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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam perancangan buku panduan 

menggunakan mixed methods. Menurut Sugiyono (2013), mixed methods adalah 

penelitian yang menggunakan dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif dalam 

mengumpulkan, menganalisis, mengintegrasi data atau penemuan. Kuantitatif 

digunakan untuk membuktikan yang berupa angka-angka dan menganalisis 

menggunakan statistik, sedangkan metodologi kualitatif adalah untuk 

mendapatkan data yang mendalam atau data sebenarnya dan memiliki nilai di 

dalamnya (hlm. 35-41). 

Sugiyono melanjutkan terdapat dua metodologi dalam mengumpulkan 

data, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder merupakan 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

contohnya lewat dokumen. Tekniknya adalah dengan melakukan wawancara, 

kuesioner, observasi, dan gabungan ketiganya (hlm. 223-224). Metodologi 

pengumpulan data primer dilakukan dengan yang pertama adalah melakukan 

observasi berperan serta dari pengalaman penulis sendiri ketika sembahyang di 

klenteng dan observasi nonpartisipan untuk meneliti gaya atau sikap masyarakat 

ketika bersembahyang, penulis juga melakukan observasi di toko perlengkapan 

Perancangan Buku Panduan..., Oktaviana, FSD UMN, 2017



42 

 

sembahyang untuk meneliti dan membedakan masing-masing dari perlengkapan 

sembahyang, selain itu tujuannya adalah untuk mendapatkan dokumentasi foto.  

Yang kedua melalui kuesioner yang disebarkan secara online kepada 

remaja beragama Hua yang berdomisili di Jakarta dan Tangerang. Yang ketiga 

yaitu melakukan wawancara kepada beberapa ahli Tionghua, pemilik toko 

perlengkapan sembahyang untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat, serta 

penerbitan buku untuk mendapatkan informasi mengenai buku-buku di pasaran. 

Yang terakhir, penulis melakukan Focus Group Discussion dengan beberapa                

remaja mengenai perancangan buku panduan. Tujuannya adalah untuk  menge-

tahui kekurangan dari hasil buku yang telah penulis rancang. Metodologi 

pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka melalui buku, e-book, 

website resmi, dan jurnal mengenai klenteng, konsep kiri dan kanan di Tiongkok, 

agama Hua, Yin Yang, warna dalam Tionghua, lima unsur keseimbangan alam,  

tata agama dan laksana upacara, dan juga buku mengenai desain. 

3.1.1. Observasi 

1. Observasi di klenteng 

Observasi sudah penulis lakukan sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari 

dengan bersembahyang di klenteng. Penulis merasakan bahwa secara pribadi 

masih banyak membuat kesalahan ketika bersembahyang, selain itu penulis 

juga melihat masih banyak masyarakat yang masih kurang tepat dalam 

bersembahyang. Untuk memperkuat data, penulis melakukan observasi lagi di 

Klenteng Tay Kak Sie Semarang pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 13.30 

WIB dan Klenteng Dharma Bakti yang terletak di daerah Glodok Jakarta pada 
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tanggal 11 Maret 2017 WIB pukul 13.00 WIB. Penulis mengamati kegiatan 

yang terjadi di klenteng baik dari cara mereka sembahyang, menancapkan hio 

ke dalam hiolo, membakar kertas, bahkan sampai dengan perlengkapan yang 

terdapat di klenteng 

 

Gambar 3.1. Satu Paket Perlengkapan Sembahyang Disediakan Klenteng dan Kotak Dana 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.2. Lilin Persembahan Umat 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 3.3. Memasang Lilin dan Membakar Hio 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.4. Umat Yang Melakukan Pai berdiri, Berlutut, dan Membungkuk 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.5. Umat Yang Bersembahyang 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 3.6. Umat Yang Menancap Hio dan Membakar Kertas Sembahyang 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.7. Umat Yang Menabur Bubuk Cendana dan Meminta Berkat 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 3.8. Hiolo Yang Tertancap Hio Dengan Tidak Teratur, 

Sesajian Altar, Lilin Persembahan Yang Tertera Nama 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 Hasil dari observasi yang penulis lakukan di klenteng, adanya berbagai 

macam tipe orang dalam bersembahyang, seperti ketika pai dan sembahyang 

ada yang berdiri, ada yang berlutut, bahkan ada yang berlutut sambil 

membungkuk dalam. Penulis mengamati klenteng tersebut memiliki  tiga 

pintu, namun para umat yang berkunjung masih memasuki pintu tengah. 

Selain itu, hampir semua umat menggunakan tangan kanan ketika 

menancapkan hio ke hiolo dan mereka menancapnya tidak sesuai aturan yang 

mengharuskan dari belakang ke depan, alhasil hio yang mereka tancapkan 

tidak rapi atau berantakan yang membuat orang yang bersembahyang 

selanjutnya sulit untuk menancapkan hio ke hiolo tersebut. 

 Mereka juga tidak menancapkan hio secara satu per satu, melainkan 

sekaligus. Padahal yang banyak berkunjung dan bersembahyang rata-rata 

adalah para orang tua yang membawa keluarganya. Terbukti bahwa tata cara 

yang dilakukan orang tua saja masih banyak yang tidak tepat, maka begitu 

pula yang dilakukan oleh remaja bahkan anak-anak. Ketika hio sudah banyak 
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menumpuk di hiolo yang diakibatkan oleh para umat yang menancapkannya 

secara sembarangan, hio-hio tersebut dicabut oleh pihak klenteng yang 

betugas membersihkannya. Padahal hio-hio yang dicabut masih belum habis 

atau masih panjang dan berarti doa syukur yang dipanjatkan belum 

sepenuhnya tersampaikan. Dari segi sesajian yang disajikan oleh para umat 

masih ada yang tidak sesuai dengan aturannya, seperti ada yang menyajikan 

hanya dua macam buah, satu macam buah, dan kue diganti dengan biskuit. 

2. Observasi di toko perlengkapan sembahyang 

Penulis melakukan observasi pada tanggal 9 Maret 2017 pukul 15.30 WIB di 

toko perlengkapan sembahyang Adhiraja. Penulis mengamati perbedaan jenis, 

bentuk, dan warna dari masing-masing hio, lilin, minyak maupun kertas 

sembahyang yang dapat digunakan ketika bersembahyang baik di klenteng 

maupun lainnya. Tujuan observasi ini juga untuk mendapatkan dokumentasi 

foto perlengkapan sembahyang yang akan menjadi data pendukung untuk 

perancangan buku ilustrasi tata cara sembahyang di klenteng. 

 

Gambar 3.9. Hio Merah, Hio Hitam, Hio Batang Emas 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 3.10. Hio Kuning Gagang Merah, Hijau, dan Kuning 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.11. Hio Hias Ukuran Kecil dan Besar 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.12. Lilin Merah, Kuning, dan Putih 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 3.13. Kertas Kim Cua 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.14. Kertas Gin Cua 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.15. Kertas Wang Seng, Kui Jin Ho, Fu Shou (3 Dewa) 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Hasil dari observasi dapat disimpulkan bahwa perlengkapan 

sembahyang memiliki berbagai macam jenis, bentuk, dan warna. Semua 

tergantung dari kebutuhan. Untuk hio yang terbuat dari cendana memiliki 

warna yang lebih natural atau gelap serta tekstur yang halus, baunya juga 

harum dan tidak menyengat, sedangkan hio yang menggunakan pengharum, 

warnanya pekat, teksturnya kasar, dan baunya menyengat. Untuk kertas 

sembahyang kim cua dan gin cua, semakin besar emas dan peraknya maka 

semakin mahal harganya. Begitu pula semakin bagus kualitas kertas, semakin 

mahal harganya. 

3. Observasi di toko buku Gramedia BSD dan website BIP 

Penulis melakukan observasi ke toko buku untuk mengetahui karakteristik              

visualisasi buku yang disukai. Buku yang tersedia dan dihampiri oleh           

pengunjung menyajikan ilustrasi dengan style kartun. 

 

Gambar 3.16. Buku Yang Terdapat di Toko Buku_1 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 3.17. Buku Yang Terdapat di Toko Buku_2 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Penulis juga melakukan observasi melalui website BIP (Buana Ilmu               

Populer) untuk mengetahui buku yang menjadi bestseller. Sama seperti            

dengan observasi di toko buku, pada website, buku yang disukai mempunyai 

style kartun. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Buku Bestseller 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

3.1.2. Kuesioner 

Penulis melakukan dua kali kuesioner, yaitu pertama untuk menanyakan              

pemahaman mereka akan tata cara sembahyang dan kuesioner kedua untuk            

mengetahui jenis bacaan, tontonan, dan game yang  responden sukai. 
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1. Kuesioner Pertama 

Penulis melakukan kuesioner untuk mendapatkan data yang mendukung                  

perancangan buku berilustrasi tata cara sembahyang di klenteng. Kuesioner 

tersebut disebarkan secara online pada tanggal 4 April 2017 yang ditujukan 

kepada remaja usia 12-18 tahun berdomisili di Jakarta dan Tangerang                         

beragama Hua. Sarwono (2006: 120) menyatakan besaran sampel ditentukan 

dengan rumus Slovin, yaitu:  

 

Gambar 3.19. Rumus Slovin 

Keterangan: 

n = Sampel 

N = Populasi 

d = Derajat kebebasan 

Domisili penulis adalah Jakarta dan Tangerang, sehingga data diambil 

dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2010 mengenai proyeksi penduduk 

per provinsi. Perbandingan penduduk daerah Jakarta adalah 9,640,400 jiwa dan 

Banten 10,688,600 adalah 1: 1,1. Didapatkan populasi penduduk remaja 

beragama Hua usia 13-18 tahun, yaitu  Jakarta adalah sebanyak  5,533 jiwa dan 

Tangerang  sebanyak 6,086 orang. Maka dari itu,  jumlah populasi dari Jakarta 

dan Tangerang adalah sebanyak 11,619 jiwa. 

Dari rumus di atas, didapat hasil sebagai berikut: 
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Laki-laki

Perempuan

 

 

    

= 100 

Terdapat 3 langkah pertanyaan dalam kuesioner, yaitu pertama berisi 

biodata responden, kedua untuk mengukur kebiasaan responden dalam 

sembahyang, dan terakhir untuk menilai pengetahuan responden mengenai tata 

cara sembahyang di klenteng yang benar. Hasil kuesioner yang penulis terima 

tanggal 11 Maret 2017 adalah sebanyak 102 responden. 

 

Jenis Kelamin 

         

 

 

 

 

Gambar 3.20. Jumlah Responden Remaja 

Dari total 102 responden, sebanyak 58 orang berjenis kelamin laki-laki 

dan 44 orang berjenis kelamin perempuan. 

 

58 56.9% 

44 43.1% 

117.19 

11,619 
= 

11,619 x 0.01 + 1 

11,619 
= 

11,619 x 0.10   + 1 

11,619 
2 = 
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12-15 Tahun

16-18 Tahun

Usia 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Usia Responden 

Dari total 102 responden, 76 orang berusia antara 16-18 tahun (usia 

SMA/ SMK) dan 26 orang berusia antara 12-15 tahun (usia SMP). 

 

Agama 

 

Gambar 3.22. Agama 

Dari total 102 responden, paling banyak responden beragama Budha 

yaitu sebanyak 60 orang, disusul dengan agama Kong Hu Cu sebanyak 35 

orang dan agama Tridharma hanya 7 orang. 

 

 

 

Kong Hu Cu

Budha

Tridharma

26 25.5% 

76 74.5% 

35 34.3% 

60 58.8% 

7 6.9% 
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Jakarta

Tangerang

Domisili 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23. Domisili 

Dari total 102 responden, 58 orang berdomisili di Jakarta dan 44 orang 

berdomisili di Tangerang. 

Pertanyaan yang bertujuan untuk mengukur kebiasaan remaja ketika 

sembahyang di klenteng: 

Pertanyaan 1 

Tabel 3.1. Hasil Seberapa Sering Remaja Sembahyang Di Klenteng 

Tujuan Pertanyaan 
Ingin mengetahui sering atau tidaknya remaja 

pergi bersembahyang di klenteng. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Seberapa sering anda  

sembahyang di klenteng? 

Setiap hari 5 4.90% 

Seminggu 1 kali 23 22.50% 

Seminggu 2-3 kali 10 9.80% 

Sebulan 1 kali 3 2.90% 

Saat Ce It/ Cap 

Go saja 
21 20.60% 

Setahun 1 kali 3 2.90% 

Tidak menentu 37 36.30% 

Tidak pernah 0 0% 

Total 102 100% 

 

Remaja sembahyang di klenteng sebagian besar tidak teratur dan 

reguler yaitu sebanyak 37 orang, mungkin karena aktivitas yang padat sebagai 

pelajar sehingga apabila ada waktu senggang mereka datang ke klenteng untuk 

58 56.9% 

44 43.1% 
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sembahyang atau bahkan karena mereka sering sembahyang sehingga tidak 

bisa menghitungnya lagi. Namun, ada yang harus sembahyang setidaknya 

seminggu sekali yaitu sebanyak 23 orang, yang biasanya banyak dilakukan di 

hari libur karena tidak ada aktivitas sekolah. Sebanyak 21 orang sembahyang 

saat Ce It dan Cap Go, yaitu sebulan 2 kali dikarenakan itu merupakan hari 

wajib untuk sembahyang. 

 

Pertanyaan 2 

Tabel 3.2. Hasil Klenteng Yang Sering Di Kunjungi 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk mengukur dari hasil remaja yang sering        

ke klenteng apakah dipengaruhi oleh faktor letak  

klenteng atau tidak. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Ke klenteng mana anda 

sembahyang? 

Dekat Rumah 38 37.30% 

Klenteng besar/ tertua 29 28.40% 

Tergantung keperluan 23 22.50% 

Dimana saja yang 

kebetulan dilewati 
12 11.80% 

Total 102 100% 

 

Remaja banyak yang sembahyang di klenteng yang terletak di dekat 

rumahnya sebanyak 38 orang, ini membuktikan bahwa benar tingkat 

keseringan mereka untuk sembahyang tidak bisa mereka hitung. Disusul 

dengan remaja yang sembahyang di klenteng besar atau tertua sebanyak 29 

orang yang mungkin letak klenteng tersebut jauh dari rumah mereka. Sebanyak 

23 orang yang menjawab di klenteng yang tergantung keperluan mereka dan 12 

orang sembahyang ketika kebetulan lewat klenteng tersebut. 
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Pertanyaan 3 

Tabel 3.3. Hasil Waktu Responden Sembahyang Di Klenteng 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk mengetahui waktu yang paling 

 banyak digunakan responden untuk  

bersembahyang di klenteng. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Kapan biasanya anda 

sembahyang? 

Pagi 45 37.80% 

Siang 23 19.30% 

Sore 24 20.20% 

Malam 27 22.70% 

Total 119 100% 

 

Remaja paling banyak sembahyang pada pagi hari, yaitu sebanyak 45 

orang. Ini berarti bahwa mereka pergi sembahyang sebelum berangkat ke               

sekolah dan di klenteng yang dekat rumahnya. 

 

Pertanyaan 4 

Tabel 3.4. Hasil Yang Menemani Responden Sembahyang 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk memperkirakan jumah orang yang 

pergi dalam satu rombongan dan  

membuktikan masih banyaknya pemeluk 

agama Hua. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Bersama siapa anda biasa pergi 

sembahyang? 

Keluarga 62 60.80% 

Saudara 4 3.90% 

Kerabat/ teman 15 14.70% 

Sendirian 21 20.60% 

Total 102 100% 

 

Sebanyak 62 orang menjawab bahwa mereka pergi sembahyang                 

biasanya dengan keluarga mereka masing-masing dan pastinya melebihi dua 

orang. Ini  terbukti bahwa masih banyaknya pemeluk agama Hua. 
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Pertanyaan 5 

Tabel 3.5. Hasil Usia Responden Mulai Sembahyang di Klenteng 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk mengetahui apakah remaja sudah  

terbiasa sejak lama sembahyang di klenteng 

atau masih tergolong baru. 

   Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Sejak usia berapa anda mulai 

sembahyang ke klenteng? 

0-12 tahun 78 76.50% 

12-15 tahun 14 13.70% 

>15  tahun 10 9.80% 

Total 102 100% 

 

Sebanyak 78 orang menjawab bahwa mereka sudah terbiasa                          

sembahyang dari kecil yang meyatakan seharusnya kebiasaan dan pengetahuan 

mereka akan tata cara sembahyang di klenteng sudah tepat. 

 

Pertanyaan 6 

Tabel 3.6. Hasil Yang Mengajarkan Sembahyang ke Klenteng Pertama Kali 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk mengetahui sosok yang berperan serta 

dalam membimbing responden untuk  

bersembahyang di klenteng. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Siapa yang mengajarkan 

sembahyang di klenteng  

pertama kali? 

Orang tua 88 86.30% 

Kakek/ nenek 7 6.90% 

Om/ tante 2 2.00% 

Saudara 1 1.00% 

Kerabat/ teman 4 3.90% 

Tetangga 0 0.00% 

Orang lain 0 0.00% 

Total 102 100% 

 

Sebanyak 88 orang diajarkan dan dibimbing oleh orang tua mereka             

untuk sembahyang di klenteng dan ini menyatakan bahwa seharusnya orang 
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tua mereka mempunyai pengetahuan mengenai tata cara sembahyang di                 

klenteng yang tepat. 

 

Pertanyaan yang bertujuan untuk menilai pengetahuan remaja mengenai 

tata cara sembahyang di klenteng yang benar: 

Pertanyaan 7 

 

Gambar 3.24. Klenteng Tiga Pintu A (Kiri), B (Tengah), Dan C (Kanan) 

Tabel 3.7. Hasil Remaja Yang Memasuki Pintu Klenteng 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk mengetahui apakah respoden 

mengetahui bahwa pintu yang harus di 

masuki adalah pintu C. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Jika klenteng memiliki 3 pintu, pintu 

mana yang anda masuki terlebih  

dahulu? 

A (kiri) 12 11.80% 

B (tengah) 84 82.40% 

C (kanan) 6 5.80% 

Total 102 100% 

 

Sebanyak 84 orang memasuki pintu tengah klenteng yang memiliki tiga 

pintu. Banyak yang tidak tahu, karena pintu tengah memang pintu yang paling 

besar biasanya di klenteng dibandingkan pintu lainnya, sehingga mereka akan 

memasuki pintu itu dan mengabaikan pintu lainnya. Mereka mengganggap 

memasuki pintu baik kiri, tengah, maupun kanan sama saja. 
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Pertanyaan 8 

Tabel 3.8. Hasil Yang Dilakukan Remaja Setelah Memasuki Klenteng 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk melihat yang dilakukan responden 

benar atau salah setelah memasuki  

klenteng, dimana seharusnya yang dil-

akukan adalah pai 3 kali terlebih dahulu ke 

Tian Gong. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Setelah memasuki klenteng apa 

yang mesti anda lakukan terlebih 

dahulu? 

Ambil hio 

(dupa untuk 

sembahyang) 

41 40.10% 

Cuci tangan 37 36.30% 

Pai 3 kali ke 

Tian Gong 
24 23.60% 

Total 102 100% 

 

Sebanyak 41 orang langsung mengambil hio, lalu sembahyang.                   

Sebanyak 37 orang cuci tangan terlebih dahulu dan hanya 24 orang yang pai 3 

kali ke Tian Gong. Padahal kita harus permisi dulu dan mengucap syukur                

ketika masuk, sama halnya dengan kita mengetuk pintu dulu sebelum masuk ke 

rumah orang. Tapi masih banyak yang tidak melakukan hal tersebut. 

 

Pertanyaan 9 

Tabel 3.9. Hasil Jumlah Hio 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk memastikan apakah remaja benar 

dalam menentukan jumlah hio yang  

seharusnya. 

   

 

 

Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Berapa jumlah hio (dupa) yang 

digunakan ketika sembahyang di  

klenteng? 

Ganjil 54 52.90% 

Genap 12 11.80% 

Sedapatnya 

saja 
36 35.30% 

Total 102 100% 
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Remaja kebanyakan sudah tahu bahwa harus menggunakan hio dengan 

jumlah ganjil karena mereka sudah terbiasa sembahyang di klenteng dan 

jumlah hio tersebut juga sudah disediakan oleh klenteng agar pengunjung tidak 

perlu   susah-susah lagi untuk menghitung jumlah hio. Tapi ini masih belum 

bisa membuktikan apakah mereka tahu makna dari hio ganjil tersebut atau 

tidaknya. Masih ada juga remaja yang hanya sekedarnya saja menentukan 

jumlah hio, yang penting mereka harus menancapkan hio tersebut. 

 

Pertanyaan 10 

Tabel 3.10. Hasil Tangan Yang Digunakan Remaja Ketika Menancap Hio 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk mengetahui seberapa  

banyak remaja yang mengetahui 

menancapkan hio adalah 

 menggunakan tangan kiri. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Ketika menancapkan hio (dupa), anda 

menggunakan tangan yang mana? 

Kiri 30 29.40% 

Kanan 72 70.60% 

Total 102 100% 

 

Total yang menggunakan tangan kiri hanya 30 orang dari 102 

responden, selebihnya menggunakan tangan kanan. Mungkin tangan kanan 

memang lebih mudah untuk mengerjakan perkerjaan atau aktivitas 

dibandingkan tangan kiri. Sehingga ini menyebabkan kebiasaan dalam 

menancap hio menggunakan tangan kanan. 
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Pertanyaan 11 

 

 

 

 

Gambar 3.25. Susunan Altar Klenteng 

Urutkan langkah sembahyang yang tepat! 

(Untuk mengetahui apakah responden paham akan urutan altar yang harus 

disembahyangi atau mereka hanya sekedar saja. Urutan yang tepat adalah H-A-

K-C-I-D-F-E-B-J-G). 

Hasilnya 100% salah dalam mengurutkan altar yang seharusnya mereka 

sembahyangi. Padahal kegiatan sembahyang di klenteng sudah mereka lakukan 

dari kecil. 

 

Pertanyaan 12 

Tabel 3.11. Hasil Yang Dilakukan Remaja Sebelum Keluar Dari Klenteng 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk mengetahui apakah mereka               

melupakan atau tidaknya bahwa sebelum 

keluar dari klenteng yang harus dilakukan 

adalah pai 3 kali ke Tian Gong barulah 

membakar kertas doa. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Ketika selesai sembahyang mana 

yang dilakukan terlebih dahulu 

sebelum keluar dari klenteng? 

Pai 3 kali ke 

Tian gong 
28 26.50% 

Bakar Kertas 

sembahyang 
74 73.50% 

Total 102 100% 
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Sebanyak 74 orang membakar kertas sembahyang terlebih dahulu              

sebelum keluar klenteng. Padahal kita harus pai 3 kali ke Tian Gong lagi untuk      

berterima kasih. Ini membuktikan kebiasaan mereka selama ini ketika                    

sembahyang tidaklah tepat. 

 

Pertanyaan 13 

Tabel 3.12. Hasil Sesajian Yang Lebih Penting Untuk Disajikan 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk mengetahui seberapa paham  

mereka dalam menyajikan sesajian untuk 

para Dewa-dewi, dimana jawabannya 

yang paling penting adalah buah. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Apabila anda hanya bisa             

menyajikan satu sesajian, menurut 

anda mana yang lebih penting untuk 

disajikan? 

Buah 54 52.90% 

Kue 11 10.80% 

Samseng/ 

daging 
37 36.30% 

Total 102 100% 

 

Remaja banyak yang sudah mengerti kalau buah adalah sesajian yang 

paling penting karena ketika kita sembahyang di klenteng, tiap altar pasti 

menyajikan buah yang paling dominan dibandingkan yang lainnya. Tapi tidak 

jauh berbeda dengan yang menjawab buah, berselisih hanya 16.6% menjawab 

samseng atau daging yang penting. Ini dikarenakan bahwa daging merupakan 

sesajian yang mahal. Jadi, persepsi remaja bahwa kita harus menyajikan 

sesajian yang baik itu adalah yang mahal. Ini membuktikan bahwa 

pengetahuan mereka sangat salah. 
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Pertanyaan 14 

Tabel 3.13. Hasil Buah Yang Tidak Baik Untuk Sesajian 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk menguji responden bahwa 

apakah mereka tahu dari ketiga buah 

yang berduri ini adalah durian yang 

tidak baik untuk disajikan. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Di bawah ini buah mana yang tidak baik 

untuk sesajian sembahyang? 

Nanas 3 2.90% 

Nangka 36 35.30% 

Durian 63 61.80% 

Total 102 100% 

 

Sebanyak 63 orang memilih durian dari tiga pilihan buah berduri.             

Mereka yang sering sembahyang ke klenteng mungkin tidak pernah atau jarang 

menemukan durian dijadikan sesajian. Tapi ada juga yang memilih nangka   

yaitu sebanyak 36 orang dan nanas walaupun hanya 3 orang. Berarti dari 102 

responden, masih adanya 39 orang yang masih tidak tepat dalam mengatur             

sesajian di altar karena kurangnya pengetahuan mereka. 

 

Pertanyaan 15 

 

Gambar 3.26. Pilihan Hio A (Merah), B (Hijau), Dan C (Kuning) 

Tabel 3.14. Hasil Hio Yang Digunakan Ketika Sembahyang Di Klenteng 

Tujuan Pertanyaan 
Untuk mengetahui apakah mereka paham 

bahwa hio yang sering digunakan yaitu 
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yang berwarna merah, padahal terdapat 

pula warna lainnya. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Manakah hio (dupa) yang  

digunakan untuk sembahyang biasa 

atau sehari-hari? 

Warna merah 63 61.80% 

Warna hijau 0 0.00% 

Warnakuning 39 38.20% 

Total 102 100% 

 

Setidaknya mereka yang pernah dan sering sembahyang di klenteng 

sudah tahu kalau menggunakan yang merah pada umumnya dan terbukti 63 

orang memilih hio yang berwarna merah karena hio biasanya memang sudah 

disediakan oleh pihak klenteng untuk digunakan. Sisanya menjawab hio warna 

kuning. Mungkin mereka membeli sendiri hio di tempat perlengkapan 

sembahyang atau bagi mereka yang jarang pergi ke klenteng jadi kurang dalam 

pengetahuan ini. 

 

Pertanyaan 16 

 

Gambar 3.27. Pilihan Kim Cua (A) dan Gin Cua (B) 

Tabel 3.15. Hasil Kertas Sembahyang Untuk Dewa-Dewi 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk mengetahui pengetahuan  

mereka akan kertas sembahyang,  

dimana kertas tersebut terdiri dari 2 

macam yang paling umum  

digunakan. Salah satunya kertas kim 

cua yang diperuntukkan untuk  
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Dewa-dewi. 

Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Manakah kertas sembahyang yang  

diperuntukkan untuk Dewa-dewi? 

Kim cua 81 79.40% 

Gin cua 21 20.60% 

Total 102 100% 

 

Sama halnya dengan hio, kim cua juga sudah disediakan oleh pihak 

klenteng. Jadi bagi mereka yang sering pergi ke klenteng pasti mengetahui 

kalau kertas kertas kim cua yang pasti digunakan. Terbukti 81 orang benar 

memilih kim cua sebagai kertas yang diperuntukkan kepada Dewa-dewi. 

Namun, belum tentu mereka mengetahui makna di balik kim cua tersebut. 

 

Pertanyaan 17 

Tabel 3.16. Hasil Responden Yang Sering Membaca Paritta 

Tujuan Pertanyaan 
Untuk mengetahui seberapa sering remaja 

membaca paritta selama ini. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Berapa kali anda membaca 

paritta? 

Setiap hari 15 14.70% 

Seminggu 1 kali 11 10.80% 

Seminggu 2-3 kali 5 4.90% 

Sebulan 1 kali 3 2.90% 

Setahun 1 kali 1 1.00% 

Tidak menentu 24 23.50% 

Tidak pernah 43 42% 

Total 102 100% 

 

Dari total 102 responden, sebanyak 59 orang pernah membaca Paritta 

walaupun ada yang sering dan tidak. Membuktikan bahwa mereka termasuk 

penganut agama Hua yang taat dan mau belajar dikarenakan Bahasa Paritta 

yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia melainkan Bahasa Sansekerta dan 
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Mandarin. Namun, masih banyak juga remaja yang tidak membaca Paritta 

karena mereka mungkin tidak diajarkan oleh orang tua mereka atau memang di 

keluarga mereka tidak pernah membaca Paritta. 

 

Pertanyaan 18 

Tabel 3.17. Hasil Bahasa Paritta Yang Banyak Dibaca 

Tujuan Pertanyaan 
Untuk mengetahui bahasa paritta yang 

 paling banyak dibaca oleh remaja. 

    Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Paritta yang anda baca dalam 

bahasa apa? 

Pali/ Sansekerta 38 37.30% 

Mandarin 21 20.60% 

Tidak pernah 43 42.10% 

Total 102 100% 

 

Bahasa Paritta yang banyak dibaca oleh remaja adalah Bahasa 

Sansekerta menyatakan bahwa remaja memang mempunyai keinginan untuk 

belajar yang kuat. Bahasa Sansekerta lebih sulit dibandingkan dengan Bahasa 

Mandarin, apalagi dari pelafalannya. 

 

Pertanyaan 19 

Tabel 3.18. Hasil Yang Berperan Dalam Memberikan Pengetahuan Tata Cara                   

Sembahyang di Klenteng 

Tujuan Pertanyaan 

Untuk mengetahui pihak atau sosok yang 

memberikan pengetahuan akan tata cara 

sembahyang di klenteng  kepada remaja.  

Juga untuk memperkuat bukti bahwa tata 

cara sembahyang di klenteng yang diajarkan  

sudah tidak tepat dari generasi ke genari. 

Maka dari itu pengetahuan akan hal itu  

sangat penting. 
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Pertanyaan Opsi Responden Persentase 

Pengetahuan-pengetahuan di 

atas anda peroleh darimana/  

siapa? 

Orang tua 76 74.50% 

Kakek/ nenek 4 3.90% 

Om/ tante 0 0.00% 

Saudara 1 1.00% 

Kerabat/ teman 7 6.90% 

Tetangga 0 0.00% 

Orang lain 1 1.00% 

Guru/ pelajaran 

di sekolah 
7 6.90% 

Pengurus  

klenteng 
3 2.90% 

Acara TV 1 1.00% 

Internet 2 2.00% 

Total 102 100% 

 

Dari 102 responden, sebanyak 76 orang mendapat pengetahuan akan      

tata cara sembahyang di klenteng ini dari orang tua mereka, sehingga terbukti 

bahwa tata cara sembahyang ini sudah tidak tepat dari dulu. Orang tua mereka 

juga pasti mendapatkan pengetahuan dari kakek atau nenek mereka. Maka dari 

itu, buku ini sangat penting dalam memberikan pengetahuan akan tata cara 

sembahyang di klenteng yang tepat dan jelas kepada generasi penerusnya. 

Kesimpulan dari Kuesioner adalah masih banyak remaja menganut 

agama Hua dan sering sembahyang di klenteng. Tapi, pengetahuan mereka 

tentang tata cara sembahyang yang tepat sangat minim. Terbukti mereka masih 

tidak tepat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Padahal 

pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah kebiasaan yang selalu dilakukan di 

klenteng. Apalagi dari semua pengetahuan tersebut ternyata orang tua mereka 

yang berkontribusi dalam mengajari mereka. 
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2. Kuesioner Kedua 

Kuesioner kedua yang disebarkan pada 18 April 2017 bertujuan untuk                         

mengetahui karakter style ilustrasi atau gambar yang disukai oleh para remaja 

sebagai acuan untuk merancang karakter pada buku. Total responden ada 53 

orang dan satu orang menjawab lebih dari satu jawaban pada pertanyaan yang 

sama. 

Pertanyaan 1 

Bacaan apa sih yang disukai? 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui style ilustrasi dari buku 

yang  sering mereka baca. Hasilnya, banyak yang menyukai buku ilustrasi,  

seperti komik Detective Conan dan komik Doraemon. 

 

Pertanyaan 2 

Kalau nonton, animasi atau kartun apa sih yang disukai sampai                 

sekarang? 

Pada pertanyaan ini, sama seperti buku, responden banyak menjawab                     

menonton kartun seperti Conan, Doremon, One Piece. 

 

Pertanyaan 3 

Pastinya pernah main game dong, nah game apa nih yang dimainin atau 

digemari? 

Pada pertanyaan ini mereka banyak menjawab game-game dalam          

bentuk 3D. Tapi style karakternya masih kartun. 
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Kesimpulan dari kuesioner mengenai perancangan karakter, banyak 

yang menyukai karakter dengan style kartun yang memiliki bentuk kecil             

namun tetap proporsional dengan kepala yang dibuat sedikit lebih besar. 

3.1.3. Wawancara 

1. Wawancara Dengan Ahli Tionghua dan Ketua Muda-Mudi PTITD 

 

Gambar 3.28. Foto bersama Bapak Ardian Cangianto 

dan Ibu Diah Putri Chendra Swari 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Dalam mengumpulkan data untuk perancangan buku berilustrasi tata 

cara sembahyang di klenteng, penulis melakukan wawancara dengan dua 

narasumber pada tanggal 28 Februari 2017 di Semarang, yaitu yang pertama 

dengan Diah Putri Chendra Swari yang merupakan ketua muda-mudi PTITD 

(Perkumpulan Tempat Ibadah Tridharma) pada pukul 11.00 WIB. Yang 

kedua, penulis mewawancarai seorang ahli Tionghua, yaitu Pak Ardian 

Cangianto pada pukul 18.00 WIB. Wawancara ini untuk mengetahui lebih 

dalam mengenai sikap umat di klenteng ketika sembahyang dan mengetahui 

langkah-langkah lebih mendalam mengenai tata cara sembahyang di klenteng 
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yang benar beserta maknanya. Kesimpulan dari hasil wawancara adalah                  

sebagai berikut: 

a. Konsep Tionghua 

Segala sesuatu yang positif itu selalu disembah, begitu pula dengan Dewa-

dewi di klenteng yang harus disembahyang. Mereka disembah karena 

dianggap berjasa di masa lalunya dalam kehidupan manusia. 

b. Tiga pintu klenteng 

Kebanyakan klenteng memiliki 3 pintu, yaitu di kiri, di tengah, dan di 

kanan. Ketika memasuki klenteng kita harus melangkah menggunakan 

kaki kiri dan melewati pintu sebelah kiri dari sudut klenteng. Harus 

demikian karena menggunakan konsep kiri-kanan dalam Tionghua, yaitu 

kiri yang berarti naga hijau, kebajikan (unsur Yang) dan kanan yang 

berarti macan putih, kejahatan, atau kematian (unsur Yin). Jadi, kita masuk 

dari kebajikan dan keluar dari kejahatan. 

Pintu tengah berguna hanya untuk upacara besar yang dilewati oleh 

para pejabat, seperti presiden, gubernur, dan sebagainya. Namun, tidak 

dipungkiri ada klenteng yang hanya memiliki satu pintu. Dalam kasus 

seperti ini, diusahakan untuk menggunakan pintu kecil kiri klenteng yang 

terletak disamping klenteng. Klenteng yang seperti ini biasanya adalah 

klenteng-klenteng kecil, namun masih mengerti konsep kiri-kanan di 

Tionghua. 
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c. Menstruasi pada perempuan 

Perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh masuk atau sembahyang 

di klenteng. Sebenarnya itu tidak benar. Orang yang sedang menstruasi 

menjadikan keadaan fisiknya tidak sehat, lemah atau merasa sedang kotor 

sehingga menyebabkan orang menjadi tidak konsentrasi ketika 

bersembahyang. Pemikiran tidak boleh masuk klenteng adalah pemikiran 

orang zaman dahulu, dimana belum adanya pembalut sehingga apabila 

masuk ke dalam klenteng menyebabkan klenteng menjadi kotor. Namun, 

sekarang sudah adanya pembalut, semua itu jadi tidak masalah. Usahakan 

sebelum pergi ke klenteng mandi sebersih mungkin terlebih dahulu dan 

ketika masuk izin dahulu kepada Tian Gong.  Ada juga klenteng yang 

tidak dapat dimasuki apabila sedang haid, seperti klenteng Dewa Militer. 

d. Pai 3 kali 

Setelah masuk ke dalam klenteng, lakukan pai sebanyak 3 kali kepada 

Tian Gong. Arti pai yang pertama adalah membalas jasa langit dan bumi, 

kedua adalah membalas jasa orang tua, dan yang ketiga adalah membalas 

jasa guru. Pai juga ada beberapa macam gaya, yang pasti tangan kiri harus 

menutup tangan kanan, yang artinya kebajikan menutup kejahatan. Untuk 

pai kepada Dewa posisi tangan berada di atas dada. 

e. Makna altar dan isinya 

Aturan menata altar adalah berdasarkan ajaran Tao yang bisa dipakai oleh 

Buddha dan Konghucu. Menata altar itu artinya menata kosmos, 

pengantaran alam semesta, dimana  kita megantar alam semesta kita harus 
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bersikap tertib harmonis teratur dengan  menyajikan yang terbaik. 

Maknanya adalah sebagai berikut: 

1) Altar di klenteng bermakna alam kehampaan. 

2) Patung-patung Dewa-dewi dan hiolo bermakna kutub tunggal atau              

tertinggi. 

3) Cangkir arak adalah unsur positif dan cangkir teh adalah unsur negatif. 

4) Persembahan 3 daging melambangkan 3 unsur alam (air, darat, udara) 

yang berisi hewan air, hewan darat, dan hewan udara. 

5) 4 sayur apapun bentuknya 4 mata angin. 

6) 5 buah melambangkan 5 unsur (tanah, air, api, kayu, dan logam) yang 

terdiri dari 5 macam warna pula. Buah yang disajikan tidak boleh buah 

berduri, seperti durian dan tidak boleh berbiji banyak, seperti            

semangka. Namun banyak yang menggunakan nanas yang berduri            

sebagai sesajian, tapi nanas orang mengambil makna homonimnya yaitu 

wang li (ramai). Banyak juga yang menggunakan buah naga yang                

berbiji banyak, tapi orang-orang mengambil filosofinya naga yang               

dianggap bagus. 

7) 6 manisan melambangkan 6 hubungan masyarakat atau hubungan            

manusia. 

8) 10 kue melambangkan ruang dan 12 kue melambangkan waktu. 

f. Membakar hio 

Banyak umat yang bersikap egois disini. Mereka tidak mau mengantri 

ketika membakar hio. Padahal, makna klenteng adalah untuk membuat 
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umatnya tertib dan peduli dengan sesama. Hio yang digunakan untuk 

sembahyang di klenteng adalah berjumlah 3 batang (ganjil / positif). 

Sembahyang leluhur menggunakan 2 batang (genap / negatif). Zaman dulu 

hio tidak menggunakan arti 1 hio, 3 hio, 5 hio dan lain-lain.  

Semua itu dibuat oleh orang-orang untuk melakukan ritual tertentu, 

seperti menggunakan 36 hio yang berarti menggumpulkan 36 jendral 

langit, menggunakan 72 batang mengumpulkan 72 penguasa bumi, 

menggunakan 108 batang berarti meminta atau mengambil semua 

kekuatan dari langit dan bumi atau semua pasukan datang. Menyalakan 

hio juga semestinya satu persatu karena apabila sekaligus hio yg lain akan 

cepat habis terbakar padahal belum semua altar disembahyangi. 

g. Sembahyang dan menancap hio 

Sikap sembahyang yang benar adalah sikap berdiri sempurna dengan 

khidmat. Berlutut apabila ingin memohon. Berdoa tidak boleh meminta 

hal-hal yang aneh, berdoanya dengan mengucap syukur dan meminta yang 

penting saja.  Sembahyang pun ada urutan altar yang harus ditaati, yaitu 

mulai sembahyang dari dewa utama yang terletak di tengah terlebih 

dahulu, lalu ke kiri dari sudut klenteng (kanan dari sudut pandang kita), 

lalu ke kanan dari sudut klenteng (kiri dari sudut pandang kita). Hio yang 

ditancapkan juga tidak boleh miring, harus tegak lurus. 

Menancapkan hio ke dalam hiolo harus satu persatu dimulai 

dengan menancap di tengah, ke kiri dari sudut hiolo, lalu ke kanan. Ketika 

menancapkan juga harus menggunakan tangan kiri yang berarti kita 
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menghargai yang disembahyangi dengan pemikiran positif. Sistem 

menancapkan hio juga harus dari belakang sejejer menuju ke depan, 

sehingga orang lain yang bersembahyang selanjutnya mudah 

menancapkannya. Jarak antar hio yaitu 2,5 cm, namun tidak demikian juga 

tidak masalah. 

3. Wawancara dengan pemilik toko perlengkapan sembahyang 

 

Gambar 3.29. Foto bersama Bapak Hadi Wijaya Halim 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pemilik toko 

perlengkapan sembahyang Adhiraja yang berada di daerah Muara Karang, 

Jakarta Utara, yaitu Hadi Wijaya Halim pada tanggal 9 Maret 2017 pukul 13.30 

WIB. Wawancara ini membahas mengenai perlengkapan sembahyang, seperti 

hio, lilin, minyak, kertas sembahyang berserta makna dibaliknya. Hasil dari 

wawancara yaitu sebagai berikut: 

a. Makna dari persembahan 

Segala yang kita persembahkan di klenteng itu adalah persembahan yang 

terbaik seperti layaknya kita kepada orang kita hormati pasti kita 
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memberikan suatu hadiah yang terbaik. Layaknya persembahan seperti 

hio, lilin, minyak, dan kertas sembahyang, kita memberikan yang terbaik 

sehingga Dewa-Dewi, leluhur, Boddhisatva yang menerima merasa senang 

dan bahagia. 

b. Hio 

Makna dari hio menurut Tridharma adalah persembahan, dimana asapnya 

yang melambangkan kebajikan dalam arti semoga kita mengingat 

kebajikan para Buddha atau Dewa-dewi dan lainnya. Hio menjadi 

pengingat bahwa di kehidupan ini kita harus senantiasa melakukan 

kebajikan baik untuk orang sekitar kita, bangsa, negara, dunia, dan semua 

makhluk. Hio mempunyai berbagai macam warna dan mempunyai makna 

yang berbeda pula yaitu: 

1) Hio merah dengan gagang merah merupakan hio yang banyak           

digunakan untuk sembahyang baik untuk Dewa-dewi maupun para               

leluhur. Hio berwarna merah biasanya banyak menggunakan pewangi 

dimana apabila dibakar tidak baik untuk kesehatan. Hio yang               

menggunakan pewangi ada 2 jenis, yaitu semprot dan celup. Untuk hio 

semprot cara pembuatannya dengan pewanginya diencerkan lalu      

disemprot ke hio mentahnya dan untuk hio celup langsung dicelupkan 

dimana wanginya lebih tahan lama dan harganya lebih mahal.  

Pewanginya sendiri memang tidak terlalu bermasalah, tapi 

pencelupnya itu menggunakan methanol yang apabila terkena kulit 

akan terasa gatal, terkena mata akan buta, terhirup hidung akan sesak 
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dan merasa pusing, lebih bahaya lagi apabila termakan. Seperti halnya 

ketika berada di klenteng, mata kita akan merasa perih terkena asap 

dan baunya sangat menyengat karena klenteng menggunakan hio jenis 

ini. Klenteng juga memikirkan cost mereka untuk pengeluaran. Hio 

dengan pewangi ini menjadi tuntutan pasar karena masyarakat hanya 

mampu membeli yang murah, padahal toko-toko sudah mengedukasi 

pembelinya bahwa hio tersebut kurang bagus untuk kesehatan, namun 

masyarakat tetap kurang peduli. 

2) Hio kuning dengan gagang merah. Hio ini juga dapat digunakan sama 

seperti hio merah untuk Dewa-dewi maupun para leluhur. Hio                  

berwarna kuning ada yang natural dan pewangi. Hio natural biasanya 

menggunakan cendana, gaharu, maupun kayu manis. Cendana dimana 

harga untuk 1 kg adalah ratusan ribu rupiah sehingga untuk orang yang                  

bersembahyang tiap hari tidak semua sanggup membeli, maka dari itu 

mereka menggunakan yang pewangi. 

3) Hio kuning dengan gagang hijau untuk orang yang meninggal, tapi  

kadang-kadang ada orang yang tidak paham dan tidak mengikuti        

kaedah dengan tetap memakai hio warna merah. Biasanya digunakan 

selama dirumah duka, 7 hari orang meninggal, bahkan sampai kurun 

waktu berkabung 3 tahun. 

4) Hio kuning dengan gagang kuning, biasanya digunakan ibadah orang 

Bali tapi klenteng-klenteng di Bali juga ada yang menggunakan hio ini. 
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5) Hio hitam dengan gagang merah atau hitam, hio ini juga ada yang 

menggunakannya di klenteng.  

6) Hio merah atau kuning dengan gagang emas mempunyai makna        

dimana gagang emas itu diibaratkan logam dan hiolo itu diibaratkan 

kayu sehingga logam menancap di kayu menghasilkan emas. 

Terdapat hio yang memiliki panjang yang berbeda-beda. Semua itu 

hanya untuk kepraktisan penggunaannya saja, tidak mengubah makna dari 

hio itu sendiri. Klenteng biasanya menggunakan hio dengan panjang 39 

cm. Ada juga klenteng yang melakukan persembahan hio 48 cm dan 60 

cm yang dapat bertahan selama 24jam. Terdapat pula hio yang diukir 

dengan ukiran naga karena banyaknya permintaan dari masyarakat 

sehingga diproduksi dan didesain sedemikian rupa. Biasanya digunakan di 

dalam rumah, namun di klenteng juga menggunakan yang mempunyai 

tinggi 1,8 meter. 

Pendapat masyarakat semakin besar hio yang dinyalakan semakin 

banyak kebajikan yg dilakukan, padahal itu merupakan pemikiran yg 

salah. Istilah sebenarnya adalah kita membeli hio tersebut di klenteng 

sehingga otomatis kita juga berdana dengan klenteng dalam arti kita sudah 

melakukan kebajikan. Jenis lainnya dari hio adalah hio spiral dengan 

ketahanan 24 jam yang paling banyak digunakan. Ada pula yang 

berukuran besar yang bisa bertahan selama 1 minggu atau 1 bulan. 

Maknanya tetap sama dengan hio lainnya, yaitu menjadi pengingat kita 

untuk  melakukan kebajikan. 
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c. Lilin 

Sama halnya dengan agama Katolik dan Kristen, makna dari lilin yang 

diambil adalah cahaya, terang, memberikan pelita, semoga kita berjalan di 

jalur spiritual yang selalu menerangi diri kita dan untuk menerangi yang 

lainnya juga. Lilin dengan ukuran yang bermacam-macam pun maknanya 

sama saja. Lilin dengan ukuran kecil juga merupakan suatu kepraktisan 

yang kalau di klenteng pasti orang membeli lilin yang kecil sehingga bisa 

menyalakan dengan jumlah banyak. Untuk lilin yang ukuran besar 

biasanya dipersembahkan sebulan sekali atau hari besar yang menjadi 

bukti persembahan terbaik. 

Pada lilin persembahan juga ditulis nama yang memberi sebagai 

wujud doa dan sekaligus berdana kepada klenteng karena pasti 

membelinya di klenteng itu juga. Lilin pun mempunyai banyak warnanya, 

seperti warna merah, kuning, dan putih. Kebanyakan dari orang tionghua 

lebih suka menggunakan warna merah untuk dipersembahkan Dewa-dewi, 

Buddha, maupun leluhur. Lilin yang berwarna kuning digunakan oleh 

mereka mengikuti Theravada, yaitu untuk Dewa Brahma 4 muka. Lilin 

berwarna putih adalah untuk rumah duka. 

d. Minyak 

Minyak yang digunakan untuk menyalakan api, maknanya sama dengan 

lilin yaitu untuk memberikan pelita. Warnanya terdapat merah dan kuning, 

tapi karena orang Tionghua menyukai warna merah sehingga warna merah 

yang banyak digunakan. Minyak yang bewarna kuning merupakan minyak 
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sayur dari kelapa sawit dimana minyak yang kualitasnya kurang 

digunakan untuk menyalakan api tersebut. 

e. Kertas sembahyang 

Kertas sembahyang terdapat 2 macam, yaitu kim cua (emas) dan gin cua 

(perak). Emas maupun perak sebenarnya sama-sama dapat dibakar untuk 

persembahan di klenteng. Ada juga kertas untuk yang meninggal, yaitu 

kertas wang seng dimana kertasnya tersebut memiliki mantra Buddha yang 

memiliki makna semoga yang meninggal dapat terkoneksi dengan 

Buddhadharma dan lewat dibakarnya kertas tersebut dapat membuat 

mereka lahir di alam lainnya. Jenis lainnya adalah kertas kui jin ho yang 

berisi gambar Dewa-dewi yang bermakna untuk menolak bala dan sial. 

Kertas ini ada yang berwarna emas dan merah. Kertas fu shou adalah 

kertas untuk rejeki, panjang umur dan panjang usia. Masyarakat 

berpendapat semakin besar ukuran kertas semakin besar pula yang Dewa-

dewi atau para leluhur terima. 

4. Wawancara Dengan Penerbitan PT. Elex Media Komputindo 

 

Gambar 3.30. Foto bersama Bu Retno Kristy 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Penulis melakukan wawancara dengan Bu Retno Kristy selaku editor 

PT. Elex Media Komputindo pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 19.00 WIB. 

Pada wawancara ini membahas mengenai sebagaimana buku berilustrasi tata 

cara sembahyang di klenteng dapat diterima di pasaran, ukuran buku yang 

sesuai dengan isi konten, dan sebagainya. Hasil dari wawancara adalah masih 

belum adanya buku yang membahas mengenai tata cara sembahyang di 

klenteng selama ini di Elex Media Komputindo. Buku yang cocok dengan isi 

konten ini adalah ukuran 19 cm x 23 cm, sehingga mudah disusun di rak 

penjualan. 

Menurut Bu Retno, menggunakan ilustrasi sangat bagus dan dapat 

menarik minat para pembeli, apalagi buku berilustrasi ini ditargetkan kepada 

remaja. Hal yang dapat menunjang buku yang memiliki daya tarik yang besar 

adalah dengan desain layout yang menarik atau tidak monoton dan juga 

penggunaan warna yang mencolok atau tidak terlalu soft. Ilustrasi maupun 

fotografi tidak ada masalah perbedaan mana yang akan lebih menarik minat 

pembaca atau pembeli, yang penting adalah desain layout dan warna yang 

tentunya harus berbeda dengan buku lainnya. 

4. Kesimpulan Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ahli Tionghua, 

ketua PTITD, pemilik toko perlengkapan sembahyang dan penerbitan PT. 

Elex Media Komputindo adalah klenteng yang dianggap oleh umatnya sebagai 

tempat ibadah, berdoa, bersyukur, dan memohon sesuatu ternyata kaya akan 

makna yang tersimpan dibalik tata cara atau aturan yang harus dilakukan dan 
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ditaati. Maka dari itu semua yang kita persembahkan dapat diterima baik oleh 

Tian, Dewa-dewi, Buddha, leluhur sehingga bertimbal-balik yang baik pula 

kepada kita. 

Segala yang kita persembahkan kepada mereka adalah memberikan 

yang terbaik sehingga mereka yang menerima juga merasa senang dan 

bahagia, serta menjadikan kita manusia yang harus melakukan kebajikan, 

peduli dengan sesama, taat akan aturan, dan tertib di kehidupan ini. Belum 

adanya buku yang membahas tentang pengetahuan ini dan dapat diterima oleh 

penganut agama Hua. 

3.1.4. Studi Eksisting 

Dalam merancang buku berilustrasi mengenai tata cara sembahyang di klenteng, 

penulis melakukan studi eksisting yang terdiri dari dua kategori, yaitu berdasarkan 

materi dan berdasarkan visual atau layout buku. Penulis melakukan studi eksisting 

terhadap beberapa buku yang ada dan beredar. Tujuan dari studi eksisting ini 

untuk mengetahui gaya visual yang digemari oleh remaja, kompetitor, dan juga 

sebagai referensi bagi penulis dari segi materi, visual, maupun layout buku. 

1. Studi eksisting berdasarkan materi 

Tata Agama dan Laksana Upacara Agama Konghucu, Matakin 1984 
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Gambar 3.31. Buku Tata Agama dan Tata Laksana Upacara Agama Konghucu 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Buku ini berjumlah 152 halaman. Dimana terdiri dari tiap bab, namun 

penyajiannya masih kurang lengkap. Penyampaian materi cukup jelas dengan 

menyampaikan poin-poin penting dari konten yang dibahas tanpa bertele-tele. 

Konten dipenuhi dengan teks dan beberapa foto hitam putih sebagai penjelas. 

Namun tidak semua konten mempunyai foto. Foto juga sudah tergolong lama. 

Ketika membaca buku ini, sangat membosankan. Ukuran buku mudah dibawa 

ketika berpergian, mudah dipegang ketika membaca, dan dapat dimuat 

dimana-mana.  

Buku dijilid dengan teknik lem punggung, namun penggunaan kertas 

pada bagian isi buku menggunakan kertas HVS tipis. Begitu pula dengan  

cover menggunakan kertas yang tergolong tipis juga tanpa laminating, 

sehingga apabila terkena air mudah basah, robek, dan kotor. Buku ini tidak 

beredar bebas di pasaran. Hanya dapat dipesan atau dibeli langsung di 

Matakin karena buku ini untuk kalangan tersendiri. Penulis hanya dapat 

mengambil beberapa materi yang cocok dengan konten buku yang akan 
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penulis buat, namun menggunakan bahasa dan gaya sendiri yang cocok 

dengan penyampaian untuk para remaja. 

2. Studi eksisting berdasarkan visual 

Tabel 3.19. Tabel Studi Eksisting Berdasarkan Visual 

    Tokyo On Foot 

Tutankhamun 

The Life & Death of a 

Pharaoh 

    

 

 

Penulis   Florent Chavouet David Murdoch 

Terbitan   Turtle Publishing, 2009 
Dorling Kindersley, 

2003 

Jumlah  

Halaman 
  206 halaman 48 halaman 

Cover 

Depan 

Judul dan 

Informasi 

Lainnya 

Judul dibuat dengan 

typeface tulisan tangan 

menggunakan pensil 

warna. 

Judul utama dibuat 

landscape dan besar. 

Judul pendukung dibuat 

portrait dengan layout 

teks variasi. 

Terdapat keyword dari isi 

konten buku. 

Terdapat logo penerbit 

di atas kiri. 

Terdapat informasi   

bahwa buku dibuat          

dengan menggunakan 

teknik gambar tangan. 

Menggunakan typeface 

serif. 

Terdapat nama                 

pengarang dan logo          

penerbit di bagian bawah 

buku. 

Latar menggunakan       

fotografi objek patung 

King Tut, yang  

menjelaskan bahwa isi 

buku bercerita tentang 

firaun. 

Ilustrasi Menggunakan teknik   
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Latar gambar tangan. 

Memperlihatkan ilustrasi 

rumah menjadi ciri khas 

bentuk rumah-rumah di 

Tokyo dan menjelaskan 

bahwa buku ini berisi 

tentang traveler. 

  

Ukuran dan 

Penjilidan 

Dijilid menggunakan art 

carton untuk cover            

dengan teknik perfect 

binding. 

Jilid hard cover 

Ukuran lebar 18,5 cm 

dan tinggi 25 cm. 

Ukuran lebar 15 cm dan 

tinggi 30 cm. 

Book Spine 

Judul dan 

Logo 

Penerbit 

Judul dibuat secara          

digital bukan teknik 

gambar tangan. 

Hanya terdapat judul 

buku. 

Terdapat nama  

pengarang dan logo 

penerbit di bagian bawah 

buku. 

  

Ilustrasi 

Latar 

Tidak terdapat ilustrasi 

latar. 

Tidak terdapat ilustrasi 

latar. 

Cover  

Belakang 

Ilustrasi 

Latar 

Ilustrasi belakang hanya 

potongan-potongan 

gambar orang yang           

diambil dari bagian isi 

buku. 

Ilustrasi belakang hanya 

potongan-potongan foto 

yang diambil dari             

bagian isi buku. 

Teknik ilustrasi             

menggunakan ilustrasi 

tangan pensil warna. 

  

Sinopsis dan 

Informasi 

Lainnya 

Sinopsis menggunakan 

typeface dekoratif seperti 

tulisan tangan secara  

digital. 

Sinopsis menggunakan 

typeface serif dan rata 

tengah. 

Sinopsis berupa pesan-

pesan dari beberapa 

orang tentang kota To-

kyo tersebut. 

Sinopsis sangat singkat, 

padat dan jelas. 

Terdapat logo penerbit 

beserta website-nya dan 

juga barcode. 

Terdapat barcode dan 

logo penerbit. 
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Isi 

  

 

 

Warna dan 

Ilustrasi 

Background putih. Background putih. 

Ilustrasi menggunakan 

warna yang mencolok 

dan sesuai dengan warna 

objek aslinya. 

Ilustrasi menggunakan 

warna yang soft dan  

foto kebanyakan warna 

cokelat yang terkesan 

kuno. 

Menggunakan teknik 

ilustrasi tangan dengan 

media pensil warna yang 

konsisten dari cover 

depan buku. 

Teknik campur, ada 

yang menggunakan 

 ilustrasi tangan dengan 

media pensil warna, ada 

media cat air, dan ada 

yang menggunakan  

fotografi. 

Ilustrasi karakter          

manusia dibuat menjadi              

kartun. 

Untuk ilustrasi dibuat 

semi realis. 

Ilustrasi objek barang 

dan bangunan dibuat  

semirip dengan objek 

aslinya. 

  

Terdapat juga yang 

menggunakan foto yang 

di-crop dan ditempel. 

  

Tiap bab memberikan 

ciri khas dari ilustrasi 

peta kota dan kantor  

polisi yang tiap kota 

memiliki beda bentuk. 

  

Layout 

Layout disusun  

sederhana, tidak  

beraturan namun masih 

mudah untuk dibaca. 

Layout disusun  

sederhana, dengan  

menunjukkan detail dari 

suatu objek, namun 

 masih memperhatikan 
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grid. 

Layout dibuat seperti 

travel jurnal atau buku 

catatan. 

Dalam satu halaman 

terlalu banyak memuat 

teks dan gambar. 

Untuk layout yang  

menunjukkan detail  

objek dibuat hanya 

 memiliki satu ilustrasi 

dari objek tersebut dan 

dijelaskan secara rinci 

melalui teks. 

Apabila terdapat  

kalimat penting atau 

kutipan selalu dibuat 

dalam kolom tersendiri. 

Tipografi 

Teks untuk judul bab 

ditulis secara digital 

namun masih dengan 

typeface dekoratif tulisan 

tangan. 

Menggunakan typeface 

serif yang konsisten  

dari cover depan, isi, 

dan cover belakang. 

Typeface bodytext yang 

digunakan adalah tulisan 

tangan. 

Teks terlalu banyak dan 

menumpuk. 

Terkadang ada juga yang 

ditulis sendiri secara 

langsung tanpa sentuhan 

digital. 

  

Dalam satu kalimat teks 

bercampur antara kapital 

dan huruf kecil. 

  

Ukuran teks tidak  

konsisten. 
  

Konten 

Tidak terdapat daftar isi. Terdapat daftar isi. 

Terdapat kata pengantar 

dari penulis. 

Tidak terdapat kata 

pengantar dari penulis. 

Isi konten mudah              

dipahami dengan adanya 

ilustrasi yang detail 

ditiap penjelasan. 

Isi konten mudah  

dipahami dengan adan-

ya ilustrasi yang detail 

dan jelas ditiap body 

text. 

Keseluruhan 

  

  

Kelebihan 

Ilustrasinya yang unik 

menggunakan teknik 

gambar tangan dengan 

media pensil warna. 

Layout yang rapi dan 

alur yang mudah                 

dibaca. 

Layout yang dibuat  

seperti travel jurnal atau 

buku catatan membuat 

buku ini berbeda dengan 

buku lainnya. 

Menggunakan grid. 
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Mempunyai karakteristik 

di tiap bab, yang  

menjelaskan bahwa tiap 

daerah itu ada  

perbedaannya dan ciri 

khas tersendiri dengan  

dijelaskan menggunakan 

ilustrasi kantor polisi 

yang memilki bentuk 

yang berbeda-beda tiap 

daerah atau kota. 

Kalimat penting atau 

kutipan dimuat dalam 

kolom tersendiri,  

sehingga orang akan 

tertarik untuk  

membacanya. 

Typeface yang  

digunakan unik dengan 

dekoratif tulisan tangan. 

  

Kekurangan 

Ukuran teks yang tidak 

konsisten pada body text. 

Terlalu banyak teks dan 

ilustrasi atau gambar 

dalam satu halaman, 

sehingga terlihat  

menumpuk. 

Teks yang bercampur 

antara kapital dan huruf 

kecil membuat pembaca 

kesulitan membaca. 

Typeface terlalu  

monoton atau biasa. 

  

Tidak adanya jeda judul 

untuk masing-masing 

bab. 

  

Ilustrasi yang tidak 

konsisten baik teknik 

maupun medianya. 
 

3.1.5. Focus Group Discussion (FGD) 

 

Gambar 3.32. Focus Group Disccussion_1 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 3.33. Focus Group Discussion_2 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.34. Focus Group Discussion_3 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Penulis melakukan FGD dengan remaja usia SMA 16-18 tahun beragama 

Hua di salah satu sekolah di Tangerang pada tanggal 29 Mei 2017. Tujuannya   

untuk mengetahui tepat atau tidaknya buku menjadi media pembelajaran dan                     

pengetahuan bagi para remaja. Hasil dari FGD adalah mereka masih belum tepat 

dalam mempraktekkan cara bersembahyang dan pengetahuan ini juga mereka            

dapatkan dari orang tua mereka. Para remaja setuju bahwa buku menjadi media 

pembelajaran dan penyampaian pengetahuan yang paling tepat. Alasannya adalah 
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bahwa buku lebih mudah dibawa, fleksibel untuk dibaca, bahkan bisa menjadi   

koleksi. 

 Pada saat diminta pendapat mengenai buku panduan yang telah penulis 

rancang, pendapat mereka adalah bukunya sudah cukup lengkap dan mereka  

meminta untuk menggunakan background berupa ilustrasi pada konten agama 

Hua karena terlalu sepi dan membosankan. Selain itu, pada cover depan juga              

sedikit kurang seimbang antara ilustrasi kiri dan kanan. Dari hasil FGD penulis 

dapat memperbaiki kekurangan dari buku panduan yang telah penulis rancang. 

3.2. Metodologi  Perancangan 

Metode perancangan yang dilakukan penulis untuk merancang buku berilustrasi 

ini diadaptasi menurut Haslam (2006: 22-28) dalam buku Book Design. Berikut 

adalah urutan peranan dalam perancangan buku, yaitu: 

Ilustrator/ desainer/ photographer      →      Penulis      →     Penerbit     −       

↓ 

Pengecer     ←    Distributor    ←   Percetakan     ←    Produksi     ←    Editor 

Gambar 3.35. Urutan Peranan Dalam Perancangan Buku 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Dimulai dengan desainer sebagai pihak akan merancang buku, 

menentukan ide buku, menentukan format dan size buku, membuat layout dan 

grid, sampai dengan membuat desain gambar. Desainer akan mencari penulis 

yang dapat menulis cerita yang tepat atau baik dari segi bahasa yang digunakan 

agar layak untuk dibaca oleh target, namun ide berdasarkan dari desainer. Setelah 

itu, melakukan kerja sama dengan penerbitan buku. Dimana pada penerbitan buku 

Perancangan Buku Panduan..., Oktaviana, FSD UMN, 2017



91 

 

akan masuk ke proses editing yang bertujuan untuk mengedit kejelasan warna, 

pengaturan copyright dan lainnya. Kemudian, memasuki proses produksi dan 

mencetak buku yang dapat siap dibaca oleh target sasaran. Setelah buku selesai 

dicetak akan dikirimkan ke distributor, lalu distributor akan menyalurkan ke 

retailer maupun konsumen. 

 Dalam proses perancangan buku terdapat proses-proses yang harus 

dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan akar dari menulis dan ilustrasi atau gambar. Tanpa 

melakukan dokumentasi maka tidak adanya desain grafis, seperti tidak adanya 

buku, majalah, poster, surat kabar, kemasan, tanda-tanda di jalan. 

Dokumentasi bermanfaat untuk mempertahankan ide-ide dan dapat digunakan 

sebagai editorial pokok serta pendekatan desain dalam desain buku. 

Dokumentasi dapat berupa dokumen acara, situasi, atau foto yang akan 

desainer masukkan dalam sebuah buku. 

2. Analisis 

Dalam melakukan analisis harus berurusan dengan informasi faktual yang 

sangat kompleks. Menganalisis adalah upaya untuk menemukan struktur 

dalam konten, data, atau hasil dokumentasi. Desainer melalukan proses 

analisis sangat baik dalam memecahkan konten ke unit yang lebih kecil, 

ringkas. Desainer juga dapat memeriksa dan memahami seluruh bagian. Pada 

tahap ini mungkin melibatkan untuk berkeja sama dengan penulis dan editor. 

Setelah buku yang dirancang sudah memasuki tahap analisis editorial, 
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desainer memperkuat struktur editorial visual melalui urutan dan hirarki yang 

tepat. 

3. Ekspresif 

Pendekatan ekspresif dalam merancang buku dimotivasi dengan 

memvisualisasikan posisi emosional penulis atau desainer. Pendekatan ini 

melihat konten sebagai titik awal dari mana interpretasi harus dilakukan, 

seperti dalam musik antara komposer dan penyanyi. Dimana penulis sebagai 

komposer dan desainer sebagai penyanyi. Desainer harus menghormati teks 

asli penulis, namun teks-teks tersebut harus dipadatkan juga hingga menjadi 

sebuah buku. 

4. Konseptual 

Pendekatan konseptual adalah dimana desainer berusaha untuk mengeluarkan 

ide-idenya dengan merangkum semua pesan atau data yang telah didapatkan. 

Ide-ide yang dibuat harus dapat mengkomunikasikan dan disuling menjadi 

ringkas dan memiliki visual yang menarik. Pendekatan ini memungkinkan 

untuk dapat menentukan penggunaan teks, fotografi, ilustrasi,  jumlah elemen 

pada tiap halaman, bentuk buku, dan sebagainya. 

5. Pembahasan desain 

Perancang atau desainer harus mendapatkan gambaran dari konten buku pada 

pertemuan pengarahan dalam editorial, dan mencari wawasan serta visi 

penerbit. Desainer harus dapat membangun hubungan antara teks dan gambar, 

sehingga desainer tidak perlu untuk menjadi ahli dalam konten buku. Desainer 

harus mencari tujuan dari penerbitan ini pada target sasaran yang spesifik. 
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Pada pertemuan ini maka setiap pihak akan bersama-sama mengeksplorasi dan 

terbuka dalam menyampaikan ide satu sama lain sehingga desainer tidak akan 

bekerja sendirian.  
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