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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Kothari (2004) menyatakan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah 

dan sistematis untuk mendapatkan informasi secara spesifik yang berhubungan 

dengan topik yang diangkat (hlm. 1). Selain itu, Redman dan Mory (1923) juga 

menyatakan bahwa penelitian merupakan suatu upaya yang sistematis untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan baru. Tujuan utama dari proses penelitian adalah 

untuk mengungkapkan fakta yang tersembunyi dan belum pernah ditemukan 

sebelumnya (dalam Kothari, 2004, hlm. 1-2). 

Selama proses perancangan, penulis membutuhkan berbagai data dan 

informasi yang akurat, kredibel, lengkap, dan konkret, baik untuk materi isi buku 

maupun desain perancangan. Maka dari itu, penulis menggunakan gabungan dua 

metode penilitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif merupakan salah 

satu metode penelitian melalui pengukuran terhadap suatu pernyataan untuk 

mendapatkan data berupa kuantitas. Sementara kualitatif merupakan metode 

penelitian yang bertujuan untuk menemukan motif dasar dari suatu masalah 

melalui kegiatan wawancara yang mendalam (Kothari, 2004, hlm. 3). Penulis 

menggunaan metode kuantitatif untuk memperkuat gaya ilustrasi dan typeface 

yang sesuai dengan target audience yang akan diterapkan ke dalam buku. 

Sementara penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi 

mengenai metode mind mapping dari sudut pandang pakar mind map, guru 

Sekolah Dasar, dan orang tua siswa Sekolah Dasar. Selain itu, penulis juga 
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mendapatkan informasi mengenai proses produksi buku melalui metode kualitatif 

bersama seorang editor. 

3.1.1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data secara oral-verbal 

antara peneliti dengan responden. Metode ini bisa dilakukan secara langsung 

ataupun melalui media elektronik (Kothari, 2004, hlm. 97). Pada proses 

pengumpulan data, penulis menggunakan kedua jenis tersebut, yaitu wawancara 

secara langsung dan melalui e-mail serta media sosial. Penulis melakukan 

kegiatan wawancara terhadap beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi 

mengenai metode mind mapping dan penerapannya di dalam proses belajar siswa 

Sekolah Dasar.  

3.1.1.1 Wawancara dengan Guru Sekolah Dasar 

Proses wawancara dilakukan penulis bersama seorang guru Sekolah 

Dasar yang sudah menerapkan metode mind mapping dalam proses 

belajar-mengajarnya. Beliau bernama Bu Aifa yang merupakan seorang 

guru Science Sekolah Dasar. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 18 

Desember 2017 pukul 12.38 WIB dan Rabu, 29 Agustus 2018 pukul 

15.31 WIB. Kegiatan wawancara dilakukan secara langsung di tempat 

beliau mengajar, di NASSA Valley, Gang Rambutan, Jatimurni, Bekasi. 

Tahap ini dilakukan untuk medapatkan informasi mengenai metode mind 

mapping yang sudah diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah 

tersebut. 
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Gambar 3.1. Bukti Wawancara dengan Guru Sekolah Dasar NASSA 

Dari hasil wawancara bersama guru Sekolah Dasar yang sudah 

menerapkan metode mind mapping dalam proses pembelajarannya, 

penulis mendapatkan informasi bahwa belum semua muridnya 

menguasai metode pembelajaran menggunakan mind mapping. 

Walaupun metode mind mapping sudah diperkenalkan sejak bangku 

Taman Kanak-kanak, murid-murid Lembaga Pendidikan NASSA belum 

100% menguasai metode ini. Hal tersebut dikarenakan tidak semua 

murid Sekolah Dasar NASSA berasal dari Taman Kanak-kanak NASSA 

sehingga mereka belum terbiasa untuk menggunakan metode mind 

mapping. Sumber literasi yang minim juga menjadi penyebab 

terhambatnya proses perkenalan para siswa kepada metode mind 

mapping. 
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 Penerapan metode mind mapping pada Sekolah Dasar NASSA 

berjalan dengan efektif dan direspon dengan baik oleh para siswanya. 

Bahkan para alumni yang sudah memasuki masa perkuliahan dan 

lapangan pekerjaan dapat merasakan dampak positif dari penggunaan 

metode mind mapping dalam proses belajar sebelumnya. Penggunaan 

metode mind mapping dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan 

kapan saja. Tidak hanya pada saat duduk di bangku Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, ataupun Sekolah Menengah Atas, metode 

mind mapping juga sangat berguna dan bermanfaat dalam kegiatan 

perkuliahan, pekerjaan, dan lainnya. 

 Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

kemajuan metode belajar yang diterapkan di Sekolah Dasar NASSA 

belum diimbangi dengan pengetahuan yang cukup seputar mind mapping 

oleh murid-muridnya. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan waktu 

mengajar dari guru kepada muridnya mengenai metode mind mapping 

secara mendetail. Materi utama yang disampaikan oleh guru kepada 

muridnya pada saat proses belajar mengajar di kelas adalah mengenai 

mata pelajaran tertentu. Sementara pengajaran mengenai metode mind 

mapping sudah memiliki porsi waktunya sendiri yang tidak lebih banyak 

dibandingkan penyampaian materi mata pelajaran tertentu. Sehingga para 

siswa belum bisa memahami metode tersebut secara menyeluruh dan 

frekuensi latihan mind mapping juga masih kurang. Hal tersebut sangat 

disayangkan karena penerapan metode mind mapping pada proses belajar 
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sejak Sekolah Dasar memiliki banyak sekali manfaat yang 

berkepanjangan. 

3.1.1.2 Wawancara dengan Pakar Mind Map 

Penulis melakukan wawancara bersama Ir. Djohan Yoga M Sc. Mot, 

Ph.D yang merupakan seorang Mind Map International Licensed 

Instructor untuk Asia, sebanyak tiga kali melalui media sosial WhatsApp 

dan e-mail. Hal tersebut dikarenakan narasumber pada saat proses 

wawancara sedang berada di Australia, Jepang, dan Hong Kong secara 

berturut-turut. Berikut adalah waktu pelaksanaan wawancara penulis 

bersama Djohan Yoga. 

• Minggu, 24 Desember 2017 sampai Senin, 22 Januari 2018; 

• Sabtu, 25 Agustus 2018; dan 

• Minggu, 2 September 2018 sampai Senin, 10 September 2018. 

   

Gambar 3.2. Bukti Wawancara dengan Pakar Mind Map via WhatsApp 
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Gambar 3.3. Bukti Wawancara dengan Pakar Mind Map via e-mail 

Dari hasil wawancara dengan pakar mind map, penulis 

mendapatkan informasi bahwa metode mind mapping sangat cocok untuk 

diterapkan ke dalam proses berpikir generasi saat ini. Penggunaan 

metode mind mapping tidak hanya memanfaatkan kerja otak kiri saja, 

melainkan kedua bagian otak sehingga terciptalah proses berpikir kreatif 

secara optimal. Selain itu, pemanfaatan kinerja kedua bagian otak ini 

juga dapat memaksimalkan kreativitas dan keterampilan seseorang. 
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Penggunaan metode mind mapping dalam proses belajar sudah 

bisa diperkenalkan kepada anak ketika mereka sudah lancar membaca. 

Karena pada saat itu mereka sudah mampu menemukan kata kunci pada 

suatu topik atau materi untuk dijabarkan ke dalam metode mind mapping. 

Peran media pendamping berupa buku dapat meningkatkan ketertarikan 

dan kenyamanan mereka dalam mempelajari metode mind mapping. 

Melalui visualisasi yang menarik, anak-anak dapat mempelajari metode 

tersebut dengan cara yang lebih menyenangkan. Namun, sumber literasi 

mengenai metode mind mapping yang saat ini ada di Indonesia masih 

minim dan sulit untuk ditemukan di toko-toko buku. Dan jika ada pun 

informasi yang terkandung di dalamnya belum lengkap. 

Dari hasil wawancara dengan Djohan Yoga, penulis 

menyimpulkan bahwa metode mind mapping sesuai untuk diterapkan 

pada proses dan jadwal belajar generasi saat ini. Namun hal tersebut 

kurang didukung oleh sumber literasi yang memadai. Sehingga manfaat 

dari metode mind mapping belum bisa dirasakan secara maksimal. 
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3.1.1.3 Wawancara dengan Orang Tua Siswa 

 

Gambar 3.4. Bukti Wawancara dengan Orang Tua Siswa 

Proses wawancara dilakukan oleh penulis bersama Thaubah Faulin, salah 

satu orang tua siswa Sekolah Dasar yang menerapkan metode mind 

mapping pada proses belajarnya. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 

19 Desember 2017 dan Jumat 14 September 2018 di Gedung Wisma 

Mulia, Jakarta Selatan. 

Penerapan metode mind mapping ke dalam proses belajar siswa 

Sekolah Dasar merupakan suatu hal yang sangat bagus dan efektif. 

Jadwal kegiatan akademik dan non-akademik dari anak narasumber 

cukup padat, maka penerapan metode belajar yang efektif dapat 

membantu sang buah hati dalam proses belajarnya. Selain itu, metode ini 

juga memberikan cara yang modern dan kreatif dalam proses belajarnya 

serta dapat dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat pendidikan 

selanjutnya. Sehingga penerapan metode mind mapping dalam proses 
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belajar siswa Sekolah Dasar sangat penting dan relevan dengan 

kebutuhan serta keadaan kegiatan Pendidikan, para pendidik, serta 

peserta yang dididik. 

3.1.1.4 Wawancara dengan Siswa Pengguna Mind Mapping 

Penulis melakukan wawancara dengan Alya Rohani Prasetyo, salah satu 

siswa Sekolah Menengah Atas yang sudah menggunakan metode mind 

mapping sejak tingkat Sekolah Dasar. Proses wawancara dilakukan 

melalui media sosial WhatsApp pada hari Selasa, 11 September 2018. 

Melalui wawancara ini penulis mendapatkan informasi mengenai 

pengalaman dan pendapat dari pengguna metode mind mapping dalam 

proses belajarnya di sekolah. 

  

Gambar 3.5. Bukti Wawancara dengan Siswa Pengguna Metode Mind Mapping 

via WhatsApp 

Melalui metode mind mapping narasumber mendapatkan banyak 

manfaat dalam proses belajarnya. Penerapan metode tersebut dapat 
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mengatasi rasa jenuh ketika sedang belajar serta memperkuat daya ingat 

narasumber ketika sedang menghafal materi pelajaran. Selain itu, 

narasumber yang sudah mulai mengenal metode mind mapping sejak 

tingkat Sekolah Dasar tetap mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar 

walaupun di tingkat sekolah selanjutnya tidak menerapkan metode 

tersebut pada proses belajar siswanya. Hal tersebut dilakukan karena 

menurutnya metode tersebut sangat membantunya dalam proses belajar 

ditambah dengan kegiatannya yang menyenangkan. 

3.1.1.5 Wawancara dengan Siswa Pengguna Mind Mapping - 2 

Penulis melakukan wawancara dengan Qothrun Nada Aviantari, salah 

satu siswa Sekolah Menengah Atas yang sudah menggunakan metode 

mind mapping sejak tingkat Sekolah Menengah Pertama. Proses 

wawancara dilakukan melalui media sosial WhatsApp pada hari Selasa, 

11 September 2018. Melalui wawancara ini penulis mendapatkan 

informasi mengenai pengalaman dan pendapat dari pengguna metode 

mind mapping dalam proses belajarnya di sekolah. 
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Gambar 3.6. Bukti Wawancara dengan Siswa Pengguna Metode Mind Mapping 

- 2 via WhatsApp 

Narasumber menyatakan bahwa penggunaan metode mind 

mapping dapat membantu proses belajarnya. Menurut narasumber, 

penerapan metode mind mapping dalam proses belajar membuatnya 

menjadi lebih cepat dalam memahami materi pelajaran sekolah. Selain 

itu, narasumber juga tidak perlu membaca buku pelajaran yang tebal 

ketika akan menghadapi ujian tertulis maupun lisan. Cukup dengan 

menggunakan kata kunci dan menuangkannya ke dalam bentuk mind 

mapping, narasumber sudah dapat memahami dan menghafal materi 

pelajaran dengan cepat serta mampu mengingatnya dalam jangka waktu 

yang lama. 
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3.1.1.6 Wawancara dengan Editor 

Penulis melakukan wawancara dengan Retno Kristy yang merupakan 

seorang in-chief editor dari PT Elex Media Komputindo bersama dengan 

17 mahasiswa Desain Grafis Universitas Multimedia yang juga sedang 

dalam proses merancang Tugas Akhir berupa buku. Wawancara 

dilakukan pada hari Sabtu, 1 September 2018 di Ruang C609, 

Universitas Multimedia Nusantara, pada pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang produksi buku, seperti 

jenis kertas untuk isi maupun cover buku, teknik binding yang tepat 

sesuai jenis buku, jumlah halaman, proses produksi buku, dan lain-lain. 

 

Gambar 3.7. Bukti Wawancara dengan In-Chief Editor PT Elex Komputindo 

Pembaca dari buku yang penulis rancang adalah anak-anak. Maka dari 

itu, narasumber menyarankan untuk menggunakan ukuran font minimal 

12 point. Penggunaan warna pada buku harus terang dan ilustrasi yang 

tidak terlalu realis. Isi buku yang penulis rancang tidak hanya 

memberikan materi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk 
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melatih kemampuannya membuat mind mapping secara langsung pada 

buku tersebut. Maka narasumber menyarankan untuk membuatnya dalam 

jumlah 48 halaman atau lebih dengan teknik binding menggunakan ring. 

Jika jumlah halaman lebih dari 48 maka penulis harus menggunakan 

teknik perfect binding. Menurut narasumber, ukuran yang sesuai untuk 

jenis buku yang penulis rancang adalah minimal 19 x 23cm atau 21 x 

27cm. Ukuran dan jumlah halaman buku dapat menentukan harga 

jualnya. 

Selama perancangan buku mengenai penerapan metode mind 

mapping dalam proses belajar siswa Sekolah Dasar, penulis didampingi 

oleh seorang ahli. Maka dari itu, penulis menyertakan profil pendamping 

ke dalam buku yang penulis rancang. Peran ilustrasi pada buku anak 

sangatlah penting karena sebagian konten buku anak dijelaskan melalui 

ilustrasi. Namun, untuk kelompok usia pembaca buku yang penulis 

rancang tidak masalah jika komposisi teks lebih banyak dibandingkan 

dengan ilustrasinya. 

3.1.2. Observasi 

Menurut Kothari (2004), observasi merupakan metode yang paling sering 

digunakan untuk mengamati kebiasaan target. Tidak hanya sebagai metode 

penelitian, observasi juga berperan sebagai alat ilmiah dalam proses pengumpulan 

data. Secara sistematis metode ini dapat merencanakan, merekam kejadian, 

sekaligus mengontrol keterkaitan dan validasi data dengan kejadian yang 

sebenarnya (hlm. 96).      
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Penulis melakukan observasi terhadap tiga buku anak-anak. Pemilihan 

ketiga buku tersebut berdasarkan konten dari topik perancangan buku. Objek 

observasi menjadi referensi bagi penulis dalam menentukan gaya visual, layout, 

ukuran buku, teknik penyampaian konten, teknik binding, dan teknik finishing 

cover. 

 

Gambar 3.8. Gaya Visual pada Buku Murderous Maths: The Most Epic Book of Maths 

Ever 
(Murderous Maths: The Most Epic Book of Maths, 2015) 

 Untuk gaya visual, penulis menggunakan buku berjudul Murderous 

Maths: The Most Epic Book of Maths Ever yang ditulis oleh Kjartan Poskitt, 

diilustrasikan oleh Rob Davis, dan dipublikasikan oleh Scholastic Ltd pada tahun 

2015 sebagai sumber referensi. Pada buku ini, ilustrasi digambarkan secara tidak 

realis dengan outline yang tebal serta minim penggunaan gradasi. Selain itu, 

visual texture dari ilustrasi pada buku tersebut juga direpresentasikan secara 

sederhana. Teknik penggambaran ini sesuai dengan konten pada buku yang 

penulis rancang. 
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Gambar 3.9. Halaman Stiker dan Halaman Kosong pada Buku Super Scribbles 
(Super Scribbles, 2012) 

Dalam penyajian aktivitas bagi pembaca, penulis menggunakan buku 

berjudul Super Scribbles yang dipublikasikan oleh Parragon pada tahun 2012 

sebagai sumber referensi. Dengan menyajikan ruang kosong pada beberapa 

halamannya, pembaca diajak untuk melakukan aktivitas terhadap buku tersebut 

dengan menggambar atau menempelkan stiker di atasnya. Stiker-stiker tersebut 

dapat secara langsung dipilih oleh pembaca melalui beberapa halaman yang 

khusus menyajikan stiker bagi pembaca. Penyampaian aktivitas tersebut sesuai 

dengan buku yang penulis rancang karena melibatkan pembaca untuk 

menggambar mind mapping ataupun dengan menempelkan stiker pada cabang-

cabangnya. 
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Selain itu, buku tersebut juga menjadi sumber referensi bagi penulis dalam 

menentukan ukuran buku. Ukuran buku Super Scribbles adalah 26 x 28cm. 

Penggunaan ukuran buku yang besar dapat mempermudah dan membuat anak-

anak lebih bebas dalam pembuatan mind mapping. Maka dari itu ukuran buku 

Super Scribbles menjadi referensi bagi penulis dalam menentukan ukuran buku 

yang dirancang. 

Selain melibatkan aktivitas pembacanya, buku yang penulis rancang juga 

memiliki fungsi utama, yaitu untuk menyampaikan informasi mengenai metode 

mind mapping kepada anak. Untuk layout konten, penulis menggunakan buku 

berjudul Stampy’s Lovely Book karya Joseph Garrett yang dipublikasikan oleh 

Egmont UK Limited pada tahun 2015 sebagai sumber referensi. 

 

Gambar 3.10. Layout Isi Buku Stampy’s Lovely Book 
(Stampy’s Lovely Book, 2015) 

Penataan gambar dan teks pada buku tersebut variatif dan tidak monoton sehingga 

setiap halaman terlihat tidak membosankan namun tetap dalam penggunaan grid 

yang sama. Layout tersebut sesuai dengan buku yang penulis rancang karena 

targetnya adalah anak-anak yang mudah bosan ketika sedang membaca buku.  
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3.1.3. Studi Eksisting 

Menurut Creswell (2012) studi eksisting merupakan salah satu metode 

pengumpulan data untuk mengidentifikasikan dan menganalisa beberapa hal yang 

ada di tengah masyarakat (hlm. 14). Penulis melakukan studi eksisting terhadap 

dua buku mengenai metode belajar. Kedua buku tersebut berjudul Kumpulan 

Metode Pembelajaran Kreatif dan Inovatif, karya Zainal Aqib dan Ali Murtadlo 

serta Unleashing Genius: Braintertainment, karya Dilip Mukerjea. Kedua buku 

tersebut memiliki topik yang serupa dengan buku yang penulis rancang. 

Berikut ini adalah spesifikasi dan analisis strength, weakness, opportunity, 

dan threat dari kedua buku yang penulis jadikan objek studi eksisting.. 

Tabel 3.1. Tabel Spesifikasi Buku Kumpulan Metode Pembelajaran Kreatif dan Inovatif 

Judul  Kumpulan Metode Pembelajaran Kreatif dan Inovatif 

Penulis  Zainal Aqib dan Ali Murtadlo 

Penerbit  PT SARANA TUTORIAL NURANI SEJAHTERA 

Tahun Terbit 2016 

Ukuran  20 x 13cm 

Jumlah Halaman 376 halaman 

Bahan Kertas Halaman isi: Bookpaper 
Sampul: Art Carton laminasi Glossy 

Jilid Perfect Binding 
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Gambar 3.11. Sampul dan Halaman Isi Buku Kumpulan Metode Pembelajaran Kreatif 

dan Inovatif 
(Kumpulan Metode Pembelajaran Kreatif dan Inovatif, 2016) 

Berikut ini adalah hasil analisis strength, weakness, opportunity, dan threat dari 

buku Kumpulan Metode Pembelajaran Kreatif dan Inovatif. 

Tabel 3.2. Tabel SWOT Buku Kumpulan Metode Pembelajaran Kreatif dan Inovatif 

Strength Konten yang lengkap dan detail 

Weakness  • Penjabaran teks yang padat 
• Sedikitnya elemen visual 
• Dicetak dalam hitam dan putih 
• Menggunakan gaya font yang bertangkai 

Opportunity  Meningkatnya kebutuhan bahan bacaan mengenai metode 
pemblejaran seiring perkembangan pendidikan Indonesia 

Threat Adanya buku dengan topik sejenis dengan tampilan visual 
yang lebih menarik 

 

Berikut ini adalah spesifikasi dari buku kedua yang penulis jadikan sebagai objek 

studi eksisting. 
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Tabel 3.3. Tabel Spesifikasi Buku Unleashing Genius: Braintertainment 

Judul  Unleashing Genius: Braintertainment 
Penulis  Dilip Mukerjea 

Penerbit  PT Elex Media Komputindo 

Tahun Terbit 2013 

Ukuran  20 x 20cm 

Jumlah Halaman 238 halaman 

Bahan Kertas Halaman isi: Art Paper 
Sampul: Art Carton laminasi Doff 

Jilid Perfect Binding 
 
 

 

Gambar 3.12. Sampul dan Halaman Isi Buku Unleashing Genius: Braintertainment 

(Unleashing Genius: Braintertainment, 2013) 

Berikut ini adalah hasil analisis strength, weakness, opportunity, dan threat dari 

buku Unleashing Genius: Braintertainment. 

Tabel 3.4. Tabel SWOT Unleashing Genius: Braintertainment 

Strength • Konten yang lengkap 
• Penggunaan banyak warna 
• Menggunakan ilustrasi pada buku 

Weakness  • Penggunaan gaya font tidak konsisten 
• Penggunaan gaya ilustrasi tidak konsisten 

Opportunity  Meningkatnya kebutuhan bahan bacaan mengenai metode 
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pemblejaran seiring perkembangan pendidikan Indonesia 

Threat Adanya buku dengan topik sejenis untuk anak dengan 
menambahkan aktivitas di dalamnya 

 

Penulis melakukan studi eksisting terhadap layout, warna, tipografi, ukuran buku, 

dan gaya visual dari kedua buku tersebut. Berikut ini adalah hasil studi 

eksistingnya. 

Tabel 3.5. Tabel Hasil Perbandingan Kedua Buku 

Indikator 
Buku Kumpulan Metode 

Pembelajaran Kreatif dan 
Inovatif 

Unleashing Genius: 
Braintertainment 

Layout  

Menggunakan single-column 
grid dengan tulisan yang 
padat dan minim akan elemen 
visual 

Penggunaan grid tidak 
konsisten, namun elemen 
visual lebih banyak 

Warna  Dicetak hitam-putih Menggunakan banyak warna 

Tipografi  Menggunakan Serif font Penggunaan font style tidak 
konsisten 

Ukuran Buku Terlalu kecil Besar dan sesuai untuk 
dibaca oleh anak 

Gaya Visual 

Penggunaan visual sangat 
minim dan menggunakan 
teknik fotografi. Teknik 
ilustrasi hanya terdapat pada 
sampul dan beberapa halaman 
tertentu 

Penggunaan ilustrasi cukup 
banyak, namun tidak 
konsisten 

Konten  
Penyajian konten lengkap, 
namun terlalu banyak untuk 
dibaca oleh anak 

Penyajian konten lengkap 
namun kurang untuk dibaca 
oleh anak karena jumlah 
halaman masih terlalu 
banyak 

 
Dari analisis di atas, penulis mendapatkan informasi bahwa kedua buku tersebut 

memiliki konten yang cukup lengkap. Namun, terdapat kelemahan dalam 
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penyajian informasinya, seperti minimnya penggunaan elemen visual atau pun 

ilustrasi, kurangnya perhatian dalam penggunaan warna, serta penggunaan font 

style yang kurang sesuai untuk buku bacaan anak.  

3.1.4. Focus Group Discussion (FGD) 

Irwanto (2006) mendefinisikan Focus Group Discussion (FGD) sebagai metode 

pengumpulan data dan informasi yang sistematis melalui sebuah diskusi dalam 

kelompok tertentu. Kegiatan diskusi dilakukan untuk membahas sebuah topik 

permasalahan tertentu yang cukup spesifik (hlm. 1-2). FGD dilakukan terhadap 

delapan siswa kelas IV sampai VI Sekolah Dasar NASSA dan didampingi seorang 

guru IPS bernama Wanti. Kegiatan ini dilakukan di Ruang 1-B Sekolah Dasar 

NASSA, Jl. Bojong Nangka, Bekasi pada hari Senin, 17 September 2018 pukul 

14.00 WIB.  

 

Gambar 3.13. Bukti FGD dengan Siswa Sekolah Dasar dan Guru 

Hal pertama yang kami diskusikan dalam kegiatan ini adalah pengalaman peserta 

diskusi selama menggunakan metode mind mapping dalam proses belajarnya. 

Menurut mereka penerapan metode mind mapping dalam proses belajar sangat 

Perancangan Buku Teks..., Nadia Qomaddin Hanifah, FSD UMN, 2019



76 
 

membantu pemahaman mereka terhadap materi sekolah. Mereka dapat memahami 

materi pelajaran dengan lebih cepat karena tidak perlu membaca keseluruhan 

halaman. Cukup dengan mencari kata kunci pada setiap bab dan subbabnya, 

mereka sudah dapat membuat catatan menggunakan mind mapping dan kemudian 

mempelajari catatan itu. Selain itu, proses mencatat materi pelajaran juga dapat 

dikerjakan dengan lebih menyenangkan. Namun, ada satu dari delapan anak yang 

sedikit mengalami kendala dalam proses pembuatan mind mapping karena tidak 

suka menggambar. 

 Kemudian, penulis memberikan tiga buku kepada peserta diskusi untuk 

menerima pendapat mereka. Mengenai cara penyampaian konten, peserta diskusi 

tidak suka jika buku tersebut hanya sebatas memberikan informasi kepada 

pembaca. Mereka lebih tertarik dengan buku yang juga menyajikan aktivitas yang 

menarik dan sesuai dengan konten yang disampaikan. Kemudian, untuk gaya 

visual dan warna, peserta diskusi lebih menyukai ilustrasi dengan outline yang 

tegas dan penggunaan shading sederhana pada warnanya. Mereka tidak tertarik 

dengan gaya visual yang terlalu sederhana karena menurut mereka terlalu 

kekanak-kanakan. Sementara untuk tulisannya, peserta diskusi lebih tertarik 

dengan penggunaan Sans Serif font karena tidak membuat mereka bosan ketika 

membacanya, seperti ketika mereka sedang belajar menggunakan buku dari 

sekolah. Selain itu, mereka juga menyukai tulisan dengan ukuran yang besar dan 

penggunaan Decorative font pada judul bab atau sub-bab. 
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3.1.5. Kuesioner 

Kothari (2004) menyatakan bahwa kuesioner merupakan metode pengumpulan 

data dengan cara memberikan lembaran secara langsung untuk diisi oleh 

responden yang sesuai dengan target demografis. Pada lembaran tersebut terdiri 

dari beberapa pertanyaan yang mendukung penelitian (hlm. 100). Penulis 

menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan gaya visual yang sesuai untuk target 

audience. Berikut ini adalah proses penyebaran dan hasil kuesioner. 

1. Penentuan Gaya Visual untuk Kuesioner 

Penulis menentukan ketiga gaya visual melalui hasil studi literasi, observasi, 

serta Focus Group Discussion. Dari hasil studi literasi, penulis mendapatkan 

informasi bahwa gaya ilustrasi untuk anak harus memiliki bentuk berdasarkan 

pengalaman dan pemahaman mereka. Penggambaran ilustrasi tidak bisa terlalu 

realis, namun tidak juga terlalu sederhana. Untuk usia sesuai dengan target 

demografis penulis, penggambaran ilustrasi harus menajamkan sifat karakter 

dengan menambahkan elemen atau pun dengan melakukan distorsi terhadap 

bentuk karakter. Selain itu, gaya ilustrasi juga tidak terlalu sederhana dan 

menunjukkan sedikit bagian detail ilustrasi.  

2. Proses Penyebaran Kuesioner 

Penyebaran kuesioner penulis lakukan secara langsung dan online. Penyebaran 

kesioner secara langsung penulis lakukan terhadap siswa kelas IV sampai VI 

Sekolah Dasar yang berusia 9 sampai 11 tahun di Bekasi dan Jakarta. 

Kuesioner secara langsung penulis sebarkan sejak hari Senin, 17 September 

2018 sampai hari Rabu, 19 September 2018. 
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Gambar 3.14. Penyebaran Kuesioner Secara Langsung 

Sementara penyebaran kuesioner secara online, penulis menggunakan situs 

survei Typeform. Kuesioner secara online penulis sebarkan kepada masyarakat 

yang memiliki anak atau adik yang sesuai dengan target perancangan. 

Penyebaran kuesioner secara online penulis lakukan sejak hari Minggu, 16 

September 2018 sampai Rabu, 19 September 2018 melalui media sosial 

WhatsApp ke group chat keluarga. Melalui group tersebut, survei online 

diteruskan kepada keluarga besar dan rekan setiap anggota keluarga yang 

sesuai dengan target perancangan. 
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Gambar 3.15. Penyebaran Kuesioner Secara Online Melalui WhatsApp dan 

Menggunakan Survei Online Typeform 

3. Hasil Kuesioner 

Penulis mendapatkan total responden sebanyak 116 dengan rincian 48 

responden dari hasil kuesioner online dan 68 responden dari kuesioner secara 

langsung. Berikut ini adalah rincian jumlah responden menurut kategori 

usianya. 

• Usia 9 tahun sebanyak 36 responden; 

• Usia 10 tahun sebanyak 50 responden; dan 

• Usia 11 tahun sebanyak 30 responden. 

Penulis menggunakan sistem perhitungan sampel Rule of Thumb dari Roscoe 

(1975) berdasarkan karakteristik demografis target, yaitu usia (dalam 

Sudaryono, 2017, hlm. 177).  
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Gambar 3.16. Persentase Hasil Kuesioner 

Responden yang memilih gaya visual A sebanyak 16, gaya visual B sebanyak 

71, dan gaya visual C sebanyak 29. Berdasarkan hasil persentase kuesioner, 

responden lebih menyukai gaya ilustrasi dengan bentuk tubuh yang tinggi serta 

organis. Gaya visual tersebut penulis adaptasikan dari karakter animasi 

Adventure Time produksi dari Cartoon Network Studio. 

3.2. Metodologi Perancangan 

Berikut ini adalah metodologi perancangan buku anak menurut Seuling (2005). 

1. Dokumentasi dan Analisis 

Sebelum melakukan perancangan, penulis terlebih dahulu melakukan studi 

referensi terhadap buku-buku anak. Perancangan buku anak berbeda dengan 

perancangan buku biasa. Penulis harus mengingat kembali perasaan, perilaku, 

dan sudut pandang yang pernah dialami ketika masih anak-anak secara 

seksama. Selain itu, studi pustaka terhadap buku-buku anak juga diperlukan 

sebelum melakukan perancangan buku anak. Setelah itu, penulis mulai 

menganalisis buku-buku anak, seperti penulisnya, ilustrasinya, dan konten 
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dari buku-buku tersebut. Pengkajian tersebut dapat membantu penulis 

menjadi lebih kritis dalam perancangan buku anak. Sehingga penulis dapat 

lebih berhati-hati dan paham terhadap perancangan buku yang baik secara 

menyeluruh (hlm.6-9).  

2. Pengembangan Ide 

Mencatat seluruh ide yang terlintas di pikiran merupakan point pertama pada 

tahap ini. Penulisan ide cukup dengan menuangkan kata-kata kuncinya saja. 

Cara lain untuk mengembangkan ide adalah dengan terbuka terhadap segala 

bentuk komunikasi, seperti artikel pada majalah atau surat kabar, program 

televisi, iklan, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah dengan 

mengumpulkan berbagai informasi dan gambarnya untuk dianalisis. Selain 

itu, ide juga dapat dikembangkan melalui pengalaman penulis. Setelah semua 

ide terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah fokus terhadap satu ide 

utama dan melakukan brainstorming untuk menentukan konsep utama (hlm. 

39-45). 

3. Perancangan 

Setelah membangun konsep, tahap selanjutnya adalah merealisasikan ide 

melalui perancangan buku. Secara tidak sadar, perancangan buku anak tidak 

terpaku kepada satu kelompok usia saja. Ketika buku-buku tersebut sudah 

dipublikasikan, target usia pembaca menjadi lebih luas. Faktor yang dapat 

membedakan kelompok pembaca buku tersebut dengan buku yang lain adalah 

melalui jalan cerita, karakter, dan setting. Dalam perancangan buku, proses 

revisi tetap harus dilakukan. Melalui tahap ini penulis bisa mendapatkan 
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masukan untuk meningkatkan kualitas perancangan melalui sudut pandang 

lain (hlm. 57-58). 

4. Produksi 

Tahap selanjutnya adalah menyampaikan buku hasil perancangan kepada 

target audience melalui pemasaran. Maka dari itu penulis harus memahami 

kondisi pasar terhadap buku yang penulis rancang. Proses publikasi buku 

kepada masyarakat luas dibantu oleh penerbit. Maka dari itu, penulis harus 

memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar buku yang penulis rancang 

dapat dipublikasikan oleh penerbit tersebut (hlm. 129-132). 
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