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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk merancang buku 

mengenai hypnoparenting untuk mendidik anak adalah metode kualitatif 

(wawancara, studi eksisting dan observasi) dan metode kuantitatif (kuisoner). 

Pemakaian kedua penelitian ini disebut juga dengan penelitian gabungan atau mix 

methods.  

Menurut Yusuf (2014) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan terstruktur dan datanya dapat dikuantitatifkan, lalu analisis data 

dilakukan bisa dengan statistik. Salah satu contoh penelitian kuantitatif adalah 

kuesioner. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang penyampaiannya 

dan analisis data secara naratif. Penelitian ini berupa deskripsi yang mendetail dan 

dapat didapatkan pendapat langsung dari orang-orang. Lalu penelitian gabungan 

adalah penggunaan kedua metode yaitu kuantitaif dan kualitatifdalam meneliti 

suatu masalah. Penelitian gabungan muncul dikarenakan ketidapuasan dalam 

penggunaan salah satu metode saja, entah kualitatif dan kuantitaif. Dengan 

melakukan penelitian gabungan, kedua metode tersebut dapat saling mendukung 

kelemahan dan kekuatan masing-masing sehingga data yang didapatkan akan lebih 

lengkap, tajam dan komprehensif. 
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3.1.1. Wawancara 

3.1.1.1. Wawancara dengan Psikolog 

Wawancara dilakukan dengan seorang psikolog bernama Leonarda Anggia 

M.Psi, pada hari Rabu, 28 Februari 2018, pukul 09:00 WIB di Universitas 

Multimedia Nusantara Gedung C 207. Wawancara ini mengenai bagaimana 

parenting yang dilakukan orang tua muda dan hubungannya dengan metode 

hypnoparenting.  

 

Gambar 3.1. Wawancara dengan Ibu Anggia 

Menurut Ibu Anggi, Hypnoparenting merupakan perpaduan dua 

istilah yang dijadikan satu yaitu hipnosis dan parenting. Metode ini 

hampir tidak mungkin diberikan oleh terapis karena tujuan dari 

Hypnoparenting adalah agar orang tua dapat mengaplikasikan sendiri 

metode ini kepada anaknya, berbeda dengan hipnoterapi yang harus 

dilakukan oleh soerang hipnoterapis.  
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Secara umum, metode pengasuhan hypnoparenting memakai 

pendekatan alam bawah sadar. Anak diberikan kata-kata positif yang 

menjadi sugestinya ketika sedang berada dalam keadaan rileks. Namun 

terdapat teknik atau cara tertentu dalam mengaplikasikan 

hypnoparenting oleh orang tua yang hanya diketahui oleh pakarnya. 

Contohnya situasi apakah yang tepat untuk anak diberikan sugesti dan 

batasan usia efektif anak diberikan metode ini. Penulis harus melakukan 

wawancara tersendiri dengan seorang pakar hypnoparenting untuk 

mengetahui cara dan teknik tersebut.  

Ibu Anggi mengatakan bahwa usia setelah 12 tahun merupakan 

remaja dan ketika mereka telah menemukan identitas diri dan telah 

membentuk suatu kebiasaan. Sehingga jika ingin menerapkan metode 

hypnoparenting yang tujuannya membentuk perilaku positif anak, usia 

yang paling efektif adalah ketika anak belum membentuk identitas diri 

yaitu umur 0 tahun sampai sebelum 12 tahun. Hal ini dapat dikaitkan juga 

dengan teori perkembangan psikologi manusia karangan Erickson. 

Sedangkan untuk usia orang dewasa, Ibu Anggi mengkategorikan 

usia orang tua muda ada pada umur 25 sampai 36 tahun yang disebut 

dewasa awal dan dewasa madya. Orang dewasa awal dan mdya biasanya 

merupakan usia dimana orang tua baru memiliki anak dan memiliki rasa 

ingin tahu yang lebih tinggi. Rasa ingin tahu ini mendorong mereka untuk 

terus mencari berbagai sumber yang efektif dalam mendidik anak dan 

ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Hal ini dibuktikan 

Perancangan Buku Mengenai..., Cecilia Carla Clarisa, FSD UMN, 2018



67 
 

dengan banyaknya komunitas yang dibentuk oleh orang tua muda seperti 

Momies Daily. Sedangkan pada orang tua berumur 39 tahun ke atas, 

mereka lebih nyaman untuk menerapkan pola asuh berdasarkan 

pengalaman yang mereka punya. Menurut Ibu Anggi berdasarkan teori 

yang ada, orang tua umur 39 tahun ke atas biasanya keinginan untuk 

berubah lebih rendah karena mereka sudah nyaman dengan apa yang 

mereka lakukan.  

Lalu teknik parenting sendiri memiliki berbagai pendekatan yang 

telah dipakai orang tua untuk mendidik anak. Seperti tipe orang tua yang 

otoriter yaitu pengasuhan yang selalu memberikan aturan dan tidak 

memberikan kesempatan anaknya untuk memilih. Lalu ada pendekatan 

demokratis yaitu pengasuhan yang memberi kesempatan anaknya untuk 

memilih dan menghadapi konsekuensinya sehingga lebih membentuk 

logika anak. Selain itu ada juga metode punishment and reward. Namun 

pada prakteknya, orang tua pasti memakai pendekatan kombinasi dari 

pendekatan yang ada.  

Peran kedua orang tua juga sangat dibutuhkan dalam mendidik 

anaknya. Di Indonesia mayoritas masyarakat masih mengambil budaya 

patriarki sehingga ibu yang lebih banyak mengurus anaknya dan 

mempengaruhi dari segi emosi, perasaan dan kasih sayang. Walaupun 

seorang ibu lebih mungkin dan bisa mempraktekan teknik 

hypnoparenting ini tapi tidak menutup kemungkinan untuk seorang ayah 
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dalam mempelajari metode ini. Karena dalam mendidik anak harus ada 

kekonsistenan dan keseimbangan lewat peran ayah dan peran ibu. 

Perancangan buku mendidik anak melalui hypnoparenting ini 

dapat menjadi alternatif postif yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam 

mendidik anak agar memiliki perilaku yang lebih positif. Alasannya 

karena masih banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan cara yang 

salah.  Berdasarkan kasus yang pernah beliau tangani banyak anak yang 

bermasalah akibat  didikan yang salah dari orang tuanya. Dampak 

negatifnya dapat berpengaruh pada mental anak dan perilaku mereka 

ketika dewasa. Seperti salah satu kasus ibu Anggi ketika seorang anak 

yang saat kecil selalu dipukuli orang tuanya jika mendapatkan nilai yang 

buruk membuat anak tersebut menjadi sosok pembohong. Beliau pun 

memberikan saran bahwa pemberian informasi mengenai pengaplikasian 

metode hypnoparenting dalam mendidik anak paling baik diberikan 

dalam bentuk buku karena secara teori, seseorang lebih efektif dalam 

menyerap informasi  ketika membaca melalui medium fisik 

dibandingkan medium digital. 

3.1.1.2. Wawancara dengan Pakar Hypnoparenting 

Wawancara dilakukan dengan seorang Clinical Hypnotherapist bernama 

Lucy Santioso, Psi, CCH, CI, CMHA atau sering dipanggil dengan Bunda 

Lucy, pada hari Sabtu, 3 Maret 2018, pukul 13:30 WIB di kediaman beliau. 

Wawancara ini mengenai penjelasan Hypnoparenting dan hubungannya 

dengan mendidik anak.  
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Gambar 3.2. Ibu Lucy Sedang dalam Sesi Menerapi Anak 

Menurut ibu Lucy esensi sebenarnya dari hypnoparenting adalah 

membuat orang tua menyadari bahwa bahasa komunikasi dan semua yang 

ada dalam diri orang tua adalah bagian dari menghipnosis anak. Contohnya 

adalah ketika orang tua memperlihatkan suatu model perilaku kepada anak, 

ada kemungkinan besar pada anak untuk mengikutinya. Contoh tersebut 

sebenarnya sudah termasuk melakukan sugesti kepada anak. 

Hipnosis adalah teknik melakukan sugesti ke dalam alam bawah 

sadar karena menurut penelitian, pikiran manusia dikontrol oleh pikiran 

alam bawah sadar sebanyak 90% dan sisanya adalah pikiran sadar. Jika 

seseorang sedang dalam keadaan terhipnosis, mereka melakukan segala 

sesuatu sesuai dengan refleks bukan merespon seperti saat keadaan normal. 
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Dalam keadaan normal, seseorang akan cenderung memproses dan 

memikirkannya baru merespon.  

Hipnosis sangat berhubungan dengan kejadian-kejadian dan 

pengalaman masa lalu karena sugesti masuk lewat panca indera yaitu 

mendengar, melihat dan merasakan. Ini menjadi salh satu alasan kesalahan 

orang tua dalam mendidik anak. Biasanya orang tua secara tidak sadar 

mendidik anaknya berdasarkan pengalaman masa lalunya, baik yang benar 

maupun salah. Walaupun secara pikiran sadar orang tua tidak ingin anaknya 

merasakan perasaan negatif orang tua saa kecil, namun secara pikiran bawah 

sadar orang tua biasanya melakukan kesalahan tersebut. 

Namun, pikiran bawah sadar yang sudah tersetting dapat diubah 

kembali melalui teknik sugesti atau hipnosis. Hipnosis ini dapat merubah 

perilaku dan kebiasaan buruk hasil dari pengalaman masa lalu tersebut. 

Waktu yang diperlukan untuk mengaplikasikan teknik ini juga terbilang 

fleksibel. Hipnosis diaplikasikan ketika anak dalam keadaan rileks seperti 

saat tidur dan bangun tidur. Namun dalam situasi sedang makan, bermain, 

mandi sekalipun dapat diberikan sugesti. Hal tersebut merupakan beberapa 

kelebihan dari teknik hipnosis pada metode hypnoparenting. 

Pengaplikasian hypnoparenting ini sebenarnya mudah dipraktekan 

oleh orang awam. Hypnoparenting ini juga dapat diaplikasikan pada 

masalah anak sehari-hari seperti mengompol, ketakutan dan lain-lain. 

Penanganan dan pengaplikasian teknik hipnosis pada tiap masalah pun 
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berbeda-beda. Adapula pengaruh usia dalam mengaplikasikan metode ini. 

Semakin kecil usia anak semakin baik karena pikiran bawah sadar masih 

belum bisa memfilter apa yang benar dan salah. Pengaruh terhadap orang 

dewasa yang sudah menerapkan metode ini sejak kecil adalah mereka 

tumbuh menjadi orang yang lebih positif. 

Menurut ibu Lucy yang telah mempraktekan langsung metode 

hypnoparenting ini, metode ini tidak kaku dan dapat mengikuti jalan 

pemikiran dari pasien sehingga eksplorasi dapat lebih mendalam.  

3.1.1.3.  Wawancara dengan Editor Elex Media 

Pada tanggal 9 Mei 2018 pada puku 19.00 penulis melakukan wawancara 

dengan kepala Editor Elex Media bertempat di kediamannya. Wawancara 

ini dilakukan untuk mengetahui informasi syarat dan kriteria untuk 

menerbitkan sebuah buku serta teknis dalam penerbitan.  

 

Gambar 3.3. Wawancara dengan Ibu Retno 
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Menurut bu Retno, salah satu ukuran untuk menerbitkan sebuah 

buku adalah 14,8x21 cm dan ukuran ini sesuai dengan buku hypnoparenting 

dengan target orang tua muda dengan pertimbangan mudah dibawa. Namun 

pada penerbitan sebenarnya,  jika ingin menerbitkan dengan ukuran ini, 

penulis harus memberi 3 judul yang akan diterbitkan bersamaan. Lalu 

format buku yang direkomendasikan adalah potrait dan ketebalan buku yang 

disarankan untuk buku ini adalah 64 halaman.  

Selain itu beliau juga memberikan pengetahuannya mengenai 

keadaan pasar buku di Indonesia. Beliau menyarankan agar judul buku 

dibuat tidak terlalu formal untuk menarik perhatian pembaca. Judul buku 

sebaiknya dibuat dengan kalimat yang kedengarannya menyenangkan dan 

mengajak. Beliau juga menyarankan agar penulis mencari pembimbing 

dalam merancang buku yang merupakan pakar di bidangnya tingkat 

kredibelnya tinggi. Hal ini dikarenakan topik buku penulis yang 

berhubungan dengan pengobatan atau perlunya kredibilitas tinggi. 

3.1.1.4. Wawancara Online dengan Editor Buku 

 

Gambar 3.4. Wawancara Online dengan Editor 
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Penulis melakukan wawancara online pada tanggal 5-7 Mei 2018 melalui 

aplikasi whatsapp dengan seorang editor buku bernama Sellia Karisma. 

Menurut Sellia Bahasa yang dipakai dalam konten buku sudah cukup 

komunikatif dan dapat tersampaikan kepada orang tua muda. Bahkan bahasa 

yang digunakan oleh penulis dalam konten buku merupakan gaya bahasa 

yang umum sehingga aman diterima untuk segala macam karakter orang tua 

muda. 

3.1.2. Focus Group Discussion (FGD) 

 

Gambar 3.5. Forum Group Discussion dengan 4 Partisipan Orang Tua Muda 

Pada tanggal 30 Maret 2018 penulis melakukan Focus Group Discussion yang 

merupakan salah satu tehnik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan secara 

berkelompok untuk membahas suatu topik yang spesifik dalam sebuah diskusi yang 

ineraktif (Hennink, M. M., 2014, hlm. 1). Focus Group Discussion ini diikuti oleh 

4 partisipan wanita yang berumur sekitar 30-35 tahun yang telah menikah dan 

memiliki anak beurmur 4-7 tahun. Diadakannya focus group discussion ini 

bertujuan untuk mendapatkan data mengenai bagaimana orang tua dalam mendidik 
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anak dan permasalahan utama yang mereka hadapi dalam mendidik anak secara 

realita. 

1. Permasalahan dalam mendidik anak dan cara menanganinya 

Menurut hasil dari diskusi yang dilakukan penulis, permasalahan yang sering 

dialami dalam keadaan sehari-hari adalah permasalahan bangun di pagi hari, 

anak yang suka melawan atau membatah karena mereka sudah memiliki 

keinginan pribadi sebagai seorang individu dan mengekspresikannya, 

permasalahan emosi atau temperamen seperti saat permintaannya tidak 

dituruti, penanganan karakter yang berbeda pada anak. Permasalahan tersebut 

cenderung membangkitkan emosi para orang tua sehingga orang tua secara 

sadar maupun tidak sadar menangani anak dengan keras dan otoriter karena 

lepas kontrol. Pemberian hukuman saat emosi seperti pukulan atau dimarahi 

dengan kata-kata kasar yang dilakukan akan disesali oleh orang tua setelah 

melakukannya walaupun mereka mengetahui bahwa hal tersebut adalah hal yg 

seharusnya tidak mereka lakukan. Hal ini juga dilakukan untuk membuat anak 

lebih disiplin nantinya menurut salah satu partisipan. 

2. Metode parenting yang digunakan  

Tidak ada metode yang pasti yang dipakai oleh para orang tua dalam mendidik 

anak. Mereka lebih mengandalkan sumber pembelajaran dari pengalaman, 

pembinaan gereja dan hasil sharing sesama orang tua sebagai panduan dalam 

mendidik anak-anaknya. Hal ini dikarenakan minimnya waktu yang orang tua 

miliki membuat mereka tidak sempat untuk mencari metode atau teknik 
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mendidik anak di berbagai sumber. Sumber referensi yang paling sering orang 

tua gunakan dalam mencari informasi yakni buku dan media internet yang 

dapat mereka baca sambil beristirahat di waktu luangnya.  

3. Cara dalam mendidik anak  

Cara mendidik yang dilakukan oleh partisipan didominasi oleh mendidik 

secara otoriter. Mereka cenderung menghukum anaknya jika mereka 

melakukan kesalahan yang menurut orang tua perbuatan yang benar-benar 

salah. Walaupun setelahnya orang tua akan menyesali dan meminta maaf 

kepada anaknya serta memberikan penjelasan kepada anak setelahnya 

mengapa mereka melakukan hal tersebut. Salah satu partisipan, mendidik anak 

dilakukan secara tegas namun tetap dengan kasih sayang sehingga anak akan 

tumbuh dengan disiplin. Sedangkan partisipan lain merasa mendidik anak 

dilakukan dengan kasih sayang dan dengan ketgasan yang tidak secara otoriter. 

Jika anak tidak patuh, orang tua dapat memberikan gertakan dan alasan kepada 

anak mengapa anak harus melakukan hal tersebut. 

Ada pula hal yang dilakukan para partisipan dalam mengatasi anak 

yang melakukan suatu kesalahan. Menurut mereka, anak memiliki rasa 

penasaran yang tinggi terhadap banyak hal, termasuk benda-benda berbahaya 

dan hal yan salah. Dalam hal ini, orang tua cenderung memberikan efek jera 

kepada anaknya agar anak tahu bahwa hal yang mereka lakukan itu salah. Hal 

ini dikarenakan jika mereka belum tau secara langsung dampak negatifnya, 

mereka akan tetap penasaran dan terus melakukan hal tersebut. 
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Peran dan kontribusi ayah dalam mendidik anak juga penting walaupun 

tidak sebanyak ibu karena kuantitas waktu bertemu yang berbeda. Peran ayah 

adalah untuk memberikan hal yang tidak diberikan ibu seperti menanamkan 

kedisiplinan atau pengembangan aspek motorik dengan bermain bersama. 

4. Cara berkomunikasi yang dilakukan orang tua  

Partisipan melakukan komunikasi dengan anaknya secara 2 arah dimana orang 

tua dan anak saling berdiskusi dan memberi pendapat. Orang tua akan 

memantau keadaan anaknya dan menanyakan jika anaknya terlihat memiliki 

masalah di lingkungan sosialnya. Anak juga memberikan pendapat kepada 

orang tuanya yang dapat menjadi bahan intropeksi diri bagi orang tua. Menurut 

partisipan, cara berkomunikasi juga dipengaruhi oleh bagaimana karakter anak 

sehingga pendekatan dan cara berkomunikasi juga beragam. 

5. Harapan orang tua 

Berdasarkan partisipan, tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk 

menerapkan metode-metode baru untuk mengembangkan cara mereka dalam 

mendidik agar lebih benar dan positif. Bahkan orang tua bisa mengganti pola 

asuh yang telah mereka lakukan menjadi pola asuh yang lebih positif jika hal 

ini ditujukan untuk kebaikan anak-anak mereka. Selama ini partisipan 

mendidik anak lebih banyak terpengaruh dari pola asuh yang pernah diberikan 

saat kecil dan menerapkannya kepada anak-anak mereka. Orang tua juga 

berharap dapat mendidik dengan baik agar anak dapat tumbuh dengan karakter 

dan perilaku yang baik saat dewasa. Lalu agar anak juga dapat tumbuh dan 
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membawa diri sesuai dengan keadaan jamannya dan dapat membedakan nilai 

yang baik dan buruk secara tepat. 

3.1.3. Kuesioner 

Kuesioner dilakukan dengan metode random sampling dan dilakukan pada orang 

tua yang memilki anak 3-7 tahun dan berdomisili di Jabodetabek dan Bandung, 

untuk mendapatkan data tahu atau tidaknya orang tua mengenai Hypnoparenting. 

Penulis telah menyebarkan kuisoner secara online dan mendapatkan responden 

sebanyak 66 orang.  

 

Gambar 3.6. Jenis Kelamin Responden 

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat 18,2% responden pria dan 81,8% 

responden wanita yang mengisi kuesioner ini. Hal ini membuktikan bahwa lebih 

banyak seorang wanita yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan 

parenting. 
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Gambar 3.7. Usia Responden 

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat 1,6% responden yang berumur 20-

24 tahun, 13,6% responden yang berumur 25-30 tahun, 21,2% responden yang 

berumur 31-35 tahun dan 63,6% responden yang berumur lebih dari 36 tahun. 

Walapun target penulis adalah orang tu muda yang berumur 25-35 tahun, orang tua 

yang berusia lebih dari 36 tahun juga pernah merasakan bagaimana mengurus anak 

berumur 3-6 tahun sehingga masih termasuk dalam target kuesioner ini. 

 

Gambar 3.8. Domisili Responden 

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat 75,8% responden yang berdomisili 

di Bandung dan 13,6% responden di Tangerang. Lalu sisanya memiliki domisili di 

Jakarta, Batam, Medan dan Jawa barat. Target dari penulis adalah Jabodetabek dan 

Bandung sehingga sebagian besar sudah mencakup target dari perancangan ini. 
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Gambar 3.9. Profesi Responden 

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat 60,6% responden yang berprofesi 

sebagai ibu rumah tangga, 24,2% berprofesi sebagai wiraswasta dan sisanya 

berprofesi sebagai karyawan swasta, guru dan dokter gigi. Hal ini menyatakan 

bahwa sebagian besar responden dalam kuesioner ini adalah ibu rumah tangga. 

 

Gambar 3.10. Penghasilan Responden 

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat 48,5% responden berpenghasilan 

lebih dari 6 juta, 34,8% berpenghasilan antara 3 juta sampai 6 juta dan 16,7% 

berpenghasilan dibawah 3 juta. Hal ini menyatakan bahwa sebagian dari responden 

berada pada kalangan menegah ke atas secara ekonomi. 
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Gambar 3.11. Status Responden 

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat 98,5% responden yang telah 

menikah dan 1,5% belum menikah atau masih lajang. Hal ini menyatakan bahwa 

hhampir semua responden telah menikah dan sesuai dengan target dari perancangan 

ini. 

 

Gambar 3.12. Jika Telah Menikah, Apakah Anda Sudah Memiliki Anak? 

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat 98,5% responden yang telah 

menikah dan 1,5% belum menikah atau masih lajang. Hal ini menyatakan hampir 

semua responden kuesioner ini telah memiliki anak dan sesuai dengan target. 
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Gambar 3.13. Apakah Anda Mengetahui Apa Itu Hypnoparenting? 

Penulis menyimpulkan bahwa 47% responden yang merupakan orang tua 

yang telah memiliki anak belum mengetahui dan belum menyadari akan 

penggunaan metode hypnoparenting ini untuk mendidik anak. Walaupun 45,5% 

pernah mendengar tentang metode ini, mereka belum mengetahui lebih dalam dan 

kegunaan dari metode hypnoparenting. Lalu terdapat 7,6% yang sudah pernah 

mencoba dan mengaplikasikan hypnoparenting. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar orang tua belum terlalu menyadari mengenai kelebihan dari 

mengaplikasikan metode ini dalam parenting.  

 

Gambar 3.14. Apakah Anda Tertarik Mempelajari Hypnoparenting Setelah Membaca 

Penjelasan Diatas? 
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Lalu penulis menanyakan ketertarikan mereka untuk mengetahui lebih jauh 

dan mempelajari metode hypnoparenting. Hasil dari 66 responden adalah 90,8% 

persen mengatakan ya dan 9,2% mengatakan tidak.  

Dari hasil kuisoner berikut menandakan bahwa ada ketertarikan orang tua 

untuk mengetahui lebih jauh metode ini sehingga perancangan buku ini dapat 

menjadi salah satu solusi untuk memenuhi keinginan orangtua untuk mempelajari 

metode hypnoparenting. 

3.1.4. Observasi 

3.1.4.1. Forum Mommies Daily 

Pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 19.30 WIB penulis melakukan observasi 

non-participant observer pada forum Mommies Daily. Forum Mommies 

Daily adalah tempat ibu-ibu muda untuk saling berbagi informasi tentang 

anak mereka baik dari cara mendidik, buku-buku parenting, dan lain-lain. 

Penulis melakukan observasi pada thread yang berjudul perkataan positif. 

Thread perkataan positif ini dimulai pada tanggal 19 April 2010 dan 

postingan terakhir ada pada tanggal 24 Februari 2017. Pada forum ini para 

ibu membahas mengenai pengaruh perkataan positif dalam mendidik anak 

dan berbagi cara untuk mengatakan hal positif dan menghindari perkataan 

negatif pada anak.  
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Gambar 3.15. Forum Mommies Daily 

(https://forum.femaledaily.com/showthread.php?3508-Perkataan-Positif/page13, 2010) 

Dalam hal ini mereka sebenarnya secara tidak sadar sudah mulai 

mengaplikasikan teknik hypnoparenting lewat menanamkan perkataan 

positif pada anak dan penggantian kata jangan dengan kata yang lebih 

positif. Kesimpulan yang didapatkan penulis setelah melakukan observasi 

pada forum ini adalah para orang tua masih bingung dalam bagaimana cara 

yang tepat untuk memakai kata positif kepada anak mereka. Mereka juga 

menyadari kepentingan akan penanaman perakataan positif pada anak. 
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Gambar 3.16. Forum Mommies Daily 
(https://forum.femaledaily.com/showthread.php?3508-Perkataan-Positif/page13, 2010) 

Menurut mereka menanamkan kata-kata positif ini adalah hal yang 

sulit apalagi ketika merka sedang emosi, mereka akan cenderung 

mengatakan kata jangan dan kata-kata negatif lain. Hal ini belum berubah 

sejak awal thread ini dimulai hingga berakhir. Salah satu orang tua juga 

menanyakana akan keberadaan buku dimana mereka bias mempelajari 

mengenai hal ini. 

 

Gambar 3.17. Forum Mommies Daily 
(https://forum.femaledaily.com/showthread.php?3508-Perkataan-Positif/page13, 2010) 
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3.1.4.2. Situs Web APA.org 

Penulis melakukan observasi pada situs web apa.org pada tanggal 9 Maret 

2018 pada pukul 20.00 WIB. Apa.org adalah situs web organisasi ilmiah 

dan professional yang merepresentasikan psikologi di Amerika. Tujuan dari 

observasi ini adalah menambah wawasan mengenai teori dan pengetahuan 

yang berhubungan dengan parenting. Organisasi ini berdiri pada tahun 1982 

dengan 31 anggota dan berkembang pesat setelah perang dunia kedua. 

Tujuan mereka adalah melebarkan peran psikologi dalam memajukan dan 

meningkatkan pengakuan psikologi sebagai science. Artikel dalam situs 

web ini dibuat oleh pakar dan praktisinya secara langsung dengan bukti dari 

dasar ilmiah. Salah satu topik yang dibahas pada artikel di situs web ini 

adalah parenting. 

1. Tujuan Parenting 

Berdasarkan apa.org yang mengadaptasi dari Encyclopedia of 

Psychologi bahwa parenting memiliki 3 tujuan utama yaitu menjamin 

kesehatan dan keamanan anak, menyiapkan anak untuk menjadi 

produktif dan meneruskan nilai budaya, serta menjaga hubungan baik 

dengan anak. 

2. Gaya Parenting 

Menurut artikel dalam apa.org terdapat 3 gaya dalam parenting yaitu 

authoritative, permissive, uninvolved. Authoritative adalah gaya 

parenting yang ketat dengan menentukan batasan-batasan tegas dalam 
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mengasuh anak sperti memberikan peraturan, diskusi dan lainnya. 

Orangtua cenderung melihat dari sudut pandang anaknya namun tidak 

selalu mene rimanya. Anak yang diasuh dengan gaya authoritative 

biasanya tumbuh menjadi anak yang ramah, energik, ceria, percaya diri, 

penasaran, kooperatif, dapat mengontrol dirinya, dan berorientasi pada 

prestasi.  

Pada gaya parenting permissive, karakteristik orang tua 

biasanya hangat dan tidak ketat seperti authoritative namun lebih 

longgar. Orang tua dengan gaya ini gagal dalam membuat batasan tegas 

pada anak dan lebih cenderung memanjakan anaknya. Anak yang 

diasuh dengan gaya ini biasanya tumbuh menjadi anak yang impulsive, 

memberontak, tidak punya tujuan, mendominsi, agresif, dan memiliki 

kontrol diri, kemandirian dan prestasi yang rendah. 

Sedangkan pada gaya parenting uninvolved, orang tua tidak 

bertanggung jawab dan menolak anaknya. Anak yang mendapat 

pengasuhan dengan gaya ini biasanya tumbuh dengan kepercayaan diri 

yang rendah, rendah diri dan mencari seorang role model untuk 

menggantikan peran oang tua yang telah mengabaiakannya. Namun 

karena kurangnya bimbingan biasanya role model yang mereka pilih 

salah dan tidak pantas. 
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3.1.5. Hypnoparenting 

Menurut Setyono (2009) hypnoparenting diambil dari 2 kata yaitu hipnosis dan 

parenting. Hypnoparenting adalah suatu ilmu yang menggabungkan teknik 

hipnosis dengan pengetahuan tentang mendidik dan membesarkan anak. Kedua hal 

ini berkaitan karena dalam pembentukan pola perilaku dan pemikiran anak 

sebenarnya banyak melibatkan hipnosis, namun hal ini belum disadari oleh banyak 

orang.  

3.1.5.1. Hipnosis 

Menurut Sutiyono (2014, hlm. 23) hipnosis adalah fenomena alamiah yang 

dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saat seseorang dapat 

membayangkan asamnya jeruk nipis di dalam kepala mereka dan merengut 

padahal tidak sedang memakan jeruk nipis sama sekali. Pikiran memproses 

stimulasi kata-kata dan merubahnya menjadi gambaran mental berdasarkan 

informasi yang pernah diterima. 

Pikiran manusia terdiri dari 2 macam yaitu pikiran rasional (sadar) 

dan irasional (alam bawah sadar). Apa yang dipikiran terus menerus dalam 

pikiran rasional, lama-lama akan tersimpan dan terekam dalam pikiran 

irasional atau bawah sadar. Sehingga jika selalu memikirkan hal positif 

maka akan menuai hal positif juga. Sebaliknya jika memilkirkan hal negatif 

maka akan menuai hal negatif juga. Pikiran irasional tidak pernah menolak 

dan selalu menanamkan apa yang dipikiran dalam pikiran rasional.  
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Sebelum masuk dalam pikiran bawah sadar, informasi pasti 

melewati pikiran sadar terlebih dahulu sehingga pikiran rasional merupakan 

gerbang bagi pikiran irasional. Hipnosis pada prinsipnya adalah membuka 

gerbang dan mengistirahatkan pikiran rasional sehingga sugesti yang masuk 

tidak diolah pikiran sadar. Dengan terbukanya gerbang kesadaran, 

seseorang menjadi sangat mudah dipengaruhi pikiran alam bawah sadarnya. 

a. Sejarah Hiponosis 

Penelitian hipnosis secara ilmiah diawali oleh Franz Anton Mesmer. 

Mesmer menggunakan suatu teknik pengobatan yang disebut dengan 

Teknik Mesmer. Teknik ini sebenarnya menggunakan teknik sugesti, 

namun saat itu Mesmer menyebutnya “sifat alamiah magnetisme 

hewani” dan pengobatannya dengan mentransfer magnestisme hewani 

milikinya kepada pasien.  

Lalu Teknik Mesmer ini dilanjutkan oleh seorang dokter 

bernama John Elliotson. Elliotson menggunakan teknik memer untuk 

pengendalian rasa sakir dan operasi, namun muncul obat anestetis saat 

itu sehingga teknik mesmer tidak digunakan lagi. Selanjutnya James 

Esdaille melanjutkan penggunaan teknik Mesmer ini lagi, namun 

karena kemunculan bahan kimia yang lebih ampuh, hal yang dilakukan 

Edaile dan Elliotson dianggap menyimpang dari praktik kedokteran 

yang umum saat itu. 
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James Braid adalah orang pertama yang menjelaskan Teknik 

Mesmer ini dari sudut pandang ilmu psikologi. Ia melakukan penelitian 

dan dari hasil penelitiannya, hipnosis pun dapat dijelaskan dalam 

kerangka ilmiah serta diterima sebagai teknik pengobatan oleh dunia 

kedokteran Inggris. Braid memberi nama teknik Mesmer ini menjadi 

hypnotism atau hipnosis dan juga menjadi bapak hipnosis. 

Lalu adapula Milton H. Erickson yang dipandang sebagai 

hipnoterapis dan psikoterapis yang kreatif serta inovatif. Ia 

menyumbangkan pengembangan teknik sugesti tidak langsung dan 

non-authoritarian. Cara tersebut mampu membuat subjek untuk belajar 

bagaimana mengalami hipnosis dan menggunakan potensi mereka 

untuk memecahkan masalahnya sendiri. 

b. Proses Hipnosis 

Berdasarkan Gunawan (2005, hlm. 22-24) Hipnosis adalah fenomena 

alamiah yang pasti terjadi pada diri setiap orang. Hipnosis ini terjadi 

melalui proses alamiah dan berhubungan dengan gelombang otak. 

Setiap manusia memiliki dan memproduksi 4 jenis gelombang otak 

yaitu beta (12-40 Hz), alfa (8-12 Hz), theta (4-8 Hz) dan delta (0,1-4 

Hz). Pada kesadaran normal, gelombang otak yang dominan adalah 

gelombang beta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan alat 

EEG (electroencephalograph), kondisi hipnosis berada di antara 

gelombang alfa dan theta. Semakin dalam kondisi hipnosis semakin 
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rendah gelombang otaknya yaitu gelombang theta dalam (low theta). 

Ketika masuk kepada kondisi hipnosis yang lebih, kondisi gelombang 

low theta akan berpindah ke kondisi gelombang delta. Saat subjek ada 

pada gelombang delta, ia tidak bias merasakan dan mendengar apapun, 

sama seperti saat seseorang sedang tertidur pulas. 

3. Mitos Hipnosis 

Terdapat pandangan yang berbeda-beda terhadap hipnosis dalam 

masyarakat Indonesia. Sebagian besar pandangan terhadap hipnosis 

adalah negatif. Hipnosis sering kali dikorelasikan dengan hal 

supranatural, mistis dan gaib. Padahal hipnosis adalah seni komunikasi 

yang memanfaatkan bawah sadar dan subjek hipnosis dapat 

mengendalikan pikirannya sepenuhnya. Ada juga pandangan bahwa 

hipnosis sama dengan tidur, dapat mengubah kepribadian dan berakibat 

lupa ingatan. Namun semua itu tidak benar dan memiliki penjelasan 

tertentu secara ilmiah. 

3.1.5.2. Parenting 

Menurut Setyono (2009, hlm. 26) bahwa parenting adalah segala hal yang 

berhubungan dengan cara orangtua dalam mendidik dan membesarkan 

anak. Mencari pola pengasuhan yang baik agar anak bisa tumbuh dengan 

baik. Mengasuh anak tidak bisa hanya berdasarkan pengalaman pribadi 

maupun pengalaman orang lain karena tiap anak berbeda sehingga cara yang 

diterapkan juga akan berbeda.  
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Menurut Hoghughi & Long (2004) bahwa sejak dulu anak sudah 

menjadi sesuatu hal yang spesial dan masa kecil menjadi fase yang penting 

dalam hidup manusia. Hal ini terlihat dari berbagai bukti tertulis mengenai 

parenting dan kegiatan parenting yang sudah ada sejak dulu tepatnya sejak 

1995 di Perancis. Lalu menurut Hoghughi bahwa anak bukan sebatas 

target responden pasif dalam parenting karena mereka membentuk 

kepribadian berdasarkan apa yang mereka alami, lihat dan dengarkan dari 

orang tua.  

Munculah bentuk aktivitas utama dalam parenting dan terbagi 

menjadi 3 kelompok yaitu care, control dan development. Berdasarkan 

Kellmer Pringle (1980) mengidentifikasi bahwa care merupakan salah 

satu kebutuhan dari anak. Bukan saja kebutuhan secara fisik namun juga 

kebutuhan sosial dan emosional pada tiap fase perkembangan anak. Hasil 

dari keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan care ini adalah anak yang 

sehat dan memiliki perkembangan yang baik.  

Selanjutnya adalah control yang merupakan berbagai jenis 

aktivitas yang berhubungan dengan membuat peraturan dan batasan tegas 

sesuai dengan usia tertentu anak. Lalu hal yang control dalam hal ini lebih 

kepada behavioural control karena pikiran dan emosi tidak dapat 

dikontrol.  Control mempengaruhi fungsi sosial dari anak dimana mereka 

membutuhkan kedewasaan secara sosial, fisik dan tingkah laku untuk 

menghadapi kehidupan mereka ketika dewasa. Tujuan dari control adalah 
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membentuk tingkah laku yang dengan hukuman apa yang masih dapat 

diterima yang dipertimbangkan secara etik.  

Terakhir adalah aktivitas development yang merupakan aktivitas 

yang didorong dari keinginan orangtua agar anak dapat memenuhi potensi 

yang dimiliki di berbagai bidang seperti olahraga, seni, dan lain-lain. 

Tugas terpenting orang tua dalam aktivitas development ini sebenarnya 

adalah penanaman nilai. Hasil dari development yang baik adalah anak 

memiliki kapasitas terpenuhi dalam mengexplorasi pengalaman dan 

ekspresi. Mereka dibekali dengan nilai-nilai dan akan dengan mudah 

beradaptasi serta lebih mudah diterima secara social. 

a. Terbentuknya Perilaku Anak 

Terbentuknya perilaku anak dipengaruhi juga dari perilaku orang tua. 

Orang tua perlu untuk memperbaiki pola persepsi dan pola didiknya 

sehingga perilaku anak dapat berubah. Dengan memengaruhi diri 

sendiri untuk berubah, secara langsung orang tua juga mengubah 

perilaku anak. Jika orang tua sudah terlanjur berada pada sisi negatif 

pada pikirna anak, semakin anak dewasa persepsinya akan semakin 

sulit diubah. Orang tua harus sedini mungkin melakukan komunikasi 

bawah sadar untuk mengubah perilaku negatif anak.  

Terdapat 3 prinsip untuk mengurangi dampak negatif dari 

faktor genetik yaitu selalu memberikan informasi dan saran positif 

sehingga karakter anak juga dapat dibentuk secara postif, Gunakan 
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kondisi hipnosis secara efektif, dan mempengaruhi anak dengan 

pendekatan yang tepat untuk umurnya 

Terdapat 4 tipe perilaku anak yaitu pemimpin, penggembira, 

pemerhati dan teliti. Keempat tipe perilaku ini memiliki sifat yang 

berbeda-beda sehingga penanganan orang tua juga berbeda-beda. 

b. Kesalahan yang sering dilakukan orang tua 

Menurut Daniel (2017, hlm. 61) bahwa pihak yang paling 

bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak adalah 

orang tua. Namun 80% kasus permasalahan yang terjadi pada 

perteumbuhan anak juga disebabkan faktor orang tua. Orang tua 

secara sadar mauupun tidak sadar sering melakukan hal-hal yang 

berdampak negatif pada anak. Terdapat 4 hal utama yang secara sadar 

maupun tidak sadar cenderung dilakukan oleh orang tua yaitu 

pemaksaan (compulsion), kekerasan (violence), kekurangan contoh 

keteladanan (lack of role model) dan tidak ada waktu (lack of 

presence). 

(1) Pemaksaan (compulsion) 

Memaksa anak melakukan sesuatu tanpa memberi pemahaman 

yang memuaskan kepada anak. 

 

 

Perancangan Buku Mengenai..., Cecilia Carla Clarisa, FSD UMN, 2018



94 
 

(2) Kekerasan (violence) 

Melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun non fisik 

seperti verbal yang mempengaruhi mental anak. hal ini 

menyebabkan anak tidak respek lagi kepada orang tuanya. 

(3) Kekurangan contoh keteladanan (lack of role model) 

Orang tua tidak memberikan contoh atau teladan yang baik 

kepada anak. Contohnya seperti saat orang tua tidak 

memperbolehkan anakknya merokok namun orang tuanya sendiri 

merokok. 

(4) Tidak ada waktu (lack of presence) 

Orang tua tidak memberikan waktu atau kehadiran secara nyata 

yang diperlukan oleh anak sehingga anak bisa masuk kedalam 

lingkungan yang salah atu buruk. Hal ini biasanya dilakukan oleh 

anak sebagai cara untuk menarik perhatian orang tuanya. 

c. Gaya belajar anak 

Gaya belajar anak terdiri dari 3 macam yaitu melalui visual, audiotori, 

dan kinestetik. 

3.1.5.3. Teori Hypnoparenting 

Menurut Sutiyono (2014) Hypnoparenting adalah perpaduan dua 

pengetahuan yaitu prinsip kerja hipnosis dan pengetauhan bagiamana 

Perancangan Buku Mengenai..., Cecilia Carla Clarisa, FSD UMN, 2018



95 
 

mendidik dan menjadi orang tua yang mampu memahami perkembangan 

anak. Hypnoparenting ini dapat menghasilkan pembentukan karakter dan 

kepribadian yang baik untuk anak (hlm. 10).  

1. Tahapan Umum dalam Hypnoparenting 

Teknik Hypnoparenting dilakukan dalam sejumlah tahapan yang 

dijalani dalam kurun waktu 30 menit. Menurut Pratomo (2012) tahapan 

Hipnosis dilakukan dalam 6 tahapan yaitu Pre-talk, pre-induction, 

induction, sugesti, post-hypnotic suggestion, dan termination. 

a. Pre-talk 

Pre-talk adalah tahapan awal dimana orang tua mencari penyebab 

permasalahan yang dimiliki anak. Dalam tahapan ini orang tua 

menggali masalah lebih detail dengan cara bertanya mengapa bisa 

terjadi, kapan, bagaimana, dimana, siapa dan sebagainya. Tahapan 

ini memakan waktu lebih lama dari tahapan-tahapan lain karena 

orang tua harus benar-benar mengerti permasalahan agar tau 

sugesti apa yang palih tepat untuk diberikan. 

b. Pre-induction 

Tahapan ini merupakan proses menciptakan kondisi dan suasana 

yang kondusif dan baik antara penghipnotis yaitu orang tua dan 

subjek yaitu anak. Dalam tahap ini penghipnotis harus mengetahui 

aspek-aspek psikologis subjek secara tepat seperti hal yang 

Perancangan Buku Mengenai..., Cecilia Carla Clarisa, FSD UMN, 2018



96 
 

diminati sampai pengetahuan subjek mengenai hipnosis. Caranya 

bisa dilakukan dengan percakapan ringan atau perkenalan yang 

membuat penghipnotis dan subjek memilki kedekatan secara 

mental. 

Pre-Induction merupakan tahapan yang kritis karena 

kegagalan bisa muncul jika pre-induction dijalani secara tidak 

tepat. Hipnosis membuthkan keadaan psikis tertentu dimana subjek 

memilki rasa suka rela dalam menjalani hipnosis bersama 

penghipnosisnya.  

c. Induction 

Tahapan Induction merupakan tahapan kunci dalam hipnosis 

karenan dalam proses inilah yang membawa anak ke kondisi alfa 

bahkan teta yaitu berada di alam bawah sadar. Saat kondisi alam 

bawah sadar, anak berada di bawah kendali sang penghipnotis yaitu 

orang tua. 

Penghipnotis menggunakan “kalimat kunci” ketika 

memerintahkan anak untuk tidur hypnotic dan mengambil alih sub-

concious subjek. Secara utuh proses induction terdiri dari 3 yaitu 

relaxation, induction, dan deepening. Relaxation adalah proses 

mengurangi keaktifan gelombang otak dari hig beta ke low beta. 

Induction adalah proses membawa subjek ke brain wave alfa dan 
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siap disugesti dengan kalimat kunci. Sedangkan deepening adalah 

proses membawa subjek ke trance level yang lebih dalam (teta). 

d. Sugesti 

Sugesti diterapkan saat anak sudah dalam keadaan tenang dan 

berada di alam bawah sadar atau telah masuk dalam gelombang 

teta. Sugesti tidak dapat diberikan saat anak dalam gelombang delta 

atau tertidur karena sugesti tidak akan masuk ke dalam alam bawah 

sadar dan menjadi sia-sia. Suara yang dipakai harus bernada 

menenangkan dalam memasukan sugesti yang positif. 

e. Post-hypnotic suggestion 

Dalam tahapan ini sugesti mulai dimasukan dengan menggunakan 

kata-kata positif. Saat memberikan sugesti harus memakai kata-

kata yang membangun atau konsturktif bukan menggunakan kata 

“jangan” atau “tidak” karena otak tidak mampu menerjemahkan 

kalimat yang menggunakan kedua kata tersebut. Tahapan ini harus 

dilakukan dengan cepat dan efektif karena penghipnotis sedang 

berbicara dengan alam bawah sadar si anak. 

f. Termination 

Termination merupakan tahapan terakhir dari hypnoparenting. 

Dalam tahapan ini penghipnotis atau orang tua memberikan sugesti 

akhir dan kalimat kunci untuk membangunkan sang anak. 
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2. Kesadaran (Consciousness) atau Pikiran Manusia 

Menurut Daniel (2017) kesadaran manusia berkaitan dengan pikiran 

dan pikiran terbagi menjadi 2 bagian yaitu pikiran sadar (Conscious 

Mind) dan pikiran bawah sadar (Subconcious Mind). Pikiran sadar 

adalah kesadaran yang bersifat kritis, analitis, logis. Pikiran bawah 

sadar adalah kesadaran yang bersifat kurang kritis dan merupakan pusat 

memori manusia (memory bank) yang menyimpan berbagai 

pengalaman, pengetahuan, ideologi seseorang dan lainnya. Kontribusi 

pikiran sadar dalam kehidupan manusia relatif kecil yaitu 10% - 12% 

dibandingkan pikiran bawah sadar yang berkontribusi sebesar 88% - 

90%.   

a. Faktor Kritis (Critical Factor) 

Menurut Daniel (2017, hlm. 58-64) bahwa faktor kritis adalah hal 

yang mempengaruhi dan menentukan keberhasilan sesuatu dan 

bersifat analitis atau tidak lekas percaya. Keberhasilan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah keberhasilan dalam melakukan 

hipnosis atau sugesti karena dengan mengetahui faktor kritis 

seseorang, hipnosis atau sugesti akan lebih mudah dilakukan.  

Faktor kritis memiliki fungsi filterisasi dari sesuatu yang 

diterima yaitu dengan menganalisis dan membandingkan data 

memori yang masuk dengan data memori yang telah ada di bank 

memory dalam pikiran bawah sadar manusia. Memory Bank ini diisi 
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oleh hal-hal yang dipelajari anak dari pertama kali mereka lahir ke 

dunia. Sedangkan factor kritis mulai terbentuk jika memory bank 

anak sudah terisi data yang cukup sehingga anak telah mampu 

menganalisis. 

Proses awal anak dalam belajar adalah meniru. Saat meniru, 

anak akan memasukan informasi ke pikiran bawah sadrnya secara 

langsung tanpa mengetahui dan menyeleksi apakah informasi 

tersebut benar atau salah, baik atau buruk. Proses pembelajaran 

selanjutnya adalah mencoba apa yang dilihat, didengar atau 

dirasakan. Selanjutnya adalah anak akan mempelajari mengolah 

feedback yang diperoleh nya. 

b. Faktor Keberhasilan Hypnoparenting 

Kunci utama keberhasilan Hypnoparenting adalah membuat suasana 

saat melakukan hipnosis menjadi menyenangkan, terutama saat 

ingin menyampaikan suatu nilai atau pesan. Lalu faktor lain adalah 

membangun kepercayaan antar keluarga karena sugesti akan lebih 

mudah diterima jika orang yang memberikan sugesti memiliki 

kedekatan dengan mereka. Lalu faktor selanjutnya adalah 

memberikan sugesti yang merupakan tahap inti dalam Hipnosis. 

Syarat untuk memberikan sugesti adalah Bahasa yang positif, kata-

kata atau kalimat tidak bermakna ganda, diawali dengan kata-kata 

yang bermakna sekarang, membuat subjek merasa diuntungkan. 
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3.1.6. Studi Eksisting 

3.1.6.1. Studi Eksisting Buku I 

 

Gambar 3.18. Buku Ayah Bundaku Terapisku 

Buku ini berjudul Ayah Bundaku Terapisku karangan Bunda Erina yang 

diterbitkan oleh Raih Asa Sukses pada tahun 2013 merupakan buku yang 

menjelaskan mengenai Hypnoparenting dengan pendekatan pengalaman 

atau cerita-cerita. Buku ini penulis pakai sebagai studi kompetitor. 

Tabel 3.1. Tabel SWOT I 

Strength 

- penjelasan dikaitkan dengan contoh realita 

sehingga pembaca dapat membayangkan 

maksud penjelasan yang diberikan 

- Terdapat naskah sugestif yang dapat 

diterapkan pada anak 

- Penulis merupakan pakar di bidangnya 

- Ukuran dan leading teks baik sehingga tidak 

sulit untuk dibaca 

- Pemberian warna pada bagian teks sebagai 

pembeda 
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Weakness 

- Semua penjelasan dalam bentuk teks 

sehingga membosankan dan belum tentu 

semua orang dapat membayangkan hal yang 

benar 

- Layout dan warna monoton  

- Teks padat sehingga membosankan 

- Layout monoton sehingga membuat mata 

lelah membaca  

- sebagian ilustrasi tidak sesuai dengan 

konteks dari konten yang bersangkutan 

Opportunities Belum banyak buku mengenai hypnoparenting 

Threat Hampir semua buku hypnoparenting serupa 

3.1.6.2. Studi Eksisting Buku II 

 

Gambar 3.19. Buku Hypnoparenting: Menjadi Orang Tua Efektif 

Buku ini berjudul Hypnoparenting: Menjadi Orang Tua Efektif dengan 

Hipnosis karangan Ariesandi Setyono yang diterbitkan oleh PT. Gramedia 

Pustaka Utama pada tahun 2009 merupakan buku yang menjelaskan 

mengenai Hypnoparenting dan teknik hipnosis. Buku ini penulis pakai 

sebagai studi kompetitor. 
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Tabel 3.2. Tabel SWOT II 

Strength 

- Penjelasan detail dan dapat dipercaya 

- Penulis merupakan pakar di bidangnya 

- Ukuran dan leading teks baik sehingga tidak 

sulit untuk dibaca 

Weakness 

- Semua penjelasan dalam bentuk teks 

sehingga membosankan dan belum tentu 

semua orang dapat membayangkan hal yang 

benar 

- Layout monoton sehingga membuat mata 

lelah membaca 

- Warna monoton dan tidak menarik  

- Teks padat sehingga membosankan 

- Bahasa formal dan teoritis 

- Foto seadanya  

Opportunities Belum banyak buku mengenai hypnoparenting 

Threat Hampir semua buku hypnoparenting serupa 

 

3.1.6.3. Studi Eksisting Buku III 

 

Gambar 3.20. Buku Anti Panik: Mengasuh Bayi 0-3 Tahun 
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Buku ini berjudul Anti Panik: Mengasuh Bayi 0-3 tahun yang diterbitkan 

oleh Tiga Generasi pada tahun 2016 merupakan buku yang menjelaskan 

mengenai cara mengasuh bayi umur 0-3 tahun dengan pendekatan ilustratif. 

Penulis memakai buku ini untuk dijadikan studi referensi. 

Tabel 3.3. Tabel SWOT III 

Strength 

- Full Illustration sehingga membuat pembaca 

tertarik  

- Gaya ilustrasi merupakan vector simplisasi 

sehingga sesuai untuk target 

- Pembuat buku terpercaya yaitu para psikolog 

anak dan pakar parenting 

- warna cerah membuat pembaca tertarik untuk 

membaca dan terkesan fun 

- Ada kata-kata motivasi 

Weakness 

- Penjelasan kurang jelas dan singkat karena 

lebih kepada prosedur 

-buku lumayan besar dan tebal sehingga berat 

dan sulit untuk dibawa 

- cover mudah telipat dan rusak 

Opportunities Belum banyak buku parenting yang serupa 

Threat Buku besar dan berat sehingga sulit dibawa 
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3.1.6.4. Studi Eksisting Buku IV 

 

Gambar 3.21. Buku Kirana & Happy Little World 

Buku ini berjudul Kirana & Happy Little World karangan Retno Hening 

yang diterbitkan oleh Gagas Media Indonesia pada tahun 2018 merupakan 

buku yang berisi potongan cerita dalam bentuk komik yang menceritakan 

hubungan orang tua dengan anaknya yang tumbuh dalam cinta dan kasih 

sayang.  

Tabel 3.4. Tabel SWOT IV 

Strength 

- Full Illustration sehingga membuat pembaca 

tertarik  

- Penggalan cerita berbentuk komik sehingga 

lebih menarik orang untuk membaca 

dibandingkan tulisan teks saja. 

- Gaya ilustrasi yang menarik  

- warna cerah membuat pembaca tertarik untuk 

membaca dan terkesan fun 
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Weakness 

- cover mudah telipat dan rusak 

- Jilid perfect binding sehingga bagian dalam 

jilid susah untuk dilihat 

Opportunities 
Buku parenting dalam bentuk komik lebih 

menarik daripada buku teks 

Threat Isi konten tidak dalam  

 

3.1.6.5. Studi Eksisting Buku V 

 

Gambar 3.22. Buku The Incredible Life with Hipnosis 

 

Buku ini berjudul The Incredible Life with Hypnosis karangan Rezky Daniel 

seorang Hypnotherapist yang diterbitkan oleh Gramedia Widiasarana 

Indonesia pada tahun 2017 merupakan buku yang menjelaskan mengenai 

teknik hipnosis dan penggunaanya pada kehidupan sehari-hari. Buku ini 

menjelaskan mengenai hipnosis pada kehidupan sehari-hari. Penulis 

memakai buku ini untuk dijadikan studi referensi. 

Tabel 3.5. Tabel SWOT V 

Strength 

- penjelasan dikaitkan dengan contoh realita 

sehingga pembaca dapat membayangkan 

maksud penjelasan yang diberikan 
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- Penulis merupakan pakar di bidangnya 

- Ukuran dan leading teks baik sehingga tidak 

sulit untuk dibaca 

Weakness 
- Warna monoton 

- Banyak teks sehingga agak membosankan 

Opportunities Belum banyak buku hipnosis yang serupa 

Threat 
Belum banyak yang mengetahui mengenai 

Hipnosis 

 

 Metodologi Perancangan 

3.2.1. Perancangan Buku 

Penulis memakai teori Haslam sebagai dasar dalam merancang buku 

hypnoparenting ini. Menurut Haslam (2006, hlm. 21-27) terdapat beberapa tahap 

dalam merancang sebuah buku lewat pendekatan dalam desain. Terdapat 3 tahap 

awal dalam merancang sebuah buku yaitu pendekatan dalam desain secara luas, 

brief desain, dan mengidentifikasi komponen pada konten. 

1. Pendekatan luas dalam desain 

Dalam pendekatan awal terdapat 4 kategori dalam pendekatan desain yang 

biasanya dilakukan oleh para desainer grafis yaitu dokumentasi, analisis, 

konsep dan ekspresi. Penulis memasukan 2 kategori dalam perancangan buku 

ini yaitu dokumentasi dan konsep. Pendekatan dokumentasi yang dilakukan 

penulis adalah mencari buku-buku yang dapat dijadikan referensi dan bahan 

konten dalam buku yang akan penulis rancang. Dokumentasi yang dipakai 

penulis berupa teks penjelasan dan beberapa bagian teks yang dapat 
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divisualisasikan untuk mempermudah pembaca dalam memahasi isi konten. 

Dilanjutkan dengan pendekatan konsep untuk mendapatkan “the big idea” dari 

desain buku. Penulis membuat mindmap berupa bagan proposition untuk 

mendapatkan keyword dari the big idea yang telah didapatkan. Setelah itu 

penulis membuat moodboard untuk mendapatkan gaya visual, jenus huruf serta 

palet warna pada desain buku. 

2. Design Brief 

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara kepada editor buku yang telah 

memilki pengalaman dalam publishing buku. Penulis melakukan review 

mengenai konten dan fisik buku sehingga sesuai dengan syarat dalam 

mempublish buku. Penulis juga berkomunikasi dengan editor untuk mengecek 

gaya Bahasa yang dipakai agar sesuai dengan targe. Selain itu penulis 

melakukan overview dengan berbagai pihak. 

3. Indetifikasi Komponen pada Konten 

Pada tahapan ini penulis menentukan komponen pada konten seperti jenis 

huruf atau tipografi dan grid 

1. Format 

Format buku yang penulis pakai adalah didominasi oleh portrait dan 

dengan ukuran 14x21cm sesuai dengan ketentuan penerbitan. 
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2. Tipografi 

Tipografi yang penulis pakai dalam perancangan buku ini adalah sans serif 

dan handwriting. Penggunaan tipografi sans serif dan handwriting 

bertujuan untuk menyusaikan dengan gaya visual yang dinamis dan 

modern. Sans serif akan digunakan pada bodyteks dan handwriting akan 

digunakan sebagai judul bab.   

3.  Grids 

Grid yang penulis pakai dalam perancangan buku ini adalah multicolumn 

grid. Buku yang akan dirancang memiliki cukup banyak teks sebagai 

penjelasan sehingga multicolumn grid cocok dipakai dalam buku ini. 

Dengan grid ini penulis dapat memainkan layout untuk teks dan ilustrasi 

secara leluasa tapi tetap memberikan kesan rapih dan sistematis. 

4. Gambar 

Gambar pada buku yang dirancang penulis memakai teknik ilustrasi 

berjenis kartun yang dilakukan secara digita
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