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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi Pengumpulan Data  3.1.

Perancangan buku referensi Budaya Melayu Riau ini melakukan pengambilan 

data dengan cara menggunakan penelitian kualitatif, penulis menggunakan 

metode yang diperlukan dalam sebuah penelitian proses pembuatan buku 

pengenalan budaya Melayu Riau. Beberapa teknik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif menurut teori Yusuf (2014), yaitu (hlm. 372-391): 

1. Wawancara 

Merupakan proses pengumpulan data dengan cara berinteraksi antara 

kedua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan narasumber atau 

orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi secara 

langsung atau bertatap muka (face to face). 

2. Observasi 

Merupakan proses pengumpulan data yang ditentukan oleh pengamat 

sendiri dengan cara melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan 

suatu objek penelitan dan menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut. 

Observasi dibagi menjadi dua bentuk yaitu participant observer, dimana 

peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan yang diamati dan Non-

participation observer, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung 

kegiatan yang diamati.  
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3. Dokumen 

Merupakan contoh studi buku yang telah diterbitkan atau digunakan 

sebelumnya. Dokumen juga berupa kejadian, sekelompok orang, peristiwa 

yang terkait dalam proses penelitian. Dokumen tertulis berupa sejarah, 

biografi, karya tulis, dan cerita. Dokumen merupakan sumber informasi 

yang sangat berguna bagi penelitian kualitatif. 

3.1.1. Wawancara 

3.1.1.1. Wawancara dengan Dinas Kebudayaan Riau 

Wawancara dilakukan dengan ketua Dinas Kebudayaan Riau yang 

bernama bapak Yoserizal Zein di kantor kepala Dinas Kebudayaan 

Provinsi Riau pada tanggal 22 Maret 2017. Wawancara ini dilakukan 

untuk mendapatkan informasi tentang kebudayaan Melayu Riau pada 

masyarakat Riau saat ini. 

 
Gambar 3.1. Penulis bersama Bapak Yoserizal Zein 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 
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 Pada hasil wawancara yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa 

kebudayaan Melayu tidak hanya berperan penting dalam Negara Indonesia 

saja melainkan sampai ke seluruh dunia. Salah satu peninggalan Melayu 

yang digunakan sampai saat ini yaitu bahasa perkapalan, contohnya adalah 

sebutan kelasi dan buritan. Dipilihnya Visi Riau sesuai dengan Perda No.1 

menjadikan Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu di 

kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020 salah satu alasannya adalah 

keragaman kebudayaan Melayu yang menjadikan Riau memiliki visi 

tersebut. 

 Bapak Yoserizal juga mengatakan bahwa apabila budaya Melayu 

dilupakan oleh masyarakat Riau sangat berakibat fatal karena Melayu 

merupakan identitas nasional yang perlu dipertahankan agar tidak 

mengalami krisis identitas budaya, dimana masyarakat akan lupa dengan 

jati dirinya. Sehingga perlunya masyarakat untuk mengetahui kebudayaan 

Melayu Riau. 

 Budaya Melayu Riau sendiri, menurut bapak yoserizal, terdapat 

dua jenis yaitu bentuk secara tangible maupun intangible. Budaya Melayu 

yang sampai saat ini masih digunakan masyarakat Riau antaralain tata 

krama, sopan santun, bertegur sapa, dan salam. Tetapi terdapat tradisi 

sudah lama tidak dilakukan hanya pada saat tertentu seperti pakaian, 

pantun, tari-tarian dan seterusnya. 

Pada saat penulis menanyakan upaya apa saja yang sudah 

dilakukan pemerintah dalam melestarikan budaya Melayu Riau agar tetap 
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terjaga, bapak Yoserizal Zein menjawab, salah satu upaya pemerintah 

adalah dengan mendirikan Dinas Kebudayaan berdasarkan Perda No. 4 

tahun 2016 lalu. Lalu upaya yang dilakukan pemerintah kebudayaan Riau 

saat ini, terdiri dari empat bidang utama, bidang bahasa dan seni dengan 

cara melakukan penggalian dan pendokumentasian budaya Melayu Riau. 

Bidang pelestarian adat dan nilai budaya dalam bentuk kajian dan juga 

pendokumentasian, dan bidang rekayasa budaya, yaitu gagasan-gagasan 

baru pada tradisi dikemas menjadi suatu kebudayaan baru tetapi tidak 

melupakan kebudayaan asalnya, dan terakhir bidang pelastarian cagar 

budaya dan permuseuman. 

Menurut bapak Yoserizal Zein, pemerintah Riau sangat 

memerlukan dokumentasi seperti foto, video, kajian, buku-buku agar 

diakui oleh masyarakat. Maka dokumentasi sangat penting untuk 

menyelamatkan budaya. Apabila tidak diselamatkan maka akan terjadi 

yang dinamakan musibah kebudayaan atau kehilangan budaya. Dimana 

budaya terlupakan atau diambil oleh negara lain. 

Prioritas dalam mensosialisasikan kebudayaan Melayu Riau, 

menurut beliau yaitu kepada generasi muda, karena anak-anak merupakan 

generasi penerus. Maka, sejak dini anak-anak harus ditanamkan nilai-nilai 

kebudayaan secara materi maupun non-materi. Informasi-informasi yang 

penting untuk diketahui anak-anak seperti percabangan seni, bahasa, yang 

menyangkut dengan nilai-nilai kebudayaan, sesuai dengan kurikulum yang 

telah digunakan kepada sekolah-sekolah. 
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3.1.1.2. Wawancara dengan Guru Melayu Riau 

Wawancara dilakukan dengan guru SD bernama ibu Ida Sagita Tintin dan 

ibu Herli di SD 156 Pekanbaru pada tanggal 23 Maret 2017 setelah 

melakukan wawancara dengan bapak Yoserizal Zein. Wawancara ini 

dilakukan untuk menanyakan data mengenai buku ajar Melayu Riau yang 

ada di sekolah-sekolah, pembelajaran yang berhubungan dengan budaya 

Melayu Riau, dan keefektifan penggunaan buku ajar Melayu Riau tersebut 

di sekolah sampai saat ini 

. 

 
Gambar 3.2. Bersama Ibu Ida Sagita Tintin 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 

 

Pada wawancara yang dilakukan dengan ibu Ida Sagita Tintin, 

penulis mengetahui terdapat buku ajar Melayu Riau yang digunakan untuk 

murid SD sampai SMP. Dari hasil wawancara dengan ibu Ida Sagita 

Tintin, beliau menjelaskan pelajaran yang digunakan dalam kelas muatan 

lokal budaya Melayu menggunakan kurikulum 13. Pelajarannya antara 

lain berupa sejarah, kerajaan, adat Melayu di Riau dengan menggunakan 

bahasa Arab Melayu, diajarkan dengan cara membaca buku ajar tersebut, 
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lalu murid SD mengikuti serta menulis dengan menggunakan Arab 

Melayu. 

Dari hasil wawancara ini juga dijelaskan bahwa pelajaran budaya 

Melayu Riau dipelajari dari SD kelas IV sampai dengan SMP kelas IX. 

Selain dari buku ajar, terdapat juga buku LKS (Lembar Kerja Siswa) yang 

dibuat untuk pekerjaan rumah agar membantu murid lebih mengingat dan 

mengerti Arab Melayu. 

Pada saat penulis menanyakan keefektifan dari penggunaan buku 

ajar, menurut ibu Ida, terbilang cukup efektif dalam proses pengajaran 

Arab Melayu, tetapi pada buku ajar tersebut memiliki kekurangan yaitu 

konten terlalu tekstual terlihat dari buku yang tidak ada gambar sama 

sekali hanya ada dibagian depan dan gambarnya buram tanpa warna. 

Sehingga mengurangi minat dan ketertarikan murid untuk mengerti akan 

penjelasan kebudayaan Melayu yang dijelaskan dalam buku tesebut. Pada 

materi ajar yang digunakan, baik teori, latihan, maupun tes lebih menjurus 

kepada Arab Melayu dibandingkan sejarah dan kebudayaan Melayu itu 

sendiri. 
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Gambar 3.3. Buku pelajaran Melayu Riau yang ada di sekolah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 

 

 Pada buku ajar SMP dan kurikulum hampir sama dengan 

pembelajaran SD tetapi tingkat kesulitan pelafalan dan pembacaan Arab 

Melayu ditambahkan dibandingkan dengan SD. Penggunaan buku ajar 

sampai saat ini, menurut ibu Ida sebagai kewajiban sekolah agar murid 

dapat membaca dan menulis Arab Melayu, bukan informasi mengenai 

kebudayaan Melayu, sehingga diperlukan buku referensi lainnya agar 

murid dapat mengetahui kebudayaan Melayu dengan lebih jelas. 

3.1.1.3. Wawancara dengan Editor 

Wawancara dilakukan dengan editor buku bernama ibu Retno Kristi di 

kantor Elex Media Kompetindo pada tanggal 12 April 2017. Wawancara 

ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui teknis dan format buku yang 

tepat dalam merancang buku referensi budaya Melayu Riau. 
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Gambar 3.4. Buku pelajaran Melayu Riau yang ada di sekolah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 

 

 Pada hasil wawancara yang dilakukan penulis, ibu Retno selaku 

editor di Elex Media Kompetindo mengatakan bahwa penerbitan buku 

bertema budaya cukup penting dan dibutuhkan untuk dipublikasikan 

kepada segmentasi di daerah tertentu yang jarang diekspos. Terlebih 

kepada anak-anak sebagai buku referensi tambahan informasi budaya. 

Karena informasi yang didapat dari internet terkadang tidak terpercaya 

atau tidak valid. 

 Buku referensi budaya Melayu Riau menurut beliau, sebaiknya 

menampilkan lebih banyak gambar atau visual dibandingkan teks. Teks 

digunakan hanya sedikit karena anak akan lebih tertarik akan visual 

dibandingkan teks. Tulisan yang digunakan dilarang menggunakan 

pemenggalan kata. Menggunakan jenis huruf yang tidak menggunakan kait 

atau serif seperti sans serif atau rounded karena penggunaan serif dianggap 

terlalu serius untuk buku informasi anak-anak. Dalam sampul buku yang 

dibuat harus disertakan lambang Riau. 
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Ketika penulis bertanya tentang format buku yang baik untuk buku 

referensi budaya Melayu Riau, beliau mengatakan bahwa format buku 

yang sudah ditetapkan oleh Elex Media dan digunakan sampai saat ini 

yaitu buku berukuran 19 x 23 cm dengan minimal halaman 64, sampul 

buku dengan menggunakan Art Carton ketebalan 240 gsm, beliau 

mengatakan apabila buku yang baru diterbitkan kebanyakan menggunakan 

softcover tetapi ketika sudah banyak yang terjual dan banyak peminat 

maka sampul dapat menggunakan hardcover. Kertas yang digunakan pada 

halaman di buku menggunakan Art Paper dengan ketebalan 80 gsm. 

Format yang telah ditentukan diwajibkan apabila sudah masuk ke penerbit, 

beliau menyarankan untuk penulis membuat finishing buku sesuai dengan 

target yang dituju untuk presentasi di tugas akhir diluar dari format yang 

diusulkan. 

Penentuan harga dalam buku menurut beliau, dilihat dari jumlah 

halaman, ukuran, format buku, jumlah cetak dengan minimal opla 2500. 

Apabila mengikuti format yang sudah ditentukan oleh Elex Media, 

biasanya harga yang ditentukan dalam membuat buku yaitu bekisar Rp. 

50.000 kebawah.  

Penjualan merchandise atau gimmick juga diperhitungkan dalam 

promosi buku. Beliau tidak menyarankan untuk menggunakan 

merchandise dengan ukuran atau ketebalan yang sangat kontras dengan 

buku karena akan menyebabkan berbagai macam resiko, antara lain 

merusak susunan, hilang dari rak buku dikarenakan dicuri, rusak, dan 
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seterusnya. Beliau lebih menyarankan promosi tersebut dilakukan di 

media sosial seperti instagram atau facebook untuk merchandise yang 

berukuran besar atau kontras dari buku, apabila merchandise yang 

digunakan rata atau mirip dengan buku, seperti stiker dan pembatas buku 

dapat diletakan di dalam buku. 

3.1.2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi Provinsi Riau dan melihat secara 

langsung keadaan dan suasana budaya Melayu Riau. Penulis mencatat hal penting 

mengenai budaya Melayu Riau dan mendokumentasikan hasil dari observasi 

sebagai acuan yang akan mendukung dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini. 

Penulis mendapati observasi lingkungan dan acara-acara adat, tetapi dikarenakan 

terdapat upacara yang tidak dapat atau sukar dicari untuk difoto, maka penulis 

hanya melampirkan beberapa foto yang berhasil penulis dapatkan pada saat pergi 

ke Riau. Berikut merupakan dokumentasi kebudayaan Melayu yang sempat 

penulis dapatkan di Riau. 

 

 
Gambar 3.5. Rumah dan Bangunan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 
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Rumah adat, bangunan-bangunan yang ada di riau terkecuali 

rumah penduduk yang sudah modern menggunakan atap dengan bentuk 

selembayung sebagai identitas Riau. Kebanyakan bangunan-bangunan 

yang memiliki selembayung diatasnya menggunakan warna-warna cerah 

seperti kuning, jingga, dan merah. 

 

 
Gambar 3.6. Makanan Khas Riau 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 

Terdapat macam-macam makanan khas Riau, salah satu yang 

ditemukan penulisadalah sate ketupat yang penulis dapat di Rengat, 

Indragiri Hulu. Disajikan dengan ketupat, sate ayam, mie kuning, ditaburi 

bawang goreng dan kerupuk. Biasanya makanan ini dimakan pada saat 

pagi hari ataupun siang hari.  
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Gambar 3.7. Adat Pernikahan, Membawa Kapal Surat 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 

Penulis melihat langsung prosesi perkawinan adat Melayu Riau 

yang berada di Rengat, Indragiri Hulu. Pada prosesi ini penulis 

mendapatkan upacara yang bernama “upacara langsung” yaitu dengan 

membawa kapal surat beriringan dengan pengantin pria yang dipayungi 

oleh dua dara menuju rumah pengantin wanita. Kapal surat didalamnya 

berisikan tentang sejarah hidup sang pengantin pria dan wanita dari kecil 

hingga menikah yang akan dibacakan setelah pengantin pria dan wanita 

disandingkan di pelaminan bersama pengantin wanita. 

 

 
Gambar 3.8. Adat Pernikahan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 
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Setelah pengantin pria melangsungkan upacara langsung, atau 

berjalan menuju rumah pengantin perempuan, kemudian keduanya 

disandingkan atau didudukan bersama di pelaminan yang telah dihiasi oleh 

kain kain bernuansa Melayu yaitu merah, hijau, dan kuning. Kemudian 

kedua pengantin akan disuapi makan oleh kedua orang tua. 

 

 
Gambar 3.9. Alat Musik Tradisional 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 

 

 Terdapat juga iringan musik Melayu berupa bacaan-bacaan doa 

dengan menggunakan alat musik rebana sejak upacara langsung sampai 

dengan bersanding dilakukan oleh ibu-ibu berjumlah 5 orang. 

3.1.3. Dokumen 

3.1.3.1. Studi Pustaka 

Dalam proses studi pustaka, penulis mencari teori-teori mengenai budaya 

Melayu Riau untuk memperkuat dan mendukung data yang ada dan 

dibutuhkan oleh penulis melalui literatur, buku, e-book, jurnal, artikel, dan 
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mengunjungi pusat pembukuan dan kepustakaan budaya Melayu Riau di 

perpustakaan Nasional dan perpustakaan Soeman HS yang berada di Riau.  

 
Gambar 3.10. Perpustakaan Soeman HS 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 

Selain melakukan studi eksisting terhadap buku yang sudah ada 

atau serupa, kemudian penulis melakukan studi pustaka ke toko buku 

Gramedia untuk mengetahui buku dengan menggunakan tema yang sama 

antara lain buku kebudayaan, sejarah, dan pembelajaran yang populer 

untuk anak-anak pada usia yang telah di targetkan, antara lain 10-14 tahun. 

Penulis juga menanyakan kepada penjual buku terhadap buku yang laris 

dikalangan anak-anak dan menjelaskan sebab dapat terjual laris 

berdasarkan testimoni dari pembeli buku tersebut. Berikut merupakan 

hasil observasi buku anak laris yang penulis lakukan di toko buku 

Gramedia: 
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1. Buku Sejarah Dunia 4: Julius Caesar & Romawi 

 

Gambar 3.10. Buku Sejarah Dunia 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 

Buku sejarah dunia: Julis Caesar & Romawi, harga Rp. 85.000, 

halaman 152, softcover. Buku ini merupakan buku cerita pendek 

dirangkum dengan gaya ilustrasi komik, menggunakan outline dan warna-

warna yang bold. Pada sampul depan terdapat judul, logo penerbit, tokoh 

utama dalam buku ini, serta bangunan-bangunan yang ada pada zaman 

tersebut. tipografi yang digunakan dalam buku ini yaitu sans serif. Buku 

ini laris, disimpulkan oleh hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh 

penjual buku, disebabkan ilustrasi yang jelas, warna menarik dan tidak 

membosankan, berseri dan memiliki fakta-fakta yang menarik untuk 

menambah pengetahuan pada anak-anak. 
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2. Buku Kenapa, Ya? 

  

Gambar 3.10. Buku Kenapa, Ya? 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 

Buku Kenapa, Ya? Merupakan kumpulan buku yang berisikan 

informasi seputar pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh 

anak-anak untuk menambah informasi. Harga buku ini Rp. 95.000 dengan 

berat 500 gt dan jenis sampul hardcover. Pada sampul bagian depan 

terdapat judul buku, tempat terbit, nama pengarang, sekilas ilustrasi yang 

ada didalam buku. Ilustrasi yang digunakan pada buku ini memiliki warna 

yang bold, ilustrasi yang menarik, memiliki beberapa jenis ilustrasi 

berbeda disetiap seri tetapi memiliki kesamaan yaitu menggunakan digital 

dan memiliki outline. Tipografi yang digunakan dalam buku ini yaitu sans 

serif. Menurut hasil observasi yang dilakukan penulis, buku ini laris 

dikarenakan cara membaca yang mudah, ilustrasi menarik dan berseri. 
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Kesimpulan dari observasi yang penulis lakukan di toko buku 

Gramedia, penulis diberi tahu dan melihat bahwa buku yang laris dan 

sering dibeli kebanyakan anak-anak adalah buku yang berseri, memiliki 

warna yang bold, tidak terlalu mencolok ataupun terang, karakter yang 

digunakan jelas dan menarik, informasi dalam buku memiliki fakta-fakta 

yang unik. 

3.1.3.2. Studi Existing 

Pada tahap existing studies penulis menggunakan referensi dengan buku-

buku atau literatur mengenai budaya Melayu Riau yang sudah ada di 

perpustakaan atau toko buku di daerah Jakarta dan di Riau. Penelitian ini 

digunakan referensi dan sebagai acuan dalam perancangan buku Budaya 

Melayu Riau. 
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1. Buku Pelajaran Melayu Riau SD 

 

Gambar 3.11. Buku Pelajaran Melayu Riau SD 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 

Buku ajar ini di digunakan untuk bahan ajar SD kelas 4,5, dan 6 di 

Riau, diterbitkan oleh CV. Usaha Putra Riau, disusun berdasarkan 

kurikulum 2006. Pada halaman depan, ketiga buku kelas 4, 5 dan 6 

terdapat cap Milik Dinas Dikpora Kota Pekanbaru, judul, keterangan kelas, 

nama pengarang dan penerbit, dan ilustrasi foto bangunan balai adat 

Melayu Riau 

Konten menggunakan pedoman Arab Melayu Digital, dalam buku 

kelas 4 mengajarkan cara membaca dan menulis dengan mengunakan Arab 

Melayu, begitupun kelas 5 dan 6 SD. Isi dari buku ini merupakan sejarah, 

adat istiadat, cerita rakyat Melayu, Gurindam 12, tunjuk ajar dengan 

menggunakan bahasa Arab Melayu. 

Ilustrasi yang ada di dalam buku ini ajar kelas 4, 5 dan 6 memiliki 

bermacam ilustrasi, antara lain bangunan, sejarah, lambang kota dan 

sebagainya, tetapi tidak memiliki warna, gambar buram, hitam putih, 
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berupa foto yang tidak terlalu jelas. Pada buku pelajaran ini tidak memiliki 

warna lain selain hitam dan putih terkecuali pada bagian halaman depan 

dan belakang. 

2. Buku Pelajaran Budaya Melayu Riau SMP 

 

Gambar 3.12. Buku Pelajaran Budaya Melayu Riau SMP 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 

Buku ajar SMP terdapat dua jenis yaitu pelajaran tulisan Arab 

Melayu dan ragam budaya Melayu Riau yang ditemukan di perpustakaan 

Soeman HS. Buku pelajaran tulisan Arab Melayu pada sampul depan 

terdapat lambang Riau, penerbit, judul, keterangan kelas, penulis, dan 

ilustrasi Arab Melayu 

Konten pada buku pelajaran tulisan Arab Melayu hampir 

menyerupai buku ajar Melayu SD dengan tingkat kesulitan yang lebih 

rumit, diterbitkan oleh bumi aksara, disusun berdasarkan kurikulum 

Muatan Lokal tahun 1994. Isi dalam buku ini berupa sejarah, adat istiadat, 

dan kerajaan menggunakan Arab Melayu. 
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Buku ajar SMP jenis kedua yaitu Ragam Budaya Melayu Riau 

diterbitkan oleh inti prima aksara inpraga. Pada sampul depan terdapat 

judul, keterangan kelas, keterangan penggunaan kurikulum, penulis, 

penerbit, dan ilustrasi foto candi muara takus dan ragam budaya Melayu 

Riau. 

Konten isi dari buku ini merupakan sejarah Melayu Riau, apresiasi 

dan kreasi karya sastra dalam aksara Melayu Riau, ragam budaya Melayu 

Riau. Sebagian menggunakan Arab Melayu dan sebagian isi buku ini 

penjelasan dengan menggunakan teks bahasa Indonesia. 

Penggunaan ilustrasi dalam kedua buku ini terbilang mirip, sama-

sama memiliki beragam ilustrasi sebagai penjelasan dalam buku tetapi 

tidak memiliki warna, gambar berupa foto yang tidak jelas atau buram. 

Kedua jenis buku ini memiliki warna pada sampul depan dan belakang 

serta beberapa judul yang berada di buku tersebut. 
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3. Buku Budaya Tradisional Melayu Riau 

 

Gambar 3.13. Buku Budaya Tradisional Melayu Riau 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 

Buku ini dirancang oleh Tim Pusat Penelitian Kebudayaan dan 

Kemasyarakatan Universitas Riau dan bekerja sama dengan Dinas 

Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata pada tahun 2005. Penulis tidak 

menemukan buku yang memiliki sampul aslinya dalam perpustakaan 

Soeman HS. Pada sampul depan terdapat judul, pengarang, penerbit, dan 

tahun terbit. 

Konten dalam buku ini meliputi sejarah, awal mula, adat istiadat, 

perkawinan, permainan, kesenian budaya Melayu Riau. Tanpa 

menggunakan ilustrasi ataupun warna. 
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 Metodologi Perancangan  3.2.

3.2.1. Metodologi Perancangan Buku  

Metode perancangan buku yang penulis lakukan yaitu bedasarkan teori 

perancangan buku anak yang digunakan Salisbury (2004) dalam bukunya, yaitu 

(hlm. 74-91): 

3.2.1.1. Konsep dan Ide 

Berupa interpretasi brainstorming, mindmapping, dan ide-ide original 

yang dibuat dari sang penulis buku. Penggunaan sketsa dan catatan 

ilustrator sangat penting dalam pemilihan konsep dan ide, penggambaran, 

doodle, dan sequences dapat membuahkan ide. Terkadang tema dapat 

terinspirasi dari sebuah tempat.  

3.2.1.2. Bentuk 

Penentuan format dari buku yaitu berupa ukuran dan bentuk dari buku. Hal 

ini harus sangat diperhatikan karena format buku merupakan kontak fisik 

pertama yang dirasakan sebelum isi buku, juga sebagai penentu dalam 

konten buku.  

Terdapat banyak buku yang melanggar format buku biasanya. 

Tetapi pada umumnya, dikarenakan pertimbangan atas susunan rak toko 

buku dan perpustakaan, maka format buku terbatas yaitu buku berbentuk 

tinggi (portrait), lebar (landscape), atau kotak (Square) sesuai dengan 

konsep. 
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3.2.1.3. Urutan Gambar 

Dalam tahap ini menghasilkan bentuk storyboard. Storyboard berupa 

serangkaian miniatur halaman outline (flatplan  dan  thumbnail) tentang 

konten buku untuk dapat menentukan halaman buku lebih presisi. Pada 

halaman ini dapat juga menentukan letak isi dari konten berupa tulisan, 

gambar, warna, dan ukuran. 

3.2.1.4. Tulisan dan Gambar 

Dalam tahap ini, dengan cara membuat sketsa konten dan ilustrasi, 

menentukan strategi gambar ilustrasi yang tepat untuk kesinambungan 

antara konteks dengan gambar. 

3.2.1.5. Membuat buku dummy 

Memasuki tahap produksi dengan cara membuat buku dummy. Dalam 

membuat storyboard, dapat melihat susunan dari keseluruhan buku 

sekilas. Tetapi dengan membuat buku dumi akan dapat merasakan 

pengalaman dalam membaca buku dan contoh buku fisik yang akan 

dicetak. 
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