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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Pada perancangan ini, dibutuhkannya metode-metode dalam pengumpulan data 

agar data-data yang dihasilkan dapat tersusun dengan baik. Penulis menggunakan 

metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun teknik-teknik pengumpulan data menurut 

Sugiyono (2012) yang digunakan penulis dalam perancangan ini adalah (hlm. 224): 

1. Observasi 

Observasi merupakan dasar dari seluruh ilmu pengetahuan dari dunia nyata 

(hlm. 226). Maka dari itu dalam pengumpulan data ini, penulis 

menggunakan metode observasi yang diperoleh melalui pengamatan 

langsung yang dilakukan oleh penulis di Bangka pada tanggal 2 - 4 maret 

2018. 

2. Wawancara 

Perancangan ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu melalui 

wawancara. Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa wawancara terdiri dari 

wawancara berstruktur,  maupun tidak berstruktur yang bersifat informal, 

diajukan secara bebas kepada narasumber (hlm. 233). Wawancara 

dilakukan penulis dengan tujuan agar memperoleh data-data dan pendapat 

dari narasumber yang sudah ahli pada bidangnya. Selain itu, penulis juga 
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mewawancarai beberapa sumber lainnya mengenai tanggapan ataupun 

untuk mendapatkan konten yang dibutuhkan dalam perancangan ini. 

3. Kuesioner 

Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dengan menggunakan metode 

kuantitatif yakni dengan menyebarkan kuesioner kepada koresponden. 

Kuesioner ini disebarkan kepada target pembaca dan juga berisi pertanyaan 

mengenai konten-konten yang akan menjadi isi dari perancangan ini. 

4. Survei 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini diperoleh melalui 

survey yang bertujuan agar data-data yang diperoleh dapat diinterpretasikan 

dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode penelitian 

yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Melalui metode penelitian 

deskriptif penulis mempelajari tata cara, situasi, sikap dan pandangan dalam 

masyarakat dan kemudian mengembangkan konsep yang didapat dari hasil 

data-data yang telah dikumpulkan. 

5. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dari 

berbagai data dan sumber yang sudah ada (hlm. 241). Pencarian data 

dilakukan penulis dengan mengumpulkan data-data dengan menggunakan 

studi literatur yang bertujuan agar penulis mendapatkan data-data yang 

berhubungan dengan perancangan ini melalui penelitian di internet. Penulis 
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juga mengkaji informasi melalui media cetak seperti buku-buku, majalah. 

Penulis dengan mengumpulkan data-data dengan menggunakan studi 

Existing yang bertujuan agar penulis mendapatkan referensi atau gambaran 

dalam merancang buku ilustrasi. 

3.1.1.  Wawancara 

3.1.1.1. Dinas Kebudayaan Bangka 

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hera Riastiana selaku Dinas 

Kebudayaan Bangka pada hari Jumat 2 Maret 2018 pukul 7 malam di Pangkal 

Pinang, Bangka, untuk mendapatkan informasi mengenai makanan Bangka dan 

juga sejarah perkembangan makanan khas Bangka. 

 

 

Gambar 3.1. Wawancara penulis dengan Dinas Kebudayaan Bangka 

 

 

 Berdasarkan penelitian Bu Hera, Bangka merupakan suatu perbatasan 

wilayah dimana pada awal mulanya Bangka dijadikan sebagai tempat usaha 

penambangan timah yang kemudian mendatangkan kuli-kuli dari berbagai daerah 
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asal Tiongkok. Karena banyaknya populasi masyarakat Tiongkok yang bekerja di 

Bangka maka lambat laun makanan di Bangka pun dipengaruhi oleh cita rasa khas 

Cina seperti misalnya mie, bakso dan berbagai makanan yang menggunakan 

teknik pengukusan, perebusan dan sebagainya. Menurut Bu Hera, teknik 

penggorengan di Bangka dipengaruhi oleh budaya Arab yang kemungkinan 

didapatkan dari keturunan Arab ketika Arab melakukan perdagangan dengan 

kerajaan-kerajaan di pulau Jawa yang kemudian mengunjungi pulau Bangka 

secara berulang. Hal ini menjadikan makanan khas Bangka dipengaruhi oleh cita 

rasa  India dan Arab. Begitu juga pada masa penjajahan Belanda yang kemudian 

mempengaruhi budaya makanan khas Bangka. 

Contoh makanan-makanan yang diadopsi melalui kebudayaan luar dan 

dimasak atau dibuat dengan ciri khas Bangka adalah Mie Koba, Martabak, Lakso, 

Kue Bulan, Thew Fu Sui, Teh Tayu, Song Sui, Pantiaw dan sebagainya. Misalnya 

Sambal Rusip, Kecalo, Belacan menggunakan teknik fermentasi yang diadopsi 

dari budaya Tiongkok yang biasanya dilakukan pada minuman, namun 

masyarakat Bangka menggunakan teknik fermentasi pada ikan, udang dan 

sebagainya. Bu Hera menambahkan bahwa makanan di Bangka dapat dikatakan 

sebagai makanan Khas jika sudah diketahui oleh seluruh masyarakat lokal Bangka 

dan memiliki penamaan atau ciri khas yang dapat membedakan makanan Bangka 

dengan makanan di daerah lainnya.  

Salah satu makanan Khas Bangka yang dimasak secara turun temurun dan 

merupakan tradisi Bangka adalah Lempah Kuning. Tidak diketahui bagaimana 

ditemukannnya Lempah Kuning ini namun dari sejak masyarakat Bangka 
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melakukan perburuan, hasil dari perburuan tersebut dimasak menggunakan kunyit 

yang menghasilkan warna kuning pada masakan, oleh karena itu makanan ini 

disebut dengan Lempah Kuning. Ibu Hera mengatakan bahwa belum banyak turis 

atau wisatawan yang mengenal Lempah Kuning, padahal Lempah Kuning 

merupakan salah satu makanan khas Bangka. 

Menurut Bu Hera, ketika suatu destinasi pariwisata yang tidak memiliki 

kelengkapan aksesibilitas seperti penginapan, rumah sakit dan makanan maka 

wisatawan tidak akan berkunjung ke wilayah tersebut kecuali jika ingin 

melakukan perjalanan yang ekstrim. Apabila seorang wisatawan yang datang ke 

suatu daerah, wisatawan itu pasti harus makan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Maka dapat dikatakan bahwa pariwisata dapat berkembang dengan adanya kuliner 

karena makanan merupakan penunjang pariwisata. 

Bu Hera juga memberikan saran kepada penulis agar menetapkan target 

pembaca pada wisatawan yang ingin berlibur karena lebih memungkinkan dalam 

minat akan mengenal makanan Khas Bangka. Selain itu, Bu Hera juga 

menambahkan bahwa akan lebih baik judul dari perancangan buku ilustrasi ini 

adalah makanan khas Bangka karena jika hanya tradisional tidak dapat mencakup 

seluruh makanan Khas Bangka terlepas dari pengaruh kebudayaan yang 

mempengaruhi budaya Bangka sehingga penulis dapat memasukkan semua 

makanan di Bangka dalam berbagai segmentasi makanan misalnya makanan 

berat, makanan ringan, minuman dan sebagainya agar wisatawan dapat memiliki 

banyak opsi dalam mencoba makanan khas di Bangka.  
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3.1.1.2. Kepala Dusun di Bangka 

Penulis juga melakukan wawancara dengan Pak Honi Fardiansa selaku Kepala 

Dusun di salah satu wilayah di Bangka pada hari Sabtu 3 Maret 2018 pukul 3 sore 

bertempat di rumah beliau di daerah Kebinti, Bangka. 

 

 

Gambar 3.2. Wawancara penulis dengan Kepala Dusun 

 

 Pak Honi mengatakan bahwa tidak banyak turis atau wisatawan yang datang 

ke Bangka. Sebagian besar penduduk di Bangka memiliki pekerjaan yang 

berhubungan dengan perkebunan dan nelayan, oleh karena itu menurut beliau 

dengan memperkenalkan makanan kuliner khas Bangka kepada wisatawan dapat 

menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat di 

daerah Bangka demi kelangsungan dan kesejahteraan penduduk Bangka. 
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3.1.1.3. Kepala Redaksi Elex Media 

Penulis melakukan wawancara kepada Retno Kristy selaku Kepala Redaksi Elex 

Media pada tanggal 9 Mei 2018 bertempat pada kediaman beliau di Kepala Dua, 

Tangerang. 

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Retno untuk medapatkan 

informasi mengenai spesifikasi buku yang cocok dalam perancangan ini meliputi 

ukuran buku, finishing dan bahan yang digunakan sebagai cover dan isi yang 

disesuaikan berdasarkan standar percetakan. Beliau juga memberikan informasi 

mengenai penggunaan bahasa yang sesuai untuk digunakan dalam konten buku 

ini. 

 

Gambar 3.3. Wawancara penulis dengan Kepala Redaksi 

 

 Penulis mendapatkan informasi mengenai gaya bahasa pada konten tulisan 

pada perancangan buku penulis. Ibu Retno mengatakan bahwa buku jurnal 

memiliki bahasa yang ditulis secara non-formal dan memiliki layout penulisan 
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yang ditulis secara bebas dan leluasa. Oleh karena itu penulis menggunakan 

modular grid agar perancangan buku penulis dapat memenuhi konsep. Selain itu, 

ibu Retno menyarankan agar perancangan buku ini menggunakan soft cover 

dengan bahan Art Carton di laminasi Doff  260 gram karena lebih fleksibel untuk 

dibawa kemanapun dan harga nya jauh lebih terjangkau. Sedangkan isinya 

menggunakan bahan Art Carton Matt 120 gram agar tidak terlihat seperti majalah. 

Ibu Retno menyarankan untuk tidak menggunakan HVS pada bagian isi agar tidak 

merusak isi ketika dibawa. Ibu Retno juga menyarankan agar spesifikasi ukuran 

buku sebaiknya berukuran 14,8 cm x 21 cm disesuaikan dengan biaya percetakan 

dan standar ukuran buku. 

 Menurut Ibu Retno media buku akan selalu memiliki keunggulan dimana 

buku tidak dapat tergantikan dengan media elektronik. Beberapa dari keunggulan 

buku menurut beliau adalah tidak terbatasnya pemakaian dimana kita tidak perlu 

mengkhawatirkan jaringan internet, baterai, radiasi mata dan ketersediaan data 

karena informasi pada buku merupakan konten yang sudah pasti.  

 

3.1.2. Kuesioner 

Penulis menggunakan metode kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner 

dilakukan dengan metode simple random sampling yang merupakan teknik 

sampling secara acak dengan penentuan jumlah sampel menggunakan Rumus 

Slovin. 
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Penulis membagikan kuesioner kepada mayoritas usia 17-40 tahun secara 

acak di daerah Jakarta. Berikut ini merupakan perhitungan dari responden kuesioner 

yang penulis bagikan: 

N = 100 orang (random sampling) 

n  = 100/1+(100x0.05$) 

= 100/1+0.25 

= 100/1.25 

= 80 

Jadi, berdasarkan hasil dari rumus Slovin tersebut, penulis membutuhkan responden 

sebanyak 80 orang sampel. 

3.1.2.1.  Pengetahuan tentang Bangka 

Sebanyak 100% responden mengaku sudah mengetahui adanya kepulauan Bangka 

sehingga merujuk kepada pertanyaan apakah yang responden ketahui tentang 

Bangka. Sebanyak 73.75% mengetahui Bangka dari pantainya, 46.25% dari tempat 

wisata, 41.25% dari tambang timah, 33.75% dari makanan khas, 3.75% dari asal 

tempat tinggal Ahok, 3.75% tidak mengetahui apapun tentang Bangka. 
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Gambar 3.4. Grafik pengetahuan tentang Bangka berdasarkan kuesioner 
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3.1.2.2. Makanan Khas Bangka 

 

Gambar 3.5. Grafik Kunjungan ke Bangka berdasarkan kuesioner 

 

 

Sebanyak 78.8% responden mengaku belum pernah berkunjung ke Bangka, 

sedangkan 21.2% sudah pernah berkunjung ke Bangka.  

 

Gambar 3.6. Grafik Pengetahuan Makanan Khas Bangka 
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Sebanyak 35% responden mengetahui salah satu atau lebih makanan Khas 

Bangka sedangkan 65% tidak mengetahui apa-apa tentang makanan Khas Bangka. 

Namun sebanyak 57.1% dari 35% responden yang mengetahui salah satu atau lebih 

makanan khas Bangka menulis Mie Bangka sebagai makanan Khas Bangka, 

sedangkan salah satu makanan khas Bangka yang paling populer di Bangka dan di 

konsumsi secara turun menurun adalah Lempah Kuning dimana sebanyak 0% atau 

tidak ada responden yang mengetahui tentang Lempah Kuning, begitu juga dengan 

Makanan Khas lainnya. 

3.1.2.3. Wisata Kuliner 

Sebanyak 97.5% responden menyukai wisata kuliner jika berpergian ke suatu 

daerah di Indonesia sedangkan yang tidak suka sebanyak 2.5%. 

 

Gambar 3.7. Grafik Wisata Kuliner 
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3.1.2.4. Kesimpulan Kuesioner 

Jadi berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada 80 responden, dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden belum terlalu mengenal makanan khas 

Bangka dan merasa tertarik untuk lebih mengenal makanan khas Bangka. 

3.1.3. Studi Existing 

Penulis melakukan studi existing melalui pengamatan terhadap buku-buku yang 

sudah ada sebagai gambaran atau referensi bagi penulis dalam merancang buku 

ilustrasi ini. 

3.1.3.1. Kuliner Jambi 

 

Gambar 3.8. Buku Kuliner Jambi 

(sumber: Gardjito, M., dkk., 2017) 

 

 Buku ini berisi tentang makanan seputar Jambi, bagaimana pengaruh 

budaya lain yang memasuki atau mempengaruhi kuliner di Jambi. Kelebihan dari 

buku ini adalah isi dari konten buku ini sangat lengkap dimulai dari adanya cerita 

mengenai jejak kuliner Jambi, resep, pengetahuan tentang Jambi, alat-alat yang 
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digunakan dalam memasak makanan khasnya yang dikaitkan dengan tradisi 

kebudayaan. 

 Adapun kekurangan dari buku ini adalah penyampaian isi dan teks yang 

terlalu padat sehingga kurangnya konten visual yang melengkapi buku ini. 

 

 

Gambar 3.9. Isi dari Buku Kuliner Jambi 

(sumber: Gardjito, M., dkk., 2017) 

 

 Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan dan melalui 

pertimbangan dengan adanya kelebihan dan kekurangan pada buku ini, penulis 

mendapatkan pengetahuan dan gambaran mengenai perancangan yang akan dibuat 

oleh penulis. Penulis membuat perancangan yang serupa dengan tema buku kuliner 

namun dengan menggunakan gaya visual yang menarik agar pembaca merasa 

tertarik dalam mengenal kebudayaan daerah di Bangka khususnya pada wisata 

kulinernya. 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Christina Buniarto, FSD UMN, 2018



51 
 

3.1.3.2. Cerita Dapur Nusantara 

Selain itu, penulis juga melakukan observasi terhadap buku ilustrasi yang sudah ada 

sebagai gambaran untuk penulis dalam melakukan perancangan ini. Buku yang 

penulis pilih adalah buku Cerita Dapur Nusantara dalam Rasa & Rupa. 

 

Gambar 3.10. Buku Cerita Dapur Nusantara dalam Rasa & Rupa 

(sumber: Pattiradjawane, B., 2017) 

 

Buku ini memiliki kelebihan dalam banyaknya konten visual berupa ilustrasi 

yang melengkapi isi dari buku tersebut sehingga pembaca merasa tertarik dalam 

membacanya. Selain itu, buku ini memiliki background putih yang disesuaikan 

dengan ilustrasi cat air sehingga memberikan efek yang light. Namun ilustrasi 

dalam buku ini kurang mendetail sehingga untuk beberapa bahan-bahan yang 

digambarkan tidak tersampaikan dengan jelas. 
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3.1.3.3. Buku Panduan Wisata Kuliner Malang 

Perancangan yang dilakukan oleh penulis merupakan sebuah buku panduan wisata 

kuliner khas Bangka, oleh karena itu penulis membutuhkan referensi atau gambaran 

dari buku yang sudah ada agar penulis mengetahui bagaimana cara merancang buku 

panduan wisata kuliner dengan baik. 

 

Gambar 3.11. Buku Panduan Wisata Kuliner  

(sumber: Handoko, H. B., 2009) 

 

Buku ini memiliki kelengkapan dalam makanan-makanan yang tersedia di 

Malang dan terstruktur sehingga penulis memiliki gambaran akan bagaimana 

menyusun konten dalam perancangan penulis. 
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Namun buku ini memiliki tata letak tulisan yang padat. Selain itu penempatan 

gambar yang terlalu kecil dan disisipkan pada tulisan-tulisan membuat buku ini 

terlihat penuh dan menyesakkan karena tidak adanya ruang kosong sehingga 

informasi kurang tersampaikan dengan baik. 

 

Gambar 3.12. Buku Panduan Wisata Kuliner  

(sumber: Handoko, H. B., 2009) 

 

 Buku ini juga belum menetapkan tema dan skema warna sehingga tidak 

memiliki konsep yang konsisten yang disesuaikan dengan buku ini. 

 

 Metodologi Perancangan 

Dalam setiap perancangan dibutuhkannya metode agar perancangan tersebut dapat 

berjalan sesuai dengan rencana atau keinginan. Menurut Moleong (2011) etnografi 

adalah suatu metode pembelajaran yang memiliki makna dalam membangun suatu 

pengertian mengenai kebudayaan dan sudut pandang orang yang telah mempelajari 

suatu kebudayaan tersebut. Kuswarno (2011) mengemukakan bahwa pengumpulan 
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data yang terpenting dalam penelitian etnografi merupakan observasi dan 

wawancara secara mendalam (hlm. 33). 

Maka metode yang dilakukan dalam perancangan ini adalah dengan metode 

etnografi yang memperoleh pengumpulan data dengan melalui proses observasi di 

lapangan mengenai kebudayaan Bangka dan wawancara kepada narasumber yang 

sudah ahli pada bidangnya dan dilengkapi oleh penyebaran kuesioner kepada 

responden. 

Perancangan karya ini difokuskan pada pembuatan buku ilustrasi mengenai 

makanan khas Bangka. Penulis akan melakukan identifikasi masalah dengan 

menggunakan tahapan yang berkaitan dengan penelitian dan perancangan ini. 

Berikut ini adalah tahapan yang penulis lakukan dalam perancangan buku ilustrasi 

ini: 

1. Konsep Ide 

Dimulai dengan pembuatan konsep beserta brainstorming dan 

mindmapping yang dilakukan agar penulis dapat mengetahui apa saja yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan perancangan ini dan juga menjabarkan 

bahan-bahan yang akan digunakan sebagai data dari objek perancangan ini 

sehingga penulis dapat mengumpulkan apa saja yang dibutuhkan dalam 

proses perancangan ini serta solusi jika adanya masalah yang dapat 

ditemukan. 

2. Pengumpulan Data 

Setelah itu penulis melakukan riset mengenai makanan khas Bangka melalui 

observasi secara langsung di Bangka dan dengan mengumpulkan data-data 
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melalui wawancara dengan narasumber dan penduduk lokal mengenai 

makanan Khas Bangka. 

3. Perancangan Isi 

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang sudah ahli dalam 

kebudayaan makanan khas Bangka dan juga melakukan studi literatur 

tentang makanan khas Bangka agar isi dari buku yang penulis rancang tidak 

menyesatkan dan dapat berguna bagi pembaca. 

4. Perancangan Buku 

Penulis melakukan riset dan studi existing mengenai buku ilustrasi dengan 

mengumpulkan data-data kualitatif melalui observasi buku-buku ilustrasi 

yang sudah ada agar dapat mengetahui cara pembuatan buku ilustrasi baik 

dan benar. 

5. Produksi 

Penulis membuat ilustrasi sebagai konten dalam perancangan buku ilustrasi 

ini dan kemudian dilanjutkan dalam proses layouting secara digital serta 

pemasukkan teks dan sebagainya. Kemudian desain yang sudah tersusun 

sesuai rencana diangkat ke proses produksi/pencetakan. 
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Memperkenalkan 

makanan tradisional 

khas bangka kepada 

wisatawan lokal 

 

 Skematika Perancangan 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merancang desain 

buku ilustrasi 

makanan khas 

Bangka 

Pengumpulan data 

melalui proses 

wawancara, survei, 

studi pustaka 

Menganalisa data yang telah didapatkan dilanjutkan 

dengan Studi Existing 

Menggunakan konsep desain dengan 

ilustrasi yang mendetail 

Dimulai dari sketsa, penggambaran, coloring, scan, dan kemudian memasuki 

proses digitalisasi berupa layouting dan memasukkan teks 

Produksi/Pencetakan 

Target pembaca: 

Dewasa awal (21-

40), Jakarta 

Media: 

Cetak, ukuran 14,8 

x 21 cm 

Bahasan: 

• Macam-macam 

makanan 

• Informasi 

insight tentang 

kuliner Khas 

Bangka 

Dapat dijadikan 

sebagai panduan 

atau pedoman 

dalam berwisata 

kuliner di Bangka 

sehingga dapat 

memudahkan 

wisatawan ataupun 

pembaca yang 

ingin mengenal 

lebih mendalam 

mengenai makanan 

khas Bangka. 
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