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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  3.1.

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

sebuah perancangan. Pengumpulan data untuk perancangan ini menggunakan 

metode kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif yang 

digunakan adalah survei melalui penyebaran kuesioner online untuk memperoleh 

data primer. Metode kualitatif yang digunakan adalah etnography melalui 

wawancara untuk meperoleh data sekunder. Metode kualitatif lainnya yang 

digunakan untuk mencari data didapat melalui observasi dan studi eksisting. 

3.1.1. Wawancara 

Wawancara menjadi sebuah wadah bagi dua pihak untuk saling bertukar pikiran 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai topik tertentu. Proses 

wawancara dimulai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan seputar topik 

sebagai panduan ketika melakukan sesi tanya jawab, daftar pertanyaan dapat 

diajukan secara tersuktur ataupun tidak terstruktur (spontan). Tujuan melakukan 

wawancara adalah bertemu dengan narasumber yang ahli dalam suatu bidang 

untuk memperoleh informasi atau data secara lebih mendalam dan terperinci yang 

dapat menunjang pada proses perancangan.  
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3.1.1.1.  Wawancara Ardian Cangianto 

 

Gambar 3.1. Wawancara dengan Bapak Ardian 

(Dokumentasi pribadi, 2017) 

Wawancara dilakukan pada 28 Februari 2016 di Semarang, penulis 

mewawancarai Bapak Ardian Cangianto, seorang ahli filsafat budaya 

Tionghoa yang merupakan Ketua Perhimpunan Tempat Ibadah Tri 

Dharma (PTITD) Semarang dan penulis website web.budaya-tionghoa.net. 

Pada kesempatan wawancara ini Bapak Ardian mengawalinnya dengan 

menjelaskan asal muasal mengapa etnis Tionghoa sangat menghormati 

leluhur. Sebuah ajaran Tionghoa yang sangat dasar adalah mengenai 

sesuatu yang berguna bagi manusia layak disembah, baik kontribusi yang 

positif maupun negatif. Orang tua kita telah berjasa karena membesarkan 

dan mendidik kita selama masa hidupnya.  

Penulis hanya mengetahui bahwa Qing Ming adalah ziarah kubur, 

tetapi Bapak Ardian menjelaskan bahwa Qing Ming juga merayakan 

kebebasan wanita dan hari menanam pohon. Tahun 400 masehi sering 
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terjadi bencana banjir dan longsor sehingga muncul hari untuk menanam 

pohon. Kebebasan wanita dirayakan ketika para wanita dapat bebas keluar 

tanpa hambatan dari istana. Pada zaman dinasti Tang, perayaan Qing Ming 

dijadikan hari libur nasional sebagai hari para pejabat pergi mencari 

kuburan yang tidak terurus dan membersihkannya.  

Tahap berikutnya seputar ritual sembahyang. Sembahyang secara 

garis besar memiliki aturan yang sama antara sembahyang leluhur dengan 

sembahyang Dewa Dewi di Klenteng. Berbagai perlengkapan dibutuhkan, 

seperti dupa, lilin, persembahan berupa makanan, minuman dan kertas 

sembahyang. Hal yang paling utama adalah makanan, karena makanan 

merupakan salah satu pilar budaya orang Tionghoa. Saat Qing Ming, kita 

berdoa kepada leluhur, persiapan yang diperlukan adalah dupa gagang 

hijau dan lilin putih bagi yang meninggal dibawah 60 tahun, dupa gagang 

merah dan lilin merah bagi yang telah meninggal diatas 60 tahun. 

Perbedaan ini terjadi karena, orang Tionghoa beranggapan bahwa jika 

seseorang berhasil mencapai umur 60 tahun, ia sudah menyelesaikan 

tugasnya di dunia.  

Jumlah dupa yang digunakan juga memiliki arti berdasarkan 

numerologi Tionghoa. Angka ganjil adalah yang (positif) dan angka genap 

adalah yin (negatif), oleh karena itu jumlah dupa yang digunakan 

berjumlah ganjil yaitu satu atau tiga. Penempatan persembahan juga ditata 

berdasarkan kosmologis seperti penataan alam semesta. Persiapan 

makanan minimal yang digunakan untuk Qing Ming adalah samseng 
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(representasi 3 alam) kecil terdiri dari telur, daging hewan kaki empat 1 

kerat, daging hewan laut 1 kerat, dan kue fa gao (mangkok). Bapak Ardian 

mengatakan makanan yang digunakan banyak diambil berdasarkan 

homofon atau bunyi dalam bahasa mandarin.  

Zaman dahulu makanan yang dipersembahkan adalah daging babi 

dan kambing, namun jika yang sembahyang adalah kaisar ditambahkan 

daging kerbau. Minuman yang digunakan adalah arak dan teh yang 

melambangkan yin dan yang. Kertas sembahyang disebut gin coa, 

memiliki makna 5 unsur yaitu logam, air, kayu, api, dan tanah atau bumi. 

Warna gin coa perak (yin) digunakan untuk orang meninggal dan warna 

emas (yang) untuk Dewa. Beberapa cara mengirim persembahan melalui 3 

alam, langit dengan cara dibakar, air dengan cara dibuang ke air, dan bumi 

dengan cara dikubur. 

Tiga hal penting yang orang Tionghoa selalu pegang adalah jangan 

melupakan tempat kelahiran, membangun hubungan tali asih dengan orang 

tua-leluhur, dan orang tua-leluhur adalah akar kita. Bapak Ardian merajuk 

penulis untuk mempelajari tulisan-tulisan yang sudah ada di web.budaya-

tionghoa.net yang terkait dengan topik yang dibahas karena banyak 

pengetahuan yang Ia miliki sudah ditulis di web tersebut, sehingga web ini 

sudah dipastikan kredibilitasnya. 

Pendapat Bapak Ardian tentang banyaknya versi makanan yang 

dipersembahkan saat Qing Ming karena terjadi akulturasi karena tidak ada 
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atau kekurangan bahan sehingga memakai bahan substitusi yang ada di 

sekitar. Akulturasi ini telah terjadi selama berabad-abad sehingga menjadi 

asimilasi. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara ini adalah 

banyak filosofi dan konsep yang dapat diangkat dalam perayaan Qing 

Ming dan budaya Tionghoa karena masyarakat kurang memahami dan 

hanya melakukan tanpa mengetahui maknanya. 

3.1.1.2. Wawancara Diah Putri Chendra Suwari 

 

Gambar 3.2. Wawancara dengan Ibu Chendra 

(Dokumentasi pribadi, 2017) 

Penulis bertemu dengan narasumber pada tanggal 27 Februari 2016 di 

Semarang. Ibu Diah Putri Chendra Suwari adalah anak dari Kwa Tong 

Hay penulis buku Kumpulan Dewa-Dewi dan Ketua Muda Mudi Ketua 

Perhimpunan Tempat Ibadah Tri Dharma (PTITD) Semarang. Wawancara 

dimulai dengan Ibu Chendra menjelaskan konsep orang berjasa, dimana 
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dewa adalah tokoh yang pernah berjasa, sehingga seorang manusia yang 

berjasa dapat diangkat menjadi dewa. Oleh karena itu, orang Tionghoa 

percaya bahwa leluhur yang sudah meninggal akan menjadi Dewa 

pelindung keturunannya di dunia. Dalam wawancara ini lebih mengarah 

kepada persiapan yang dibutuhkan untuk ritual sembahyang saat perayaan 

Qing Ming. 

Qing Ming merupakan salah satu perayaan besar yang melibatkan 

doa kepada leluhur, yang pertama adalah malam sebelum Imlek, kedua 

Qing Ming dan ketiga adalah sembahyang bulan tujuh. Qing Ming adalah 

hari dimana keluarga berkunjung ke makam leluhur, karena terdiri dari 

banyak orang, sistem urutan sembahyang dilakukan dari yang jabatannya 

paling tinggi terlebih dahulu.  

Ritual sembahyang leluhur membutuhkan lima macam buah yang 

mewakili lima unsur (air, tanah, udara, api, dan kayu) dengan jumlah 

masing-masing tiga atau berjumlah ganjil. Buah yang digunakan memiliki 

pengaruh dari nama buah dalam bahasa mandarin yang bunyinya terdengar 

seperti kata lain dengan makna yang baik atau buruk (homofon).  

Makanan yang disajikan untuk ritual sembahyang berbeda-beda di 

setiap keluarga dan berdasarkan suku etnis Tionghoanya. Keturunan 

Tionghoa di Jawa Tengah banyak berasal dari suku Hokkian, makanan 

yang digunakan untuk ritual sembahyang leluhur memiliki ciri khas 

Indonesia yang kental seperti opor, sambal goreng, cah rebung, dan garang 
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asem. Jenis masakkan lain yang biasa digunakan ada yang memiliki 

pengaruh dari Tiongkok Selatan dengan penggunaan kecap manis seperti 

babi kecap. Selain itu ada yang menyajikan bakmi (Hakka) dan baikut 

sayur asin.  

Penggunaan samseng merupakan salah satu dasar sajian yang 

digunakan untuk ritual sembahyang. Samseng yang digunakan bisa berupa 

masih utuh atau sudah dalam bentuk masakan. Selain itu, kue-kue seperti 

kue wajik, kue kuro (kue ku), dan kue mangkok juga dipersiapkan. Kue 

yang merekah digunakan sebagai lambang berkembang. Arak dan teh 

digunakan sebagai simbol yin dan yang.  

 Penggunaan dupa untuk orang yang baru meninggal sebelum tiga 

tahun berjumlah dua, sedangkan untuk yang sudah tiga tahun atau lebih 

menjadi berjumlah tiga dupa, karena sudah dianggap selesai dari masa di 

bawah dan telah naik menjadi dewa. Kertas sembahyang yang digunakan 

ada yang warna perak (gin coa) dan warna emas (kim coa). Penggunaan 

kertas panjang disebar diatas makam sebagai jembatan bagi arwah, selain 

itu juga sebagai penanda bahwa makam ini telah diurus dan 

disembahyangi.  

 Persiapan perlengkapan yang cukup banyak dilakukan dengan 

serius, Ibu Chendra berpendapat perayaan ini dilakukan hanya satu tahun 

sekali, maka cobalah berikan yang terbaik terhadap leluhur. Subsitusi 

bahan makanan yang digunakan dipengaruhi oleh wilayah tempat tinggal 
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dan budaya sekitar, sehingga terdapat perbedaan pada setiap keluarga 

dalam merayakan Qing Ming. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara ini adalah 

banyaknya variasi persembahan yang terjadi di masyarakat. Perbedaan ini 

dipengaruhi oleh budaya sekitar yang mengakibatkan penggunaan 

substitusi bahan. 

3.1.1.3. Wawancara Hadi Wijaya Halim 

 

Gambar 3.3. Wawancara dengan Bapak Hadi 

(Dokumentasi pribadi, 2017) 

Wawancara dengan Bapak Hadi dilakukan pada tanggal 9 Maret 2017 di 

Toko Adhiraja, Muara Karang. Bapak Hadi adalah pemilik Toko Adhiraja 

yang menjual peralatan-peralatan untuk sembahyang. Bapak Hadi 

merupakan penganut agama Buddhisme, yang merupakan salah satu ajaran 

Tridharma. Tujuan wawancara ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

perlengkapan sembahyang yang dibutuhkan dan maknanya.  
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  Dupa memiliki berbagai macam warna yaitu merah, hijau, kuning, 

putih dan hitam. Penggunaan dupa disesuaikan dengan kepada siapa dan 

saat acara apa ritual sembahyang dilakukan. Pada umumnya warna merah 

paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk sembahyang dewa dewi, 

Buddha. Dupa yang digunakan untuk leluhur adalah warna kuning, putih 

dan merah, sedangkan dupa sembahayang untuk orang yang baru 

meninggal digunakan warna hijau. Makna penggunaan dupa adalah 

sebagai persembahan dan asap dupa yang wangi mengingatkan kita akan 

kebajikan para Buddha, dewa dewi dan leluhur.  

Lilin juga digunakan dalam ritual sembahyang yang memiliki 

makna sebagai persembahan pelita (terang) yang berarti sebagai pengingat 

kita untuk selalu berada di jalur kebaikan menjadi terang bagi diri sendiri 

dan orang lain. Pemakaian lilin bisa dilakukan secara bebas tanpa 

mementingkan variasi warnanya, akan tetapi biasanya warna lilin merah 

digunakan untuk Buddha, Bodhisatvva, kuning untuk Dewa Brahma empat 

muka dan putih digunakan ketika di rumah duka. 

Kertas sembahyang dibagi menjadi dua yaitu emas dan perak. 

Jenis-jenis kertas sembahyang yang digunakan ada kertas wang sheng 

yang berisikan mantra Buddha Amitabha, memiliki tujuan untuk 

membantu menghubungkan orang meninggal dengan Buddha Dharma dan 

memberikan jalan yang lebih mulus di alam lain. Kertas kui jin hu ada 

yang bewarna merah dan emas terdapat gambar dewa-dewa, digunakan 
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sebagai penolak bala. Kertas fu lu shou yang bergambar tiga dewa, Dewa 

rejeki, Dewa panjang umur, dan Dewa panjang usia. 

Kertas gin coa (perak) dan kim coa (emas) dapat digunakan untuk 

para Dewa dan untuk leluhur. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan 

gincoa hanya untuk leluhur dan gimcoa untuk Dewa, tetapi yang paling 

penting adalah makna dari penggunaannya.  

Berbagai perlengkapan lain seperti benda-benda sehari-hari juga 

disiapkan. Koper yang berisi baju, perlengkapan sehari-hari (sepatu, 

sandal, topi, dan termos) dan gulungan uang kertas. Pada bagian luar 

ditempel kertas jalan yang berisikan untuk siapa dan dari siapa. Kegiatan 

menutup makam dengan kertas dilakukan, ada dua tipe kertas yang 

digunakan kertas lima warna dipakai di daerah Medan dan kertas panjang 

biasa dipakai di daerah Jawa. 

Bapak Hadi memiliki berpendapat tentang persembahan yang 

disiapkan diterima atau tidak. Sebagai orang awam yang tidak memiliki 

mata batin kita tidak mengetahuinya, jika memang diterima berikanlah 

yang terbaik bagi yang orang yang berkucupan secara finansial. Pendapat 

Bapak Hadi terhadap banyakanya variasi yang ada di pasaran karena 

sekarnag adalah zaman kapitalis yang menuntut berbagai pilihan untuk 

dapat meningkatkan bisnis.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara ini adalah 

perlengkapan dalam perayaan Qing Ming tidak hanya sekedar digunakan 
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sebagaimana adanya tetapi memiliki maknanya masing-masing yang 

mendalam. Persembahan yang dilakukan bukan untuk menyembah 

berhala, tetapi sebagai pengingat bagi manusia. Variasi perlengkapan yang 

ada berasal dari dunia bisnis saja untuk memenuhi kebutuhan pasar.   

3.1.1.4. Wawancara Retno Kristy 

 

Gambar 3.4. Wawancara dengan Ibu Retno 

(Dokumentasi pribadi, 2017) 

Wawancara dengan Ibu Retno dilakukan pada tanggal 17 Maret 2017 di 

kediamannya. Ibu Retno adalah editor PT. Elex Media Komputindo. 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui regulasi penerbitan buku dan 

izin penggunaan logo PT. Elex Media Komputindo. 

 Sesi wawancara dimulai dengan Ibu Retno menjelaskan standar 

ukuran buku dan jumlah halaman untuk percetakkan. Ukuran buku yang 

umum diterbitkan adalah 19x23 cm dengan jumlah 64 halaman. 

Kemungkinan ukuran lain yang bisa digunakan adalah 14x21 cm, 
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15x17cm, 15x22cm, 17x18 cm, 21.5x27.5 cm dengan jumlah halaman 

minimal 48 halaman. Buku berjumlah 48 halaman hanya bisa dilakukan 

penjilidan kawat karena terlalu tipis untuk penjilidan dengan lem (perfect 

binding). Halaman sampul buku dicetak soft cover menggunakan kertas 

art carton 210gsm untuk isi yang menggunakan art paper 60gsm dan 

menggunakan art carton 240gsm untuk isi yang menggunakan art paper 

80gsm. Minimal jumlah percetakkan untuk satu judul buku soft cover 

adalah sebanyak 2000-2500 buku untuk sekali cetak. Penggunaan kertas 

art paper bertujuan untuk menghasilkan warna yang baik karena buku 

yang akan dirancang memiliki visual gambar. 

 Setelah tahap teknis cetak, Ibu Retno bertanya tentang topik buku 

yang penulis akan buat. Setelah penulis menjelaskan topik, materi dan 

konsep buku, Ibu Retno mengatakan buku yang dapat menangkap minat 

pembaca adalah buku yang memiliki layout yang menarik. Penempatan 

teks dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan ditambahkan dengan trivia 

pengetahuan. Ibu Retno mengatakan selama ini belum ada buku yang 

terbit dengan topik pembahasan perancangan penulis, sehingga dapat 

menjadi nilai tambah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat 

luas. Ibu Retno juga memberi saran untuk tetap menggunakan gaya 

berunsur Tionghoa dan lebih mengeksplorasi layout untuk menciptakan 

tatanan halaman yang menarik minat pembaca. 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara ini adalah 

pengetahuan mengenai standar percetakkan PT. Elex Media Komputindo 
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dan penggunaan materi yang tepat untuk menekan biaya produksi dan 

dalam pembuatan sebuah buku warna dan layout memegang peranan 

penting terhadap ketertarikkan masyarakat dan penerbit.  

3.1.2. Survei 

Survei dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan metode sampling kuota, 

dengan penentuan jumlah sampel dengan Rumus Isaac dan Michael. Kuesioner 

dilakukan sebanyak dua kali, kuesioner pertama ditujukan kepada masyarakat luas 

dan kuesioner kedua ditujukan kepada masyarakat etnis Tionghoa yang masih 

melakukan Qing Ming. Target survei adalah masyarakat etnis Tionghoa usia 18-

26 sebagai target primer dan usia lebih dari 26 thaun sebagai target sekunder. 

Tujuan survei ini adalah mengetahui keadaan serta pengetahuan target 

perancangan mengenai perayaan Qing Ming secara umum dan khusus, sehingga 

penulis dapat mengetahui materi-materi yang dapat dijadikan konten buku dan 

memperkuat latar belakang pemilihan topik. Berikut hasil dari survei yang telah 

dilakukan.  

Tabel 3.1. Kesimpulan kuesioner 

1 Seberapa sering anda melakukan Ceng Beng? Persentase 

 1 tahun sekali 80.2% 

 2-3 tahun sekali 8.8% 

 >4 tahun sekali 5.5% 

Perancangan Buku Pengetahuan..., Kevin, FSD UMN, 2017



  
 

39 

 Lainnya  5.5% 

 

2. Makam siapa yang anda kunjungi saat Ceng Beng? Persentase 

 Makam kakek/nenek 82.4% 

 Makam orang tua 24.2% 

 Makam saudara (om, tante, sepupu) 13.2% 

 Makam kakak/adik 2.2% 

 Makam anak 0% 

 

3. Bersama siapa anda pergi mengunjungi makam saat Ceng beng? Persentase 

 Keluarga besar 60.4% 

 Keluarga inti 29.7% 

 Saudara 5.5% 

 Lainnya 4% 

 Sendiri 0% 

 

4. Apa alasan anda untuk ikut melaksanakan Ceng Beng? Persentase 
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 Sembahyang dan membersihkan makam 46.3% 

 Hanya mengikuti orang tua 21.6% 

 Bertemu dengan keluarga yang jarang ketemu 15.7% 

 Mengunjungi dan mebersihkan makam 11.2% 

 Pergi bersama keluarga setelah berkungjung ke makam 2.2% 

 Lainnya 3% 

 

5.  Apa saja yang anda lakukan saat Ceng Beng? Persentase 

 Menyajikan makanan dan minuman 81.3% 

 Membakar kertas sembahyang 76.9% 

 Sembahyang dengan dupa dan lilin 75.8% 

 Membakar uang kertas 59.3% 

 Sembahyang Di Gong 51.6% 

 Menabur bunga 37.4% 

 Menutup makam dengan kertas panjang 22% 

 Menutup makam dengan kertas 5 warna 12.1% 

 Lainnya 6.6% 
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6. Apa yang anda ketahui mengenai hari Ceng Beng? Persentase 

 Sembahyang leluhur 74.7% 

 Mendoakan leluhur 68.1% 

 Berkunjung membersihkan makam 64.8% 

 Kumpul keluarga 23.1% 

 Makan bersama keluarga besar 7.7% 

 Lainnya 3.3% 

 Hari cocok tanam 2.2% 

 Pergi rekreasi 1.1% 

 Bermain layang-layang, hari menanam pohon, hari makanan 

dingin 

0% 

 

7. Dari mana/siapa anda mendapat informasi mengenai Ceng Beng? Persentase 

 Orang tua 81.3% 

 Kakek/nenek 12.1% 

 Saudara (om, tante, sepupu) 3.3% 
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 Tempat ibadah 3.3% 

 Berita, seminar, buku, internet, kakak/adik 0% 

 

8. Apakah kendala yang anda alami untuk melaksanakan Ceng 

Beng? 

Persentase 

 Tidak mengetahui secara rinci perlengkapan yang dibutuhkan 47.3% 

 Kurang memahami tata cara sembahyang yang benar 42.9% 

 Tidak memahami filosofi Ceng Beng 28.6% 

 Tidak ada media pembelajaran 26.4% 

 Orang tua tidak mengajarkan 16.5% 

 Lainnya 17.6% 

 Membutuhkan biaya yang cukup besar 5.5% 

 

 Dari hasil kuesioner yang telah disebar secar online, dapat diambil 

kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat yang rutin melakukan perayaan 

Qing Ming setiap tahunnya. Pengetahuan mereka mengenai perayaan Qing Ming 

berfokus pada makam, leluhur dan sembahyang, pengetahuan mereka mengenai 

kegiatan lain saat perayaan Qing Ming tidak diketahui oleh responden. Kegiatan 

yang masuk ke dalam ritual sembahyang yang masih banyak dilakukan adalah 
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menyajikan makanan dan minuman, berdoa dengan dupa dan lilin dan membakar 

kertas sembahyang. Meski responden rutin melakukan ritual sembahyang saat 

Qing Ming, terdapat kendala dalam mempersiapkan perlengkapan yang lengkap 

dan bagaimana tata cara sembahyang yang benar untuk dilakukan. Informasi atau 

pengetahuan yang mereka dapatkan mengenai perayaan Qing Ming mayoritas 

didapatkan secara lisan baik dari orang tua maupun saudara, sehingga informasi 

atau pengetahuan yang diperoleh terjadi penambahan ataupun pengurangan nilai. 

 

3.1.3. Studi Eksisting 

Studi eksisting dilakukan terhadap buku-buku yang akan menjadi acuan penulis 

dalam perancangan tugas akhir. Buku-buku yang digunakan menjadi referensi 

bagi penulis terbagi atas dua kategori, pertama untuk studi eksisting yang terfokus 

pada konten buku dan kedua untuk studi eksisting yang mengarah kepada 

tampilan visual buku. Buku-buku yang digunakan adalah Selp-Helf dan Food 

Anatomy, Indonesian Chinese Peranakan dan Hari Raya Tionghoa. 

3.1.3.1. Selp-Helf 

 

Gambar 3.5. Buku Selp-Helf 
(https://www.amazon.com, 2015) 
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Selp-Helf adalah buku kepribadian seorang karakter buatan bernama 

Miranda Sings. Penulis buku ini adalah Colleen Ballinger yang merupakan 

seorang youtuber asal Amerika, Ia merupakan pembuat dan pelakon 

karakter Miranda Sings. Buku ini memiliki konsep buku buatan tangan 

yang berisikan panduan-panduan dalam kehidupan sehari-hari menurut 

pemikiran karakter Miranda yang unik dan aneh. 

Sampul Hard cover dibungkus dengan laminated paper. 

Terdapat finishing pada bagian judul seperti tekstur 

selotip kertas yang memberi kesan ditempel dan buatan 

tangan. 

Konten Terdiri dari halaman sampul dalam, halaman 

penerbitan, daftar isi, kata pengantar, isi 235 halaman. 

Topik yang dibahas panduan unik dan aneh dalam 

melakukan kehidupan sehari-hari, memiliki tujuan 

sebagai entertainment book. Terdiri dari 11 bab konten. 

Layout Penyusunan elemen halaman buku ini dinamis, terlihat 

menggunakan coloumn grid, disusun secara manual, 

setiap halamannya menggunakan objek asli yang 

ditempel kemudian melalui proses scan menjadi digital. 

Perbandingan teks dan gambar seimbang. Kesan buku 

non-formal. 
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Tipografi Hampir seluruhnya menggunakan tulisan tangan, 

beberapa bagian seperti sampul, halaman penerbitan 

dan daftar isi yang menggunakan digital. 

Visual gambar Terdiri dari atas ilustrasi gambar tangan dan dominan 

menggunakan foto, full color. 

Dimensi 19.4x19.4x2 cm, perfect binding. 

 

3.1.3.2.  Food Anatomy 

 

Gambar 3.6. Buku Food Anatomy 
(https://www.amazon.com, 2016) 

Buku Food Anatomy merupakan salah buku oleh Julia Rothman yang 

diterbitkan setelah Farm Anatomy dan Nature Anatomy dengan style 

layout buku dan ilustrasi serupa. Julia Rothman berperan sebagai pembuat 

konten teks dan sekaligus berperan sebagai ilustrator pembuatan buku ini. 
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Buku ini memberikan informasi mengenai dunia kuliner hampir di seluruh 

dunia. 

Sampul Soft cover dengan penggunaan uncoated paper. 

Tampilan sampul penuh dengan ilustrasi yang diambil 

dari dalam isi buku. 

Konten Terdiri dari halaman sampul dalam, halaman 

penerbitan, daftar isi, kata pengantar, dan isi 221 

halaman dan ucapan terima kasih. Terdiri dari 9 bab. 

Layout Menggunakan rebus layout. Penyajian konten yang 

dinamis dan konten teks yang dipecah dengan tampilan 

visual gambar yang banyak membuat buku ini terkesan 

semi-formal. Perbandingan teks lebih sedikit dibanding 

gambar. 

Tipografi Typeface yang digunakan didominasi oleh sans-serif 

dan tulisan tangan karena buku ini berkonsep seperti 

jurnal. Penggunaan serif terlihat pada sub-judul bab. 

Secara keseluruhan terlihat typeface yang digunakan 

lebih humanis. 

Visual Gambar Visual gambar yang digunakan seluruhnya adalah 

ilustrasi digital full color tanpa gradasi warna.  Teknik 

gambar yang digunakan seperti sketch. 

Dimensi 16.5x23x2 cm, perfect binding. 
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3.1.3.3. Indonesian Chinese Peranakan 

 

Gambar 3.7. Buku Indonesian Chinese Peranakan 
(https://www.goodreads.com, 2013) 

Buku Indonesian Chinese Peranakan merupakan buku tentang perjalanan 

budaya dari masuknya Tionghoa ke Indonesia sampai terjadinya akulturasi 

dan asimilasi kedua budaya ini dalam berbagai aspek kehidupan seperti 

perayaan, literatur, seni, arsitektur, pakaian, kuliner, keramik, dan benda 

rumah tangga. 

Sampul Hard cover dengan laminated doff dan penggunaan 

visual fotografi. 

Konten Terdiri dari halaman sampul dalam, halaman 

penerbitan, daftar isi, halaman gambar pembuka, kata 

pengantar, isi 489 halaman, halaman pengarang, 

acknowledgment, halaman kredit. Terdiri dari 16 bab. 

Konten Qing Ming pada buku ini hanya menjelaskan 

sedikit dan tidak memiliki bagian bab tersendiri.  
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Layout Menggunakan tipe manuscript grid dan modular grid. 

Konten ditata rapih dan memiliki struktur dasar yang 

seragam. Peletakkan teks yang tidak terpisah dan 

gambar yang teratur membuat kesan formal sebagai 

buku bacaan. Terdapat halaman-halaman yang 

ditujukkan untuk menambilkan gambar saja. 

Tipografi Typeface yang digunakan adalah script untuk judul bab 

karena memiliki aksen dan sans-serif untuk badan 

tulisan. 

Visual gambar Keseluruhan visual menggunakan fotografi full color. 

Dimensi 31.6x24.4x3.5 cm. Perfect binding 

3.1.3.4.  Hari Raya Tionghoa 

 

Gambar 3.8. Buku Hari Raya Tionghoa 
(https://www.pinterest.com, 2015) 

Buku Hari Raya Tionghoa merupakan buku pengetahuan yang menjelaskan 

sejarah, makna dan tujuan perayaan-perayaan yang orang Tionghoa 

Perancangan Buku Pengetahuan..., Kevin, FSD UMN, 2017



  
 

49 

laksanakan. Buku ini juga menjelaskan asal musul nenek moyang etnis 

Tionghoa di Indonesia.  

Sampul Soft cover dengan menggunakan art carton dan 

beberapa bagian dilakukan laminating. Visual sampul 

menggunakan ilustrasi vektor barongsai. 

Konten Terdiri dari sampul dalam, halaman penerbitan, daftar 

isi, kata pengantar, pendahuluan, isi 321 halaman. 

Terdiri dari 29 bab. Pembagian konten buku ini 

berdasarkan hari raya setiap bulan dalam setahun. Buku 

ini membahas sejarah mengenai Qing Ming pada masa 

dinasti  dan cara sembahyang. 

Layout Menggunakan manuscript grid, tampak seperti buku 

novel yang penuh dengan tulisan dan sedikit visual 

gambar. 

Tipografi Typeface yang digunakan adalah serif 

Visual gambar Visual yang digunakan menggunakan ilustrasi hitam 

putih seperti gambar tangan tradisional. 

Dimensi 13.7x20.9x2 cm. Perfect binding. 

 

 Metodologi Perancangan Buku 3.2.

Proses pembuatan buku terdiri dari tiga tahap yang dijadikan acuan, yaitu tahap 

pendekatan desain, arahan desain dan identifikasi elemen konten. Perancangan 

sebuah desain tidak selamanya mengarah pada teori yang ada, unsur yang 
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memberikan suatu ciri khas pada sebuah desain sering muncul ketika 

menggunakan feeling dan instinct dalam layout sebuah desain. Keahlian ini 

didapatkan melalui banyaknya latihan dan pengalaman desain yang kemudian 

dengan sendirinya akan dimiliki seorang desainer melalui proses.  

Tahapan untuk pembuatan buku dapat dilakukan dalam empat kategori 

sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Pada tahap dokumentasi desainer mengumpulkan berbagai informasi 

dalam bentuk apapun yang akan dijadikan sebagai dasar materi untuk 

penyusunan konten buku. Tahap ini juga merupakan tahap desainer untuk 

mencari referensi buku yang akan menjadi acuan terhadap perancangan 

buku yang akan dibuat. 

2. Analisis 

Tahap analisis adalah penentuan struktur dengan mempelajari bagian-

bagian konten untuk mengerti konten secara keseluruhan untuk 

penyampaian elemen-elemen informasi agar terbentuknya sebuah sistem 

hierarki yang jelas.  

3. Pengungkapan 

Tahap ini melihat konten sebagai asal mula sebuah interpretasi yang 

biasanya tidak secara langsung diberikan (rasional) tetapi secara reflektif 

(emosional). 
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4. Konsep 

Tahap ini menentukan garis besar sebuah konsep dalam komunikasi 

penyampaian pesan. Penyampaian pesan dalam tahap ini sering 

menggunakan paradoks, metaphor yang memberikan kesan entertaining 

tetapi harus tetap sesuai dengan target masyarakat yang dituju. 

Tahap selanjutnya, penjelasan mengenai keseluruhan konsep buku yang 

akan dibuat didapat saat pertemuan design brief. Desainer harus proaktif 

menanyakan detail-detail perancangan buku karena terkadang pihak pengarang, 

editor dan penerbit tidak memberikan penjelasan yang rinci. Mengetahui 

informasi secara lengkap akan membantu desainer menguasai desain buku secara 

eksternal dan internalnya dan dapat melanjutkan ke tahap visualisasi. 
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