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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data secara kualitatif 

melalui studi pustaka, wawancara dan observasi. Penulis mengambil informasi 

dari buku-buku yang mendukung mengenai wayang, cerita Ramayana, serta 

ilustrasi. Penulis melakukan wawancara kepada dalang dan penerbit buku untuk 

mendapatkan informasi yang tidak didapatkan dari studi literatur. Observasi 

dilakukan pada tokoh-tokoh wayang yang ada dalam cerita untuk mengambil ciri 

khas tiap tokoh. 

3.1.1. Focus Group Discussion 

Penulis melakukan FGD dengan 6 orang anak SD di Tangerang. 1 anak kelas 3 

SD, 3 anak kelas 4 SD, 2 anak kelas 6 SD. Dari diskusi tersebut, penulis 

mengetahui bahwa di sekolah tidak diajari mengenai wayang maupun cerita 

wayang. 4 dari 6 anak mengetahui wayang secara umum namun tidak mengetahui 

arti dan bentuk dari masing-masing wayang. Mereka pun tidak mengetahui cerita 

Ramayana, Mahabharata, Calonarang, dan Punokawan, dari 6 anak hanya 3 anak 

saja yang tahu kata Ramayana.  

Penulis memberikan potongan gambar komik Ramayana karya R.A. 

Kosasih kepada mereka dan meminta pendapat mereka. Anak-anak tersebut 

berpendapat bahwa gambar tersebut terlihat membosankan, sulit dimengerti dan 

tidak menarik. Penulis mengetahui bahwa mereka senang menonton film dan 
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membaca buku cerita bergaya Disney. Mereka senang melihat bentuk yang lebih 

bulat dan berwarna terang. Setelah melakukan wawancara dengan 6 anak, 4 anak 

gemar membaca buku cerita, sementara 2 lainnya gemar membaca komik.  

3.1.2. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber untuk mendapatkan 

informasi dan data mengenai wayang dan percetak buku cerita. 

3.1.2.1. Pakar Wayang 

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ananta selaku pakar wayang 

pada 18 April 2017. Bapak Ananta merupakan salah satu dosen wayang di 

Universitas Multimedia Nusantara. Setelah berbincang-bincang dengan 

beliau, penulis menemukan bahwa tidak banyak institusi pendidikan yang 

memasukan budaya lokal untuk dipelajari. Padahal hal tersebut penting 

agar budaya kita terlestarikan dan tidak mudah diakui oleh Negara lain.  

Wayang Purwa masuk ke Indonesia lalu diadopsi dan diadaptasi 

oleh suku Jawa. Cerita yang ditampilkan dalam wayang purwa adalah 

Ramayana dan Mahabharata yang masuk ke Jawa pada masa Kerajaan 

Mataram. Bapak Ananta menjelaskan bahwa cerita-cerita wayang yang 

masuk ke Indonesia sudah mengalami proses akulturasi sehingga memiliki 

kreatifitas sendiri di dalamnya. Hal ini terjadi pula dalam cerita Ramayana. 

Cerita yang ada di Indonesia sudah mengalami perubahan sehingga cerita 

tersebut menjadi lebih menarik dan memiliki makna filosofi simbolik yang 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kesopanan dalam 
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tutur kata kepada figur yang lebih tua atau lebih tinggi kekuasaannya. 

Cerita ini pun juga mengandung nilai-nilai kebaikan dan perdamaian yang 

cukup mendasar dan penting untuk pembentukan moral generasi muda. 

Beliau pun menjelaskan, berbeda dengan negara lain, kebudayaan 

Indonesia memiiliki nilai adiluhung (budaya yang bernilai tinggi). Oleh 

karena itu, kebudayaan di Indonesia wajib untuk dilestarikan sehingga 

tidak diaku-aku oleh negara lain yang dengan senang hati mengaku 

kebudayaan Indonesia yang memang terkenal indah. Menurut beliau, 

ujung tombak terbaik untuk melestarikan budaya ini adalah generasi muda 

yang masih dalam proses pembelajaran moral. Semakin awal mereka 

mengenal kesenian, budaya dan nilai moral, fondasi cinta budaya anak-

anak tersebut akan semakin kuat tertanam dalam diri mereka.  

3.1.2.2.  Dalang 

Pada tanggal 19 Maret 2017, penulis melakukan wawancara dengan 

seorang dalang Bpk. Jajat Sudrajat di Museum Wayang. Dari hasil 

wawancara yang didapat, penulis mengetahui bahwa pertunjukan wayang 

di perkotaan khususnya sangat sedikit peminatnya. Beliau mengatakan 

bahwa pertunjukan wayang dinilai membosankan, tidak hanyak anak-anak 

tetapi juga untuk orang dewasa. Bapak Jajat dan timnya sesekali 

melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah di Jakarta untuk mengenalkan 

wayang kepada anak-anak. Menurut beliau, anak-anak tertarik dengan 

bentuk wayang yang memang menarik sehingga anak-anak pun ingin 

mencoba untuk memainkannya. Namun untuk cerita wayang seperti 
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Ramayana, Mahabharata, atau Calon Arang yang terkenal cukup 

kompleks, harus dikemas dengan lebih ringkas dan menarik bagi anak-

anak tersebut karena masih banyak anak-anak muda yang tidak kenal 

dengan berbagai budaya yang ada di Indonesia termasuk wayang. Beliau 

berpendapat bahwa dengan adanya buku ilustrasi yang menceritakan 

tentang cerita yang dapat membuat mereka tertarik dengan budaya 

Indonesia.   

 

Gambar 3.1.1. Penulis bersama Dalang Jajat Sudrajat 

(Dokumentasi penulis, 2017) 

 

3.1.2.3.  PT. Elex Media 

Penulis melakukan wawancara dengan Managing Editor for Children 

Publication, Hobbies and Travelling PT.Elexmedia, Bpk. Joko Wibowo 

pada tanggal 16 Maret 2017. Beliau menjelaskan proses produksi sebuah 
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buku. Langkah pertama adalah perisapan teks, yang bisa dimulai dari 

pengajuan teks oleh penulis atau buku terjemahan yang diajukan. Setelah 

penerimaan teks, teks pun dievaluasi dan disunting oleh editor agar teks 

maupun ilustrasi dapat selaras. Setelah dievaluasi, naskah tersebut dikirim 

ke tim produksi untuk diatur tata letaknya. Setelah melewati tahap-tahap 

tersebut, naskah dicetak dan dijilid menjadi sebuah buku.  

  Beliau juga memberikan informasi mengenai ukuran buku, bahan 

kertas, hingga kisaran harga yang sesuai untuk buku yang akan dirancang 

penulis. Bpk. Joko menjelaskan bahwa buku yang memiliki ukuran 

19x23cm, 18x24cm, dan 21x27cm merupakan ukuran yang efisien untuk 

buku cerita karena ukuran tersebut adalah ukuran yang tepat untuk anak-

anak, tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Bahan kertas yang sesuai 

untuk buku yang akan dirancang penulis adalah kertas artpaper 80-

100gsm untuk isi buku, dan artcarton 210 gsm untuk cover buku.  Untuk 

proses penjilidan, penulis disarankan untuk menjilid buku cerita dengan 

benang atau lem. Dengan konsiderasi-konsiderasi tersebut, beliau 

mengatakan bahwa buku yang akan dibuat oleh penulis dapat dijual 

dengan kisaran harga Rp. 50.000,00 hingga Rp 100.000,00. Untuk 

pembuatan cerita, Beliau juga menyarankan untuk membuat cerita 

sesederhana mungkin agar dapat dengan mudah dicerna oleh anak-anak 

yang akan menjadi sasaran utama buku ini. Gambar pun harus dibuat 

semenarik mungkin agar anak-anak lebih tertarik dan semangat untuk 

membaca buku tersebut.  
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Gambar 3.1.2. Penulis bersama dengan Bpk. Joko Wibowo 

(Dokumentasi penulis, 2017) 

3.1.3. Observasi 

Pada hari Minggu, 19 Maret 2017 penulis melakukan observasi ke Museum 

Wayang di kawasan Fatahilah Jakarta. Pada kesempatan itu, penulis menonton 

pertunjukan wayang golek sunda Anoman Duta yang merupakan penggalan dari 

cerita wayang Ramayana. Pertunjukan dimulai pukul 10.00 WIB hingga 14.00 

WIB. Sebelum pertunjukan dimulai, penulis melihat banyak pengunjung yang 

datang dan memenuhi kursi-kursi penonton. Penonton pertunjukkan ini mayoritas 

adalah orang-orang tua. Pertunjukan dibawakan menggunakan bahasa sunda dan 

bahasa Indonesia di beberapa sesi. Setelah 1 babak yang berdurasi kira-kira 30 

menit, satu per satu penonton mulai meninggalkan ruangan, ada beberapa yang 

sibuk mengobrol satu sama lain, ada juga yang tertidur. Anak-anak remaja yang 

awalnya duduk di barisan depan akhirnya keluar meninggalkan ruangan secara 

bergilir dengan seorang turis asing.  
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Pukul 13.00, seorang ibu bersama 2 anak kecil masuk dan duduk di depan 

penulis. Si ibu menonton dan mencoba membuat si anak tertarik, namun anak 

tersebut lebih memilih untuk makan dan tidur.  Dari pengamatan lapangan ini 

dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang tertarik dengan kesenian wayang. 

 
Gambar 3.1.3. Shinta, Anamon dan Anggada 

(Dokumentasi penulis, 2017) 

 
Gambar 3.1.3. Situasi pertunjukan wayang di Museum Wayang 

(Dokumentasi penulis, 2017) 
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3.1.4. Studi Eksisting 

Penulis menemukan bahwa di toko-toko buku kawasan Tangerang dan Tangerang 

Selatan tidak terdapat buku cerita mengenai wayang. Penulis melakukan studi 

eksisting terhadap buku cerita rakyat Indonesia yang telah beredar di toko-toko 

buku. Pengamatan ini bertujuan sebagai acuan dalam menentukan bentuk, ukuran, 

bahan, ketebalan, teknik jilid serta finishing buku ilustrasi. Berikut beberapa 

referensi buku ilustrasi yang penulis temukan:  

3.1.4.1.  Perang di Alengka 

 

Gambar 3.1.4. Buku Cerita Ramayana: Perang di Alengka 

(http://www.gramedia.com/ramayana-perang-di-alengka-sirnanya-angkara-murka.html) 

 

Kelebihan buku ini karena ilustrasinya yang realis.  Buku tersebut terdiri 

dari 23 halaman dengan harga buku Rp 55.000,00. Buku memiliki ukuran 

27x32cm dan cukup ringan yaitu 200gr. Buku dijilid softcover. 

Kelemahan buku ini adalah cerita Ramayana yang terpisah-pisah 
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sehingga anak-anak tidak akan mendapatkan cerita yang lengkap jika 

hanya membeli satu buku saja.  

3.1.4.2.  Cerita Asli Nusantara 

 

Gambar 3.1.6. Buku Cerita Asli Nusantara 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Kelebihan buku tersebut adalah fullcolor dengan warna yang cerah 

sehingga lebih menarik dan ramah anak. Ilustrasi yang digunakan juga 

cukup realis sehingga pembaca dapat mengerti dengan baik. Buku 

tersebut berukuran 19 x 23 cm seharga Rp 80.000,00. Kelemahan buku 

ini adalah karena menggunakan kertas HVS sehingga lebih cepat kotor, 

dan lebih cepat rusak. 
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3.1.4.3.  Kumpulan Cerita Klasik Indonesia 

 

Gambar 3.1.7. Buku Kumpulan Cerita Klasik Indonesia 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Kelebihan buku ini ada pada isi buku yang fullcolor dan ukurannya yang 

tepat yaitu 19 x 24 cm. Penggunaan warna yang dominan warna coklat 

menimbulkan kesan tradisional. Selain itu, komposisi ilustrasi cukup 

seimbang dengan tulisan, sehingga terlihat harmonis satu sama lain. 

Namun, buku ini memiliki kelemahan pada warnanya yang terlalu kelam 

untuk buku anak remaja. Harga buku juga terbilang mahal yaitu Rp 

98.000,00 dan berat buku juga terbilang cukup berat dengan jumlah 

halaman 120 menggunakan kertas hvs 100gsm dijilid softcover. 
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3.2.  Metodologi Perancangan 

Dalam proses perancangan desain buku, penulis menggunakan teori Martin 

Salisburry (2004) pada bukunya yang berjudul Ilustrating Children’s Book. Teori 

tersebut berisi 5 tahapan proses, yaitu: 

3.2.1. Ide dan Konsep 

Mengumpulkan ide-ide dan buatlah mindmap, melakukan brainstorming dan 

kesimpulannya sehingga membentuk suatu konsep yang sesuai. Dilanjutkan 

dengan pembuatan moodboard dari brainstorming sehingga terarah.  

3.2.2. Form 

Setelah konsep ditemukan, proses dilanjutkan dengan sketsa dan penentuan jenis 

buku yang akan dibuat seperti ukuran buku, bahan kertas dan banyaknya halaman. 

3.2.3. Gambar Sekuensial (storyboard) 

Proses selanjunya adalah pembuatan storyboard dan urutan dalam kateren untuk 

mengetahui susunan setiap halaman. 

3.2.4. Gambar dan Kata-Kata (Desain) 

Setelah pembuatan storyboard, proses selanjutnya adalah penyusunan gambar dan 

kata-kata. Sketsa dalam storyboard direalisasikan ke dalam karya dengan 

memasukkan kata-kata dan gambar-gambar yang sudah direncanakan. 

3.2.5. Dummy books 

Setelah proses design dilewati, hasil design diaplikasikan dalam bentuk buku 

berupa dummy atau yang dikenal dengan prorotype. Ukuran dalam tahap ini 
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bukan suatu harga mati karena tujuan dummy book adalah sebagai buku contoh 

dan evaluasi. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan proses cetak buku ilustrasi
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