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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Buku 2.1.

Landa (2013) menyebutkan desain sebuah buku termasuk dalam kategori desain 

editorial atau desain publikasi. Desainer membuat konten mudah didapat, 

menginterpretasi isi agar mudah dikomunikasikan, meningkatkan reader’s 

experience, menciptakan ketertarikkan visual dan membangun karakter dan 

struktur dalam publikasi (hlm. 3). Haslam (2006) mendefinisikan buku sebagai 

wadah praktis yang memuat kumpulan halaman berisi literatur rinci yang 

ditampung, diberitakan dan disebarkan kepada pembaca secara berkelanjutan. 

Dalam bukunya juga menjelaskan pentingnya buku dalam bidang intelektual, 

kultural dan pembangunan ekonomi yang menjadi dasar dalam kehidupan disiplin 

intelektual (hlm. 9 &12). 

2.1.1. Anatomi Buku 

Buku memiliki bagian luar dan dalam halaman yang disusun. Harkins (2011) 

menjabarkan elemen yang menyusun sebuah buku terdiri dari cover, endpaper, 

the bastard title page, frontispiece, title page, copyright, imprint, dedication, 

acknowledgements, foreword, pembuka, konten, daftar ilustrasi, pengenalan, title 

page, main body of text, end matter, appendix, glossary, bibliography, index, 

endpaper, dan sampul belakang (hlm. 88).  
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Haslam (2006) dalam buku Book Design merinci komponen-komponen 

yang membentuk sebuah buku yand terdiri atas spine, head band, hinge, head 

square, fron pastedown, cover, foredge square, front board, tail square, 

endpaper, head, leaves, back pastedown, back cover, foredge, turn-in, tail, fly 

leaf, dan foot (hlm. 20). 

 

Gambar 2.1. Komponen Buku 
(https://parsonsdesign4.wordpress.com, 2012) 

 

2.1.2. Klasifikasi Buku 

Esgate dan Lieberman (2013) menerangkan dunia penerbitan buku mencakup 

berbagai tipe yaitu, hardbacks, paperbacks, pocket-sized books, coffee table book, 

profesional, keagamaan, dan edukasi. Istilah trade book menurut Association of 

American Publisher mengarah pada produksi buku yang akan dijual di toko buku 

dan untuk ditempatkan di perpustakaan umum. Trade book ini mencakup buku 
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fiksi, puisi, literasi, biografi, sejarah, seni, musik, teater, film, ilmu sains dan 

teknologi, memasak, kerajinan, panduan mandiri, bisnis, panduan, farmasi, 

olahraga, travel, berkebun, alam, isu sosial, dan isu publik (hlm. 297).  

 Trim (2013) menyebutkan 11 kategori buku yang banyak diminati oleh 

masyarakat adalah buku anak/remaja, bisnis, panduan, sastra, biografi, kisah 

nyata, perjalanan, agama, kesehatan, hobi, dan referensi. Buku referensi 

merupakan buku yang berisikan pengetahuan untuk kehidupan manusia dan buku 

panduan merupakan buku yang mendampingi masyarakat untuk melakukan 

sesuatu secara tepat (hlm. 68-71). 

2.1.3. Ensiklopedia 

Ensiklopedia merupakan salah satu contoh buku refensi yang menjelaskan tentang 

suatu topik yang menambah kejelasan sebuah pengetahuan dan dapat disusun 

berdasarkan klasisfikasi subjek pembahasan. Ensiklopedia dapat memuat semua 

cabang pengetahuan (umum) atau hanya satu cabang saja (khusus). Penggunaan 

gambar yang relevan dan informatif digunakan dalam ensiklopedia untuk 

menunjang konten tulisan yang lengkap dan komprehensif (Sugijanto, 2008: hlm. 

16-17). 

 Layout Buku 2.2.

Bosler (2012) menjelaskan mengenai pembuatan layout adalah proses 

menempatkan informasi dan mengaturnya dalam sebuah halaman dengan tujuan 

menciptakan hubungan antar elemen-elemen yang ada. Melalui hubungan ini 

pembaca mengumpulkan informasi dari sebuah halaman. Layout saja tidak cukup 
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menghasilkan sebuah desain, elemen lain seperti font, warna, gambar dan 

penempatan juga diperlukan. Desain yang baik harus bisa mengkomunikasikan 

informasi dengan baik, pengetahuan mengenai prinsip, grid, hierarki, dan konsep 

visual akan menghasilkan layout yang baik dan komunikatif (hlm 451-452). 

 Rebus layout adalah sebuah konsep penyusunan elemen halaman yang 

membagi teks menjadi bagian-bagian kecil. Penggunaan elemen gambar 

digunakan untuk mendukung teks dan sebagai daya tarik visual  (Nelson, 1994). 

Conover dan Ryan (2004) menyatakan rebus layout banyak digunakan untuk 

menaruh teks dengan posisi baris yang berbeda, seperti menaruh teks di 

sekeliling, di antara atau di samping elemen grafis sebuah halaman (hlm. 116). 

2.2.1. Elemen Halaman 

Ambrose dan Harris (2011) mendifinisikan halaman sebagai ruang untuk 

menampilkan gambar dan teks (hlm. 18).  Harkins (2011) menjelaskan sebuah 

halaman memiliki hierarki yang membantu untuk menyediakan petunjuk visual 

yang jelas antara susunan elemen yang berbeda dalam sebuah desain. Hierarki 

pada sebuah halaman terdiri dari headings, subheadings, stand-first, text type, 

captions, running heads, folios, pull quotes, dan footnote (hlm. 112). Haslam 

(2006) menjabarkan bagian halaman menjadi page height dan widht, verso 

(halaman kiri), single page, double page spread, head, recto (halaman kanan), 

folio stand, title stand, head margin, interval, gutter margin, running head stand, 

picture unit, dead line, foot margin, column widht, baseline grid, column, foredge, 

foot, dan gutter (hlm. 21). 
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Gambar 2.2. Grid Anatomy 

(Book Design, 2006) 

2.2.2. Grid 

Ambrose dan Harris (2007) menjelaskan kegunaan grid sebagai panduan untuk 

meletekkan elemen-elemen yang digunakan dalam desain yang dapat 

menghasilkan berbagai layout (hlm. 60). Terdapat beberapa macam struktur dasar 

grid, Graver dan Jura (2012) membaginya menjadi: 

1. Single column atau manuscript grids 

Struktur grid ini terdiri dari satu kolom dan digunakan untuk buku atau 

esai yang berfokus pada teks sebagai nilai utama. 

2. Multicolumn grids 
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Grid ini terdiri dari beberapa kolom yang memiliki lebar sama ataupun 

berbeda sehingga dapat membantu pengaturan komunikasi konten yang 

memiliki banyak tipe material. 

3. Modular grids  

Grid ini terdiri dari kolom dan baris menciptakan area yang disebut modul. 

Struktur grid ini sangat berguna untuk menyampaikan konten rumit yang 

terdiri dari berbagai ukuran dan kepentingan. 

4. Hierarchical grids 

Struktur grid ini menghasilkan deret yang spesifik sebagai metode untuk 

menciptakan hierarki informasi. 

5. Baseline grids  

Grid yang memiliki banyak baris untuk menciptakan konsistensi elemen 

tipografi sebagai dasar. 

6. Compound grids 

Sistem grid ini menggabungkan beberapa struktur grid menjadi satu 

sistem yang terorganisasi dan sistematis yang digunakan sesuai kebutuhan. 

Samara (2005) menjelaskan lebih dalam mengenai hierachical grid yang 

hadir ketika visual dan informasi yang disusun membutuhkan grid yang tidak bisa 

masuk ke dalam kategori lainnya. Struktur grid ini lebih menerapkan penempatan 

elemen halaman secara intuitif yang disesuaikan dengan berbagai proporsi 
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elemennya, sehingga lebar kolom yang ada memiliki ukuran yang bervariasi. 

Desain buku, poster dan website seringkali menggunakan hierarchical grid karena 

stuktur informasi dan elemen masih menyatu secara organik (hlm. 28). 

 Graver dan Jura (2012) menyebutkan grid membuat aturan sistematis 

dalam layout halaman dengan menyediakan konsistensi dan keseragaman. Sistem 

sebuah grid dihasilkan dari serangkain elemen-elemen penyusunnya yang terdiri 

dari margin, column, rows, flowline, module, spatial zone, dan markers (folios, 

running heads, icons) (hlm. 20-21, 54). 

 

Gambar 2.3. Grid Anatomy 

(http://www.webdesignstuff.co.uk, 2013) 

 

2.2.3. Tipografi 

Landa (2011) menjelaskan tipografi dalam buku Graphic Design Solutions adalah 

sebuah desain dan susunan letterform dalam bidang dua dimensi dan dalam ruang 
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dan waktu.  Letterform adalah gaya dan bentuk tertentu dari setiap huruf alfabet 

(hlm. 93). Landa (2013) mendefinisikan typeface sebagai sebuah desain dari satu 

set gabungan karakter yang secara visual memiliki konsistensi. Typeface terdiri 

dari huruf, angka, simbol, sign, tanda baca, dan aksen (hlm. 44). 

 

Gambar 2.4. Anatomi Huruf 

(https://creativecuriosity.com.au, 2014) 

 Bosler (2012) mengklasifikasikan letterform menjadi:  

1. Old style, berawal dari roman lettering (formal) yang dibentuk dari 

marmer dan batu, awal tujuan typeface yang memiliki kait (serif) ini untuk 

metal type saat awal proses cetak. 

2. Transitional, muncul akhir abad delapan belas yang merupakan transisi 

dari old style dan modern style. 

3. Modern, typeface ini lahir awal abad sembilan belas karena perkembangan 

dunia cetak. 

4. Slab serif, disebut juga egyptian, memiliki karakteristik kait yang tebal.   

5. Sans serif, merupakan bentuk informal dari roman lettering. Tidak 

memiliki kait dan memiliki ujung kotak atau bulat.  
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6. Blackletter, Modern Blackletter disebut Gothic yang berdasar pada teks 

Eropa zaman medieval. Menurut sejarahnya typeface ini digunakan untuk 

illuminated manuscript.  

7. Display, jenis typeface ini banyak digunakan untuk headlines, inisial, dan 

logo. Display type sulit dibaca jika ukurannya kecil atau digunakan untuk 

teks yang panjang.  

8. Script, typeface ini bermula dari tulisan tangan dan lettering. Script 

memiliki kesan formal sebagai letterform yang elegan dan kesan kasual 

sebagai letterform seperti tulisan tangan.  

9. Decorative, typeface ini memiliki tambahan karakter ilustratif dan 

ornamental bergaya Victorian dan Art-Deco pada struktur letterform.  

10. Dingbats, typeface ini adalah elemen ilustratif  yang dapat diketik melalui 

keyboard. Tipe ini dipakai sebagai peningkatan dalam desain tipografi, 

meski tidak dapat dibaca sebagai letterform (hlm. 76-88). 

2.2.4. Warna 

Adams, dkk. (2006) menjabarkan bahwa mata dan otak manusia dapat merasakan 

warna secara fisik, mental, dan emosional, sehingga setiap warna memiliki arti 

ketika manusia melihatnya (hlm. 24). Warna memiliki makna yang berbeda-beda 

di setiap negara karena memiliki perbedaan budaya. Bleicher (2012) menjabarkan 

makna warna berdasar wilayahnya, seperti di Afrika, Asia, Aborigin Australia, 

India, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Benua Asia memiliki makna warna 

tersendiri sebagai berikut: 
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1. Merah melambangkan keberuntungan, warna pernikahan, dan 

kemakmuran. 

2. Jingga juga merupakan warna kebahagiaan, unsur yang, bumi, konsentrasi,  

purpose, dan keteraturan. 

3. Kuning merupakan lambang kebijakkan dan kemakmuran. Negara 

Tiongkok mengartikan warna kuning sebagai royalty, kelahiran kembali, 

dan kehormatan. 

4. Hijau adalah warna kehidupan, pertumbuhan, kekuatan, kedamaian, 

keluarga, dan kesehatan. 

5. Biru melambangkan kesengsaraan dan kematian. 

6. Ungu adalah warna yang melambangkan royalty dan kekayaan. Negara 

Thailand memaknai warna ini sebagai warna duka cita. 

7. Putih memiliki makna dari kematian, pemakaman, duka cita, dan damai. 

8. Hitam melambangkan pengaruh jahat, pengetahuan, pertobatan, 

kehancuran, dan kekacauan. 

Moerthiko (1980) menjelaskan arti warna dalam kehidupan Tionghoa tidak 

lepas dari ilmu Feng Shui.  

1. Merah merupakan warna dengan kedudukan tertinggi yang membawa 

kebahagiaan, rejeki, dan keramaian. Warna ini merupakan unsur yang. 
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2. Kuning merupakan warna kaisar karena diambil dari nama kaisar Huang 

Di. Dalam bahasa Indonesia huang berarti kuning. Kuning adalah warna 

tanah, lambang bumi dan pohon, dan mampu menangkal pengaruh negatif. 

Warna ini merupakan unsur yin. 

3. Hijau merupakan simbol kekuatan, menggambarkan pohon, daun serta 

menurut Feng Shui melambangkan naga dari timur. 

4. Putih adalah warna musim gugur. Warna ini adalah unsur logam dengan 

arah barat dan memberi kesan bersih dan suci.  

5. Biru melambangkan intelektual. 

6. Hitam melambangkan musim dingin dan unsur air dengan orientasi utara. 

Warna hitam dihubungkan dengan kematian, duka cita, dan penebusan 

dosa. Dalam feng shui, hitam adalah warna kesengsaraan, kejahatan, dan 

hal negatif (hlm. 176-177). 

 Ilustrasi 2.3.

Landa (2013) mengartikan ilustrasi sebagai gambar buatan tangan yang 

menjelaskan pesan dari teks (hlm. 4). Zeegen (2012) menjelaskan buku 

merupakan medium pertama untuk menaruh ilustrasi yang ditemukan saat abad 7 

dan 9 pada illuminated manuscript. Hal ini terus berkembang sampai akhirnya 

ditemukan kamera dan fotografi yang mulai menggantikan posisi ilustrasi pada 

media buku, sehingga hanya beberapa jenis buku yang masih identik dengan 

ilustrasi yaitu buku anak-anak, fiksi, dan technical references (hlm. 64). Wigan 

(2008) mengutarakan bahwa ilustrasi banyak digunakan dalam penggabungan teks 
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dan gambar yang bertujuan untuk memberi tahu, mengajar, dan mendidik, oleh 

karena itu ilustrasi dapat digunakan untuk sebuah buku pengetahuan (hlm. 74). 

 Meggs (1992) memberikan contoh beberapa tipe gambar yang dapat 

digunakan sebagai ilustrasi, yaitu: 

1. Notation merupakan bentuk paling dasar untuk menggambarkan sebuah 

objek. 

2. Pictograph, menggambarkan sebuah objek dengan bentuk geometris dan 

sangat umum. 

3. Siluet, menggambarkan sebuah objek dengan bentuk yang lebih spesifik. 

4. Contour drawing, merupakan penggambaran outline sebuah objek. 

5. Line as tone, penggunaan elemen linear yang membentuk pola untuk 

memperlihatkan kedalaman. 

6. Representasi, penggambaran objek seperti rupa dan pencahayaan aslinya 

(hlm. 19). 

 

Gambar 2.5. Tipe Ilustrasi 

(Type & Image, 1992) 
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 Fotografi 2.4.

Long (2012) menyebutkan dua hal yang diperhatikan dalam mempelajari fotografi 

yaitu craft, mekanisme untuk menghasilkan gambar yang baik dan artistry yaitu 

ilmu yang dibutuhkan untuk mengenal dan memahami dalam membuat gambar 

yang baik (hlm. 9). Long (2012) dalam buku Compelete Digital Photography, 

menyebutkan exposure adalah ukuran cahaya sebuah gambar yang terlihat dari 

kamera selama pengambilan gambar. Terdapat tiga hal mekanis pada kamera yang 

mengatur exposure yaitu, shutter speed, aperture, dan ISO (hlm 20). 

Young (2012) menerangkan shutter speed sebagai tirai yang dapat dibuka 

tutup untuk mengatur berapa lama cahaya yang masuk untuk menciptakan sebuah 

foto. Shutter speed memiliki ukuran dalam waktu, sehingga pengaturan shutter 

speed sama saja seperti mengatur berapa lama penutup lensa terbuka (hlm. 15.). 

Ang (2011) menjelaskan aperture adalah bukaan lensa yang mengatur jumlah 

cahaya yang ditangkap oleh lensa kamera. Aperture memiliki pengaruh terhadap 

depth of field yang dihasilkan, ketajaman keseluruhan foto atau terdapat area blur. 

ISO merupakan pengaturan terhadap kepekaan kamera atas banyaknya cahaya 

yang dibutuhkan untuk sebuah gambar. Pengaruh ISO terhadap hasil gambar yang 

didapat terletak pada noise gambar, ISO dengan angka kecil akan menghasilkan 

gambar dengan noise sedikit (hlm. 78 & 102). 
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Gambar 2.6. Exposure 

(http://www.exposureguide.com, 2012) 

Dujardin (2011) menjelaskan cahaya terbagi menjadi dua, yaitu hard light 

dan soft light. Penggunaan cahaya matahari (natural light) langsung merupakan 

salah satu contoh hard light karena menimbulkan kontras dan bayangan yang 

lebih gelap, sedangkan cahaya yang tidak langsung mengenai objek merupakan 

sumber cahaya soft light. Natural light menghasilkan pencahayaan lebih nyata 

seperti saat melihat langsung objek oleh mata manusia. (hlm. 103 & 129). 

Dalam buku Plate to Pixel, Dujardin (2011) juga menjabarkan beberapa 

komposisi objek fototografi, seperti off-center, centered, rule of thirds, focus, 

perspective, dan angle. Terdapat tiga sudut yang dapat dilakukan ketika 

mengambil sebuah fotografi, yaitu: 

1. Eye Level, pengambilan gambar ketika posisi kamera sejajar dengan posisi 

benda. Sudut ini umum digunakan oleh banyak fotografer baru. 

2. Overhead, sudut pengambilan gambar dari atas objek (90 derajat). 

Menghasilkan gambar yang datar tidak terlihat ketinggian. Sudut ini biasa 
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digunakan ketika ruangan untuk foto sempit dan ingin mendapatkan semua 

elemen dalam foto. 

3. Three Quarters, sudut pengambilan berada di antara eye level dan over 

head. Pengambilan gambar dengan sudut 10-45 derajat dari objek, sudut ini 

dapat menangkap detail gambar dengan baik seperti tekstur, ketinggian, dan 

bentuk objek (hlm. 277-281). 

 

Gambar 2.7. Sudut Pengambilan Foto 

(http://www.learnfoodphotography.com, 2010) 

Dujardin (2011) menjelaskan untuk mengaplikasikan rule of thirds, frame 

dibagi menjadi tiga bagian secara horizontal dan vertikal. Subjek ditempatkan 

sepanjang garis pembagi atau pada titik garis bertemu (intersection). Tujuan 

pengaplikasian aturan ini adalah menempatkan objek pada garis yang ketika 

dilihat oleh mata manusia memiliki kesan natural dan memberikan penekanan  

pada objek utama. Kelebihan rule of thirds adalah komposisi yang dapat 

membantu ketika terdapat keterbatasan waktu, ruang, dan pencahayaan (hlm. 189 

&192).  
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Gambar 2.8. Rule of Thirds 

(http://www.photographymad.com, 2017) 

Caple (2013) mendefinisikan foto jurnalistik sebagai penyampaian berita 

secara visual sebagai bukti atas peristiwa yang terjadi. Foto jurnalistik dilihat 

sebagai bentuk lain dalam menyampaikan sebuah berita dan penyampaian sebuah 

peristiwa dilakukan melalui gambar tanpa adanya manipulasi (hlm. 3-4). Belle 

(1991) yang dikutip oleh Caple dalam buku A Social Semiotic Approach 

mengklasifikasian nilai sebuah berita menjadi tiga, yaitu nilai peristiwa atau 

pelakunya, nilai dalam proses berita, dan nilai dalam teks beritanya (hlm. 24). 

Ang (2011) menjelaskan fotografi dalam sebuah live event memiliki beberapa 

tahap, yaitu sebelum acara, saat acara, menuju puncak acara, dan setelah acara. 

Tahap-tahap ini memiliki momennya tersendiri yang layak untuk diabadikan (hlm. 

140). 
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 Budaya Tionghoa 2.5.

Kepercayaan dan pemikiran masyarakat Tionghoa banyak didasari dari ajaran-

ajaran Tridharma yang terdiri Confucianisme, Taoisme dan Buddhisme. Ketiga 

ajaran ini saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Moerthiko (1980) 

menjelaskan keterkaitan ajaran-ajaran ini dengan kepercayaan orang 

Confucianisme (Kong Hung Cu) yang meminta bantuan Bhiku untuk membaca 

doang bagi orang meninggal, karena dalam ajaran Buddhisme memiliki konsep 

kehidupan setelah kematian. Feng shui adalah salah satu ajaran Taoisme yang 

digunakan untuk tata letak makam yang baik. 

Salah satu pokok Confucianisme adalah pemujaan terhadap leluhur. 

Ajaran ini mempercayai tanpa adanya leluhur maka manusia tidak akan ada. 

Leluhur dianggap penting karena leluhur merupakan asal usul kita, mereka yang 

mendidik, membesarkan, dan mengurus kita. Ajaran pokok Confucianisme yang 

lainnya adalah pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Tian sebagai awal 

alam semesta beserta isinya dan penghormatan terhadap Kong Hu Cu sebagai 

guru besar yang mendasari ajaran moral dan spritual umat manusia pada umunya. 

Taoisme terbagi menjadi ajaran Lao Zi berdasarkan kitab Dao Zi dan 

ajaran Zhang Dao Ling yang menjadi dasar Dao Jiao. Ajaran Lao Zi adalah ajaran 

yang lebih mengarah pada kehidupan yang mengikuti kehendak alam. 

Kesederhanaan merupakan hal penting dalam ajaran Tao karena segala hal yang 

memiliki rupa (materi) pada akhirnya tidak memiliki arti. Ajaran Tao ini 

menjadikan kekuatan dalam kelemahan, keagungan dalam kesederhanaan. Ajaran 
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Zhang Dao Ling mengajarkan untuk menentang alam agar mencapai 

kesempurnaan hidup dengan membuat jimat penangkal bala, upacara mandi 

minyak, membuat obat hidup abadi, dan lainnya. 

 Buddhisme adalah ajaran yang lahir di India dan akhirnya membawa 

pengaruh besar ke dalam kehidupan masyarakat Tionghoa pada abad tiga sebelum 

masehi. Perkembangan ajaran Buddhisme mulai ada sejak masuk ke dalam 

budaya Tionghoa pada abad tiga masehi. Pengaruh Buddhisme memiliki pengaruh 

terhadap budaya Tionghoa dan ajaran Confucianisme dan Taoisme juga 

berpengaruh terhadap ajaran Buddhisme. Ajaran yang memiliki pengaruh besar 

adalah kepercayaan akan adanya kehidupan lagi setelah kematian (reinkarnasi), 

selain itu ada juga kegiatan sembahyang membakar barang-barang terbuat dari 

kertas, uang-uang kertas, sembahyang menggunakan buah sebagai pengganti 

samseng (Confucianisme) merupakan pengaruh ajaran Buddhisme (hlm. 151-

164). 

2.5.1. Perayaan Qing Ming 

Kebudayaan Tionghoa memiliki banyak hari raya setiap bulannya, namun di 

Indonesia hanya beberapa perayaan yang masih dilakukan sebagai hari raya besar. 

Salah satunya adalah Qing Ming yang jatuh pada tanggal 4 atau 5 April setiap 

tahunnya. Qing Ming berasal dari bahasa Mandarin yang memiliki arti cerah dan 

terang karena pada perayaan Qing Ming sedang terjadi perubahan musim dingin 

ke musim semi. Perubahan cuaca yang mulai merupakan waktu yang tepat untuk 
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masyarakat bercocok tanam. Roy (2005), mengatakan Qing Ming baru tersebar 

luas sebagai festival pada masa Dinasti Tang (618-907 M) (hlm. 88).  

Buku Zhong Guo Guo Su (2008) membagi perayaan Qing Ming menjadi 

dua, kegiatan Qing Ming yang berbahagia dan kegiatan Qing Ming yang penuh 

duka. Ritual sembahyang merupakan perayaan yang penuh duka, pergi 

mengunjungi dan membersihkan makam leluhur adalah makna perayaan ini. 

Selama kunjungan ke makam, masyarakat Tionghoa melakukan ritual 

sembahyang dengan dupa, lilin, meyajikan makanan, minuman, bunga, kertas 

sembahyang dan uang-uang kertas. Qing Ming yang berbahagia berupa kegiatan 

di luar ruang seperti, bermain layang-layang, dan sepak bola (hlm. 87-88). Qing 

Ming juga bertujuan untuk mengingatkan kita kepada leluhur dan bentuk 

tanggung jawab dan balas budi kita untuk mengurus mereka di kehidupan yang 

sudah berbeda (Tanggok, 2017, hlm. 193). Sekarang ini, Qing Ming juga 

dijadikan sebagai kesempatan untuk berkumpul dan makan bersama keluarga 

besar (Henderson, 2005, hlm. 433). 

Ritual sembahyang leluhur saat Qing Ming dilakukan di Indonesia sebagai 

inti kegiatan. Persembahan yang disediakan dapat dilakukan secara sederhana atau 

lengkap dan disusun di atas altar makam leluhur. Salah satu persiapan yang sering 

digunakan adalah samseng, terdiri dari tiga hewan yang mewakili tiga alam 

kehidupan (darat, udaram dan air). Wibisono (2012) menyebutkan hewan yang 

digunakan sebagai samseng biasanya adalah daging babi, ayam, dan ikan (hlm. 

62). Moerthiko (1980), menjabarkan minimal sajian yang digunakan untuk 

sembahyang berdasarkan urutan peletakkannya adalah arak, teh, nasi, 4 macam 

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



25 
 

masakan, 3 macam buah, sepasang bunga, kue moho, kue wajik, kueh ku, pisang 

dan lilin. Sajian sembahyang yang lengkap terdiri dari, arak, teh, 12 mangkok nasi 

(lambang 12 shio) ditambah 2 mangkok nasi (leluhur), 12 macam masakan, 5 

macam buah,  sepasang bunga, kue moho, kue wajik, kueh ku, pisang, dan 

sepasang lilin (hlm. 193-194). Setelah ritual sembahyang selesai, dilanjutkan 

dengan kegiatan membakar uang-uang kertas, kertas doa (kertas sembahyang), 

dan benda sehari-hari yang terbuat dari kertas. 
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