengenai gaya grafis pun 

dapat diterima dengan mudah. 

2. Weakness 

Adanya mata kuliah dalam jurusan Desain Komunikasi Visual yang 

mempelajari tentang perkembangan gaya-gaya grafis, sehingga 

menurunkan minat dalam mencari pengetahuan di luar kuliah. 

3. Opportunity 

Belum banyaknya buku mengenai desain grafis dalam bahasa 

Indonesia terutama yang menjelaskan tentang gaya-gaya grafis era 

Modernisme. 

4. Threat 

Masih kurangnya kesadaran praktisi desain termasuk mahasiswa 

desain grafis mengenai perkembangan gaya grafis, serta sejarah seni 

rupa yang mempengaruhi perkembangan desain grafis. 
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3.1.2.4 Studi Struktur Buku  

Berdasarkan pengamatan dari buku-buku tersebut, penulis juga mempelajari 

struktur buku. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi panduan penulis dalam 

perancangan buku. Penulis membagi struktur buku ke dalam empat bagian, 

beserta masing-masing elemennya: 

1. Sampul 

a. Sampul Depan 

Pada bagian ini, terdapat judul buku, nama lengkap penulis, logo 

dan/atau nama penerbit, serta gambar maupun ilustrasi pendukung. 

b. Sampul Belakang 

Pada bagian ini, ditemukan adanya kode ISBN, barcode, 

keterangan harga, sinopsis, review, serta biografi singkat penulis. 

c. Punggung Sampul 

Punggung sampul buku, terdapat tiga elemen yaitu nama lengkap 

penulis, logo dan/atau nama penerbit, serta judul buku. 

2. Konten Awal Buku 

a. Halaman Judul 

Pada bagian ini terdapat pengulangan informasi, yang biasanya 

ditemukan pada halaman kanan pertama buku. Informasi 
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mencakup judul buku, nama lengkap penulis, logo dan/atau nama 

penerbit, tempat publikasi buku, serta ilustrasi maupun gambar 

pendukung. 

b. Informasi Penerbit dan Percetakan 

Halaman berikutnya ditemukan pada bagian kiri, yang berisi 

mengenai info penerbit (kontak, logo), nama penulis, tahun 

publikasi, tempat publikasi, nomor ISBN, ukuran dan jumlah 

halaman buku, serta keterangan hak cipta. 

c. Daftar Isi 

Bagian ini bisa ditemukan dalam bentuk spread ataupun halaman. 

Berisi tentang bab dan sub-bab buku, beserta halamannya. 

d. Dedikasi 

Bagian ini berisi tentang kalimat sederhana, kepada siapa buku 

tersebut didedikasikan. 

3. Konten Isi Buku 

Memiliki dua bagian, yaitu bab pembuka dan isi bab. Bab pembuka 

dapat berupa spread ataupun halaman kanan/kiri, yang berisi tentang 

nama bab yang memiliki fungsi sebagai pembuka bab tersebut. 

Dimana konten yang berisi informasi mengenai bab tersebut berada 

dalam isi bab. 
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4. Konten  Akhir Buku 

Pada bagian akhir struktur buku ini, ditemukan adanya sumber yang 

dicantumkan, yaitu referensi penulis. Selain itu, ada index, yang 

memuat istilah-istilah beserta posisi halaman pada buku. Hal ini untuk 

mempermudah pembaca dalam pencarian informasi melalui istilah. 

3.2. Mind Mapping 

Tahapan selanjutnya penulis melakukan mind mapping, yaitu pemetaan terhadap 

data yang di dapat. Pemetaan dilakukan agar penulis dapat melihat kerangka 

berpikir, yang memuat ide-ide berdasarkan data yang diperoleh. 

 

Gambar 3.19. Mindmapping Perancangan 
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Gambar 3.20. Mindmapping Gaya Grafis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Mindmapping Buku 
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3.3. Konsep Kreatif 

Dari hasil Focus Group Discussion serta hasil pengamatan buku-buku yang 

menjelaskan gaya grafis Modernisme, ditambah dengan proses mind mapping, ide 

utama dalam perancangan buku ini adalah eksperimen visual. Eksperimen visual 

yang dimaksud ialah dengan permainan elemen visual mencakup warna, tipografi, 

gambar/ilustrasi, untuk menjelaskan setiap gaya grafis era Modernisme, sesuai ciri 

khasnya masing-masing. Konsep ini sejalan dengan kebutuhan responden yang 

menuntut dominasi gambar dan/atau ilustrasi dibandingkan teks. Selain itu, 

dengan adanya permainan elemen visual dapat tersampaikan informasi mengenai 

gaya tersebut dengan sedikit membaca. 

Untuk menjadikan buku ini sebagai buku referensi yang praktis, penulis 

menentukan bentuk buku yaitu persegi. Bentuk tersebut mengandung nilai kokoh 

dan stabilitas, serta tidak berkesan buku pelajaran sekolah dengan bentuk yang 

cenderung persegi panjang.  
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