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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam perancangan buku cerita interaktif ini, penulis membutuhkan data-data 

yang mendukung. Untuk memperoleh data-data tersebut penulis melakukan cara 

sebagai berikut: 

1. Menyebar kuesioner kepada masyarakat yang menjadi target penelitian terdiri 

dari target primer yaitu anak-anak berusia 12-15 tahun, dan target sekunder yaitu 

orang tua. Penyebaran kuesioner dilakukan di SMP Dharma Putra, Tangerang. 

dimana penulis mengambil sampel secara acak sebanyak 60 orang tua dan anak-

anak. Pengambilan sampel di SMP Dharma Putra cukup mewakili karakteristik 

target audiens buku ilustrasi yang penulis rancang yang merupakan masyarakat 

dari kalangan mengah keatas pengumpulan data kuesioner ini dilakukan secara 

bertahap dari tanggal 14 Oktober - 24 Oktober 2014. 

2. Telaah literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya mengenai agama hindu dan perkembangannya. Teori dan data 

diperoleh dari buku baik cetak maupun e-book serta artikel dan berita dari internet 

3. Wawancara terhadap pakar agama hindu di Departemen Agama Ridirjen Bimas 

Hindu yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin no. Lantai 14 Jakarta pada tanggal 6 

Oktober 2014. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan sharing 

mengenai proses pembuatan tugas akhir serta mendapat support dari Dirjen 

Bimas. 
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4. Observasi  

Observasi dilakukan dalam pengumpulan data perancangan ini adalah observasi 

lapang yang bertujuan mencari bentuk-bentuk referensi dalam proses perancangan 

tugas akhir berupa buku ilustrasi. Buku ilustrasi yang menjadi referensi adalah 

buku ilustrasi dengan genre yang mirip dengan buku ilustrasi yang akan penulis 

buat yaitu fantasy dan berupa buku ilustrasi kumpulan. 

3.2. Hasil Penelitian 

3.2.1. Hasil Kuesioner Terhadap Remaja 

Kuesioner yang ditujukan untuk remaja ini terdiri dari lima pertanyaan. Berikut 

dijabarkan satu persatu mengenai pertanyaan tersebut beserta hasil yang penulis 

dapatkan. 

ya

2nd Qtr

 Gambar 3.1 Dagram 1  

(Sumber: Penulis.) 

 

Sebanyak 58 remaja menjawab mengetahui tentang reg weda. Terlihat bahwa 

sebagian besar  remaja (90%) menjawab tahu tentang reg weda 
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Pertanyaan kedua bertujuan untuk mengetahui pengetahuan anak-anak 

tentang Dewa dan Dewi dalam agama Hindu   

krisna

Hanuman

Siwa

aparjta

 Gambar 3.2 Diagram 2 

(Sumber: Penulis.) 

 

Hasil kuesioner menunjukan anak-anak cukup mengenal tokoh Hanoman 

dan Krishna. Hal ini dikarenakan tokoh Krishna telah di produksi ulang versi 

kartun yang lebih dapat diterima dan lebih mudah diingan oleh anak-anak 

Ahira(2013) karakter kartun membantu perkembangan daya ingat anak. karena 

simplisifikasi bentuk dan warna yang menarik untuk anak-anak. Karena tertarik 

dengan karakter kartun tersebut maka anak-anak akan berusaha untuk mengingat 

nama, karakter bahkan suara ,tingkah laku dan segalanya yang khas dari tokoh 

kartunnya. Hal ini yang membuat anak-anak lebih mengenal tokoh krisna dan 

ramayana dibandingkan dengan Dewa dan Dewi lainnya. 
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Gambar 3.3 Diagram 3 

(Sumber: Penulis.) 

 

Pertanyaan ketiga untuk mengetahui minat anak-anak terhadap style 

ilustrasi karakter. Didalam tabel terdapat 6 karakter yang mewakili tiap jenis 

ilustrasi yaitu iconic untuk mickey mouse, sonic mewakili karakter simple, upin 

ipin mewakili karakter board, nemo mewakili karakter comedy relief, cinderella 

mewakili karakter lead dan badman mewakili karakter realis. Hasil kuesioner 

menunjukan minat anak yang bervariatif terhadap gaya ilustrasi. Sebanyak 25% 

dari mereka menyukai karakter ilustrasi iconic. Pertanyaan keempat untuk 

mengetahui jenis warna favorit anak-anak SMP Dharma Putra. 

Mickey mouse

Sonic

Nemo

Upin-ipin

Batman

Cinderella
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vivid

Pastel

Broad

Dark

 

Gambar 3.4 Diagram 4 

(Sumber: Penulis.) 

 

Pertanyaan kelima untuk mengetahui ketertarikan anak terhadap warna. 

Hasil kuesioner menunjukan bahwa anak-anak SD kelas IV SMP Dharma Putra 

lebih menyukai warna cerah. Sebanyak 55% anak-anak memilih warna cerah, 

diikuti 35% memilih warna pastel dan 10% warna broad. 

3.2.2. Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di beberapa toko buku di 

Jakarta Penulis tidak menjumpai buku yang membahas tokoh-tokoh Dewa dan 

Dewi dalam agama Hindu. Namun penulis menjumpai banyak buku ilustrasi yang 

membahas tokoh-tokoh mitologi Yunani. Hal ini menunjukan bahwa agama 

Hindu sendiri kalah populer dibandingkan degan tokoh-tokoh mitologi Yunani. 
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Visual tokoh-tokoh mitologi Yunani selalu memperbaharui dan mengikuti 

perkembangan zaman. Menurut www.stealingshare.com sebuah visual perlu 

diperbaharui mengikuti zaman agar tidak tertelan oleh zaman dan dapat diterima 

oleh khalayak. Berikut buku sejenis yang penulis jumpai : 

 

Gambar 3.5 Monster dalam mitos 

(Sumber: Penulis.) 

Judul buku: Monster dalam mitos 

Ukuran buku:  

Jumlah halaman: 20 

Harga buku: 24.900  

Jenis kertas: art karton 100 gsm 

Jenis sampul: Art Karton 250 gsm 
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Buku ilustrasi ini berisi kumpulan makhluk mitologi Yunani yang dikumpulkan 

menjadi satu buku. Buku ilustrasi ini dibuat dengan tampilan warna di setiap 

halamannya dengan teknik visual manual.  

 

Gambar 3.6 Halaman isi Monster dalam mitos 

(Sumber: Penulis.) 

 

Judul buku: Monster dalam mitos 

Ukuran buku: 25 x 20 

Jumlah halaman: 20 

Harga buku: 24.900  

Jenis kertas: art karton 100 gsm 

Jenis sampul: Art Karton 250 gsm 
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Gambar merupakan halaman isi dari Buku Monster dalam Mitos. Setiap halaman 

dibuat berwarna dan layout full spread. 

 

Gambar 3.7 Percy Jackson 

(Sumber: Penulis.) 

 

Buku ilustrasi ini Penulis temukan di Gramedia Summarecon Serpong, berisi 

kumpulan makhluk mitologi Yunani yang dikumpulkan menjadi satu buku. Buku 

ilustrasi ini dibuat dengan tampilan warna di setiap halamannya dengan teknik 
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visual manual pula. Buku ini menargetkan untuk pembaca kelas A mengingat 

harganya yang cukup mahal.  

Judul buku:  Percy Jackson Greek Gods 

Ukuran buku: 25 x 20 

Jumlah halaman: 20 

Harga buku: rp 249.900  

Jenis kertas: art karton 125 gsm 

Jenis sampul: Hard Cover 

3.2.3. Wawancara 

Wawancara dilakukan penulis untuk memastikan bahwa apakah visual Dewa dan 

Dewi dalam agama Hindu memiliki aturan-aturan atau standar-standar yang sudah 

ditentukan dan seberapa banyak modifikasi diperbolehkan. Karena karya yang 

akan penulis buat adalah karya yang lebih modern agar dapat diterima oleh anak-

anak pada umumnya.  Hasil wawancara dengan bapak Wayan Maswinara 

menyatakan bahwa perubahan rupa ke bentuk yang lebih modern diperbolehkan 

asalkan tidak menghilangkan elemen-elemen yang telah melekat dalam dewa. 

Misalnya dewa Siwa memakai pakaian yang terbuat dari kulit harimau dan 

berkalung ular. Dewa Wisnu menggunakai kain berwarna hijau dengan ornamen 

bulu merak diatas kepalanya. Apabila dihilangkan maka akan mengalami 

kesulitan dalam mengidentifikasi karakter Dewa tersebut. 

3.2.4. Evolusi Visual 

Penulis mengamati proses evolusi visual dengan tujuan mempelajari pengaruh 

perkembangan zaman terhadap gaya visual Dewa dan Dewi dalam agama Hindu. 
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Penulis memilih salah satu tokoh Dewa untuk diamati yaitu Dewa Siwa. 

      

 

Gambar 3.8 Visual Dewa Siwa  

(Sumber : http://en.wikipedia.org) 

 

Penggambaran visual pertama Dewa Siwa diperkirakan berasal dari tahun 2600-

1900 Sebelum masehi. Kala itu penggamabaran masih berupa visual sederhana 

hal ini menandakan masih minimnya kemampuan manusia memproyeksikan 

gambar 3D kedalam media 2 Dimensi. 
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Gambar 3.9 Visual Dewa Siwa Nataraja 

(Sumber : http://en.wikipedia.org) 

 

Dewa Siwa dengan posisi Nataraja yaitu posisi sedang menari. Patung ini 

ditemukan di wilayah selatan Indian dengan bahan perunggu. Namun dapat dilihat 

dibandingkan dengan visual sebelumnya proporsi sudah mulai terlihat. Dapat 

disimpulkan sudah terjadi perkembangan teknologi yang signifikan dibandingkan 

zaman sebelumnya. 
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Gambar 3.10 Visual Dewa Siwa 1740 

(Sumber : http://en.wikipedia.org) 

 

Penggambaran Dewa Siwa dengan media cat air diatas kertas Lukisan ini 

diperkirankan ditemukan pada tahun 1740. Proporsi sudah mulai terlihat benar.  

 

  

Gambar 3.11 Visual Dewa Siwa Nataraja 

(Sumber : http:// ellaamshivamayam.com) 
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Penggambaran pada zaman modern di India. Terlihar Gestur yang sempurna dan 

proporsi yang sangat ideal. Perkembangan gaya visual semacam ini mulai 

berkembang sejak 1990an  

3.2.4. Analisa Diferensiasi  

 

 

Gambar 3.12 Visual Dewa Siwa di Malaysia 

(Sumber : http:// ellaamshivamayam.com) 
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Gambar 3.13 Visual Dewa di India 

(Sumber : http:// ellaamshivamayam.com) 

 

 

 

Gambar 3.14  Visual Dewa Siwa di Pakistan 

(Sumber : http:// pakistanhindupost.com) 
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Gambar 3.15. Visual Dewa Siwa Nataraja 

(Sumber : http:// www.shutterstock.com) 

 

 

                                 

Gambar 3.15 Visual Dewa Siwa di Thailand 

(Sumber : http:// ellaamshivamayam.com) 
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Gambar 3.16 Visual Dewa Siwa di Srilanka 

(Sumber :http://www.earthportals.com/) 

 

 

Gambar 3.17 Shiva 

(Sumber: Penulis.) 
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3.1.3. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam proyek ini adalah sebagai perancang dan pembuat seluruh 

ilustrasi dalam buku ilustrasi kumpulan Dewa dan Dewi dalam agama Hindu. 

Dimulai dengan mencari referensi yang akan digunakan sebagai penjelasan dalam 

buku. Untuk konten teks penulis melakukan kombinasi teks dari beberapa buku 

yang membahas Dewa dan Dewi dalam agama Hindu. 

3.2.5. Peralatan 

1. Perangkat keras 

    a. CPU Intel Core i5 

     b. Memory 6GB DDR3 

     c. HDD 750GB 

     d. LED display 1366x768 

2. Perangkat lunak 

    a. Sistem Operasi Windows 7 Premium 

    b. Adobe Illustrator CS6 

    c. Adobe Photoshop CS6 

3.3. Tahapan Kerja 

3.3.1 Analisa Khalayak Sasaran 

Dalam peninjauan pada target sasaran yang dituju maka di klasifikasikan ke 

dalam empat aspek utama, yaitu Geografis, Demografis, Psikografis, 

Behaviouristik sebagai data dan sumber informasi yang akan dituju. 
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3.3.2 Geografis 

 Utama : Masyarakat Indonesia domisili Jabodetabek 

 Sekunder : Foreigners 

3.3.3 Demografis 

 Jenis kelamin : laki-laki dan perempuan 

 Usia : 8-11 Tahun 

 Ekonomi : menengah keatas  

 Psikografis : Rasa ingin tahu besar, aktif berpikir, cerdas dan bergaya 

hidup modern. 

3.4 Analisa SWOT 

Untuk mengetahui Positioning buku ilustrasi kumpulan Dewa-Dewi dalam agama 

Hindu, maka dilakukan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). 

3.4.1 Strength (Kekuatan) 

Minat remaja terutama anak-anak usia 12-15 tahun untuk mengenal Tokoh-tokoh 

mitologi. Belum terdapat buku serupa yang membahas tentang Dewa-Dewi dalam 

agama Hindu. Kekuatan terdapat pada desain ilustrasi yang dirancang khusus 

untuk remaja dengan menggunakan desain yang mengikuti zaman (up-to-date) 

sehingga setiap elemen dalam buku ilustrasi kumpulan Dewa-Dewi dalam agama 

Hindu telah disesuaikan agar menarik dan mudah dipahami oleh remaja. 

 

Perancangan Buku..., Gunawan, FSD UMN, 2015



47 

 

3.4.2 Weakness (Kelemahan) 

Pembuatan buku ini dimaksudkan dengan tujuan agar anak-anak tertarik untuk 

mengenal Dewa-Dewi dalam agama Hindu. Namun dengan banyaknya tokoh dan 

karakter dalam Dewa-Dewi dalam agama Hindu sehingga penulis membatasi 

setiap buku menjadi sebelas Dewa, sehingga pembaca harus memiliki buku seri 

yang lain karena buku ini dirancang berseri. Dalam buku ini penggolongan tokoh 

berdasarkan kitab Weda III.6.9 yaitu Dewa-Dewi terbagi berdasarkan Dunianya, 

yaitu Bumi (Bhur), Langit (Bvah), dan Surga (Svah). Sehingga untuk 

mendapatkan Dewa-Dewi yang lengkat harus membeli ketiga seri. 

3.4.3 Opportunities (Peluang) 

Remaja diajarkan mengenai dewa-dewi utama dalam agama Hindu dalam 

pelajaran sejarah karena agama Hindu merupakan agama tertua di Indonesia. 

Tujuan dari buku ini untuk remaja beragama Hindu agar dapat mengenal Dewa-

Dewi dalam agama Hindu lebih mendalam dan untuk anak-anak yang bukan 

beragama Hindu buku ini menjadi buku pengetahuan umum. 

3.4.4 Threats (Ancaman) 

Banyak masyarakat Indonesia yang masih tabuh untuk membahas sesuatu yang 

berhubungan dengan Budaya (Culture) ,Agama (Religions) karena dianggap 

sebagai sesuatu yang sensitif tanpa pernah mencoba untuk mengenalnya terlebih 

dahulu. 
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3.5. Mind Mapping 

 

 

 Gambar 3.18 Mindmapping 

(Sumber: Penulis.) 

3.6. Konsep Karya  

Setelah memperoleh hasil observasi melalui studi lapangan, kuesioner dan 

wawancara dapat disimpulkan bahwa Dewa dan Dewi dalam agama Hindu diluar 

trinitas kurang dikenal oleh umat hindu. Remaja hindu kurang mengenal Dewa 

dan Dewi dalam Rig Weda. Remaja saat ini lebih menyukai desain simple dengan 

warna menyala dengan teknik digital. Oleh karena itu perancangan buku ilustrasi 

kumpulan Dewa dan Dewi dalam agama Hindu ini dibuat dengan teknik digital. 

3.6.1. Warna  

Warna yang digunakan dalam perancangan buku ilustrasi kumpulan Dewa dan 

Dewi dalam agama Hindu menggunakan warna cerah. Untuk bagian cover 
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menggunakan warna hitam putih karena sesuai filosofi dalam agama hindu 

dimana duniawi ada baik dan buruk dimana warna hitam mewakili sifat buruk dan 

putih mewakili sifat baik. Teknik pewarnaan digunakan adalah solid dimana 

warna yang digunakan kontras dan apabila dibutuhkan gradasi maka gradasi 

berbentuk solid. 

3.6.2. Teratai 

Teratai merupakan objek perlambang yang sering muncul dalam agama Hindu. 

Hal ini karena menurut literatur mitologi ajaran hindu disebutkan bahwa Dewa 

Brahma muncul dari bunga teratai. Dewa Brahma merupaka Dewa pertama dalam 

ajaran Weda. Umat Hindu percaya bahwa dalam hidup manusia tidak boleh 

terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Seperti bunga teratai yang tumbuh di dalam 

lumpur namun bunga teratai tetap dapat berkembang dan mekar dengan elok. 

Warna hitam pada cover menggambarkan sifat ego manusia, dosa, dan kejahatan 

duniawi. Bunga teratai sebagai perlambang pemurnian. Warna putih 

melambangkan suci, murni putih. 

 

Gambar 3.19 Bunga teratai 

(Sumber: Penulis. 

Perancangan Buku..., Gunawan, FSD UMN, 2015



50 

 

3.6.3. Layout 

Tata letak buku ilustrasi kumpulan Dewa dan Dewi dalam agama Hindu 

menggunakan proporsi visual 70% dan ukuran sub-judul 10% dari artwork. 

 

Gambar 3.20 Layout 

(Sumber: Penulis.) 

Untuk margins penulis membatasi 2,5 cm dari bagian dalam buku dan 2 cm untuk 

bagian terluar. 

3.6.4. Typeface  

Pemilihan jenis huruf sangat berpengaruh dalam pengalaman pembaca ketika 

membaca buku. Dalam memilih jenis huruf penulis melakukan observasi dengan 

mengamati huruf “om” yang merupakan lambang agama hindu dari berbagai 

negara. Kemudian penulis memilih huruf “om” yang universal banyak digunakan 

dan mengambil ekor (tail) hurufnya. Kemudian dari ekor huruf tersebut penulis 

mencari Font dengan ekor yang mirip dengan gaya huruf tersebut.  
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Penulis memilih font Adesso karena font ini memiliki tingkat keterbacaan 

yang baik dan karakteristik yang kuat. Huruf Adesso digunakan dalam bodytext 

dalam buku.  

 

Gambar 3.21. Adesso 

(Sumber: Penulis.) 

 

Untuk typeface judul dan nama dewa penulis menjabarkan kata aturan. Dimana 

dalam agama Hindu terdapat banyak aturan yang harus dipatuhi oleh umatnya. 

Dari kata aturan kemudian dipersempit menjadi kata kaku. Dari kata kaku 

dipersempit menjadi solid. Penulis mencari font dengan kait yang solid. Penulis 

memilih typeface Serifa yang merupakan jenis huruf transisi (slab) yang memiliki 

kesan solid dan kokoh.  
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 Gambar 3.22 Serifa 

(Sumber: Penulis.) 

 

Kedua font ini mewakilkan filosofi baik dan buruk dalam agama hindu 

dimana penulis memadukan jenis huruf serifa yang berkarakter kokoh dan solid 

dengan huruf Adesso yang berkarakter fleksibel dan santai. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23. Judul 

(Sumber: Penulis. 
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