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BAB III 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

  

3.1. Gambaran Umum Data Primer  

Pada perancangan buku ini, penulis menggunakan metode kualittatif. Metode 

kualitatif tersebut ialah wawancara, survei, dan observasi. Melalui metode kualitatif 

ini, penulis mendapatkan fakta-fakta ataupun catatan-catatan. Sarwono (2006:259) 

mengemukakan bahwa metode kualitatif digunakan dengan tujuan pengembangan 

akan pengertian, konsep, hingga pada akhirnya menjadi theory atau disebut juga 

sebagai “grounded theory research”   

Dalam metode wawancara, penulis mencari narasumber yang telah menguasai 

atau telah berpengalaman dalam dunia sastra dan bahasa Indonesia. Kemudian, 

penulis pun juga melakukan survei kepada target sehubungan dengan respon target 

terhadap perancangan akan buku ini. Selain itu observasi pun juga dilakukan dengan 

melihat situasi terhadap tren yang tengah berkembang saat ini di kalangan pelajar 

SMA. Hal ini sangat membantu penulis dalam merancang karakter visual dari buku. 

  

Perancangan Buku... Vicky Sandria, FSD UMN, 2016



36 
 

3.2. Wawancara 

Pada metode ini, penulis memberikan pertanyaan sehubungan dengan fakta dan  

pendapat kepada narasumber. Penulis melakukan wawancara kepada sastrawan itu 

sendiri, praktisi pendidikan, dan editor buku.  

3.2.1. Daniel Jacob Hariman 

Daniel Jacob Hariman, S.S., M.Hum., merupakan seorang dosen dari fakultas Ilmu 

dan Budaya Universitas Indonesia. Namun saat ini ia tengah menetap di Tokyo untuk 

mengajar kajian Bahasa Indonesia. 

Pada awalnya  penulis hendak mencari pendapat dan data-data terkait, dari 

sudut pandang institusi pendidikan. Kemudian penulis mendapatkan kontak 

narasumber melalui website fib.ui.ac.id, Universitas Indonesia. Oleh karena 

narasumber yang tengah menetap di Tokyo, maka penulis melakukan proses 

wawancara melalui e-mail.  

Menurut Daniel Jacob, perkembangan sastra saat ini dikatakan sangat baik, 

khususnya menagacu pada karya sastra seperti prosa (cerpen dan novel) dan puisi. 

Hal ini dilihat dari karya-karya yang diterbitkan dari berbagai penerbit. Selain itu, 

peranan media saat ini mempengaruhi perkembangan sastra Indonesia. Sejumlah 

sayembara yang diadakan oleh berbagai instansi pun melahirkan penulis- penulis baru 

dan kini membawa warna baru bagi perkembangan Indonesia. Sebagai contoh, Ayu 

Utami dalam karyanya yang berjudul Saman. Kemudian sejumlah film pun kini 
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diadaptasi dari novel-novel seperti Ayat-ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Laskar 

Pelangi, dan sebaginya. Namun berbanding terbalik dengan perkembangan naskah 

drama saat ini. Naskah drama berada pada kondisi paling rendah. Penulis naskah 

drama saat ini kurang dihargai secara finansial. Sehingga penulis akan lebih tertarik 

pada penulisan naskah sinetron atau film yang lebih menguntungkan secara materi 

bagi penulis. 

Pengenalan kembali akan tokoh sastrawan Indonesia kepada pelajar perlu 

dilakukan. Hal ini dikira perlu agar siswa mengetahui perkembangan sastra 

Indonesia. Selain itu, siswa perlu mengetahui perbedaan setiap sastrawan Indonesia. 

Misalnya, seorang Pramoedya Ananta Toer berbeda dengan Mochtar Lubis, berbeda 

pula dengan W.S. Rendra dan sebagainya. Menurutnya, buku-buku yang dipelajari 

siswa saat ini hanya memuat tokoh sastrawan yang sama. Tidak sedikit guru-guru 

bahasa dan sastra pun yang menurutnya tidak mengikuti perkembangan sastra, 

sehingga pengajaran sastra Indonesia tidak menarik atau membosankan.  

Sebagai orang yang telah berpengalaman dalam penilai buku pelajaran yang 

diselenggarakan oleh Pusat Perbukuan di Indonesia, ia menyimpulkan bahwa buku 

pengetahuan mengenai tokoh sastrawan Indonesia, sekiranya dapat berisikan 

mengenai profil, karya-karya, serta adanya ajakan untuk siswa dapat merefleksikan 

karya sastra yang dibacanya. Kemudian penyajian buku pengetahuan pun harus 

menarik, dikarenakan selama ini buku yang telah ada tidak menarik. Seperti tidak 

berwarna, jenis huruf yang kurang sesuai, dan masih banyak lagi. Selain itu,  adanya 
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penambahan grafis, ilustrasi dan sebagainya dianggap akan lebih membantu siswa 

dalam memahami.  

3.2.2. Dewi Lestari 

Dewi Lestari atau Dee kini telah dikenal oleh masyarakat sebagai sebagai penyanyi, 

penulis lagu, dan penulis. Ia baru saja meluncurkan seri Supernova yang terakhir 

yang berjudul Embun Pagi. 

Selain mencari pendapat dan data-data terkait dari sudut pandang institusi 

pendidikan, perlu adanya wawancara terhadap sastrawan itu sendiri. Penulis langsung 

mengirimkan e-mail  sehubungan dengan ketersediannya narasumber untukk dapat 

diwawancara. E-mail narsumber sendiri penulis dapat dari contact info yang tertera 

pada akun  Twitter  Dewi Lestari. Oleh karena jadwal dari narasumber yang sedang 

padat, narasumber menyediakan diri untuk diwawancara melalui e-mail. 

Dewi Lestari menuturkan bahwa perlu adanya pengenalan akan tokoh 

sastrawan Indonesia, namun tidak hanya tokohnya saja tetapi terlebih penting karya-

karyanya pun perlu diperkenalkan. Namun akan semuanya tersebut, kembali lagi 

kepada kurikulum pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah karena wawasan siswa 

sangat tergantung pada apa mereka pelajari di sekolah. 

Anak muda masa kini, menyukai segala sesuatu secara visual. Pengemasan 

informasi dengan visual yang menarik akan lebih mudah diserap oleh siswa. Selain 
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itu konten tertulis juga perlu diperhatikan. Bahasa yang lugas, to-the-point, segar, dan 

efektif, dinilai dapat mempermudah pemahaman akan informasi yang diberikan.  

Parameter yang dapat digunakan dalam pemilihan tokoh sastrawan ialah 

seperti gaung karya di masyarakat, jumlah penjualan, berbagai prestasi yang dicapai, 

dan pembaruan yang dibawa melalui karya tersebut. Tentunya berbagai kriteria 

tersebut belum tentu dapat menjadikan tokoh tersebut ‘berkualitas’. Namun menurut 

Dewi Lestari, popularitas dari sebuah sebuah karya tidak dapat dikesampingkan untuk 

menjadi parameter. Jika berbicara mengenai kualitas, akan selalu subjektif 

bergantung siapa yang menilai dan untuk kepentingan apa.  

3.2.3. Hanif Suranto 

Hanif Suranto merupakan dosen jurusan jurnalis di Universitas Multimedia 

Nusantara. Selain sebagai dosen beliau telah banyak berpengalaman sebagai editor di 

sejumlah buku. Slaha satunya ialah buku biogarafi dari Mochtar Lubis. 

Menurut Hanif Suranto, saat ini teks bukan lagi sebagai elemen utama dalam 

penyampaian informasi. Namun, saat ini merupakan jaman New Tribe atau tribal baru 

dimana manusia kembali kepada segala sesuatu disimbolisasikan dengan gambar-

gambar. Khususnya bagi generasi Y saat ini yang tidak lepas dari peran media yang 

sebagian besar ialah visual.   
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3.3. Kuesioner  

Kuesioner merupakan pertanyaan terstruktur yang diisi sendiri oleh responden. Cara 

ini digunakan penulis agar dapat mendukung kebutuhan data penulis dalam 

perancangan ini. 

3.3.1. Hasil Kuesioner  

Kuesioner ini berisi pertanyaan yang berfokus pada kebutuhan personal responden 

mengenai buku pengetahuan tokoh sastrawan Indonesia. Kuesioner ini ditujukan bagi 

pelajar usia 16 sampai dengan 19 tahun yang sebagian besar berdomisili di kota 

Jakarta, Tangerang dan Lampung.  

3.3.1.1. Buku dengan content seperti apa yang anda sukai? 

Sebanyak 85% responden lebih menyukai buku yang berisi teks dan ilustrasi. 

Sedangkan 13% lebih menyukai buku yang berisi ilustrasi secara menyeluruh. 

Sisanya menyukai buku yang hanya berisi teks saja. 

Seperti yang telah dikemukakan oleh Hanif Suratno selaku narasumber, saat 

ini ialah masa New Tribe. Jaman New Tribe ialah jaman dimana manusia saat ini 

kembali lagi kepada informasi dalam bentuk simbol, atau informasi yang dilengkapi 

dengan visual. Oleh karena itu, saat ini pelajar lebih menyukai informasi yang 

dilengkapi dengan visualisasi, sehingga dapat menarik minat dalam membaca 

ataupun memperjelas maksud dari informasi yang diberikan. 
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Gambar 3.1. Buku dengan content seperti apa yang anda sukai? 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

3.3.1.2. Untuk sebuah buku pengetahuan, ukuran seperti apa yang efisien bagi 

anda? 

Tersedia dua pilihan, yang pertama ialah seukuran yang dapat dimasukkan ke dalam 

ransel standar dan yang kedua ialah ukuran tidak menjadi masalah untuk sebuah 

buku. Di antara kedua pilihan tesebut, sebanyak 62% responden menganggap ukuran 

buku yang dapat dimasukkan ke dalam tas ransel standar ialah ukuran yang efisien 

bagi mereka. Sisanya menganggap ukuran tidak menjadi masalah.  

Penulis mengganggap bahwa dengan ukuran buku yang dapat dimasukkan ke dalam 

ransel, dinilai lebih praktis daripada harus membawanya dnegan menggunakan 

tangan saja. 
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Gambar 3.2. Untuk sebuah buku pengetahuan, ukuran seperti apa yang efisien bagi anda? 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

3.3.1.3. Untuk cover buku pengetahuan, manakah yang lebih anda sukai?  

Dari 100 responden, sebanyak 73 responden menyukai hard cover, sisanya lebih 

menyukai soft cover.  

Hal ini dimungkinkan karena buku yang biasanya dimasukkan ke dalam ransel 

mudah sekali rusak, ditambah pelajar SMA membawa banyak buku dalam ranselnya.  

Buku dengan hard cover memiliki kelebihan yaitu tidak cepat rusak baik cover 

maupun isinya. Oleh karena itu, pelajar lebih memilih hard cover.

 

Gambar 3.3. Untuk cover buku pengetahuan, manakah yang lebih anda sukai? 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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3.3.1.4. Dalam bentuk apa buku pengetahuan yang lebih anda sukai? 

Responden lebih menyukai buku berbentuk fisik dibandingkan dalam bentuk digital.  

Seperti yang dikemukakan Kate Garaland, salah satu dosen psikologi dari University 

of Leicester di Inggris (2012) kepada Time Healthtland, orang - orang yang membaca 

dari kertas akna lebih cepat mengerti atas informasi yang dibaca. Pembaca pun dapat 

merasakan pengalaman lainnya dalam membaca buku, seperti membuka halaman per 

halaman, kemudian merasakan langsung tekstur kertas dari cover hingga pada isinya. 

Hal ini tentu saja tidak ditemukan pada buku digital. 

 

Gambar 3.4. Dalam bentuk apa buku pengetahuan yang lebih anda sukai? 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

3.3.1.5. Di antara sastrawan tahun 2000-an ini, manakah yang anda kenal? 

Dari beberapa sastrawan seperti Andrea Hirata, Dewi Lestari, Ayu Utami, Seno 

Gumira, Habiburrahman, Raudal Tanjung Banua, Cucuk Espe, sebagian besar 

responden mengetahui Andrea Hirata dan Dewi Lestari. Kemudian Ayu Utami pun 

dikenal oleh responden, namun 15% responden tidak mengenal sastrawan-sastrawan 

tersebut.  
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Gambar 3.5. Di antara sastrawan tahun 2000-an ini, manakah yang anda kenal? 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

3.3.1.6. Di antara sastrawan tahun 1950-1980 an ini, manakah yang anda 

kenal? 

Sastrawan seperti WS Rendra ialah sastrawan yang paling dikenal oleh responden. 

Kemudian tokoh lainnya seperti NH Dini, Pramoedya Ananta Toer, Sapardi Djoko 

Damano Ahmad Tohari, Goenawan, Budi Darma, Sitor Situmorang, dan Danarto, 

tidak begitu diketahui. Sedangkan 23% responden tidak mengetahui tokoh-tokoh 

tersebut. Pelajar SMA saat ini (kelahiran 1998 hingga 2000) tidak mengenal nama-

nama tersebut karena tahun mereka lahir ialah masa kepopuleran atau bahkan telah 

melewati masa kepopuleran para sastrawan tersebut. 
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Gambar 3.6. Di antara sastrawan tahun 1950-1980 an ini, manakah yang anda kenal? 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

3.3.1.7. Apakah anda tertarik mengenal sastrawan Indonesia melalui sebuah 

buku pengetahuan? 

Dari parameter angka satu sampai dengan 11, dari tidak terarik, tertarik, hingga 

sangat tertarik. Rata-rata atau sebagian besar, sebanyak 27% responden tertarik untuk 

mengenal sastrawan Indonesia melalui sebuah buku pengetahuan. Masa SMA ialah 

masa dimana pelajar memilih penjurusan di SMA itu sendiri dan mulai memikirkan 

pemilihan jurusan pada perguruan tinggi nanti. Oleh sebab itu, pelajar (sebagai 
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responden) merasa perlu belajar akan hal baru lainnya. Salah satunya, pengenalan 

akan sastrawan Indonesia. 

 

Gambar 3.7. Apakah anda tertarik mengenal sastrawan Indonesia melalui sebuah buku 
pengetahuan? 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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3.3.1.8. Apakah di sekolah anda mempelajari tokoh sastrawan Indonesia? 

Sebanyak 51% responden yang merupakan usia 16 sampai 19 tahun menyatakan 

bahwa di sekolah mereka tidak mempelajari sastrawan Indonesia. Sedangkan sisanya 

sebanyak 49% menyatakan bahwa mereka tidak mempelajari sastrawan Indonesia. 

Seperti yang tertulis pada artikel Kompas pada tanggal .. tertulis bahwa pengajaran 

akan sastra di sekolah semakin merosot. Sehingga hampir setengah dari sejumlah 

responden mengatakan bahwa mereka tidak belajar sastra di sekolahnya,

 

Gambar 3.8. Apakah di sekolah anda mempelajari tokoh sastrawan Indonesia? 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

3.3.1.9. Anda membaca buku tokoh sastrawan Indonesia ini dengan .. 

Melalui tiga pilihan yang tersedia, sebanyak 82% responden memilih lebih baik 

membaca buku pengetahuan ini di perpustakaan. Kemudian 12% memilih akan 

membeli di toko buku. Lalu sisanya akan melakukan keduanya.  

Sebagai buku literasi, buku dapat dijadikan sebagai salah sayu referensi, sehingga 

tidak menjadi suatu kewajiban bagi pelajar untuk memilikinya. Dengan tersedianya 
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buku biografi ini di perpustakaan, dapat memudahkan pelajar untuk membaca tanpa 

perlu membeli. 

 

Gambar 3.9. Anda membaca buku tokoh sastrawan Indonesia ini dengan .. 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

3.3.1.10. Jika buku sastrawan Indonesia dijual di toko buku, menurut anda 

berapakah harga yang sesuai? 

Tersedia pilihan harga yaitu dari yang kurang dari Rp100000 sampai dengan lebih 

dari Rp300000. Sebanyak 48% responden menyatakan harga Rp100000 sampai 

dengan Rp200000 sesuai untuk harga buku pengetahuan ini. Kemudian berbeda tipis 

dengan responden sebanyak 47% yang menyatakan lebih sesuai harga yang kurang 

dari Rp100000 untuk buku pengetahuan ini. Sedangkan sisanya memilih harga 

Rp200000 hingga lebih dari Rp300000. 

Bagi ukuran pelajar SMA yang masih menempuh pendidikan, kisaran harga 

Rp100000 hingga Rp200000 dinilai merupakan ukuran harga standar nagi sebuah 

buku biografi 
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Gambar 3.10. Jika buku sastrawan Indonesia dijual di toko buku, menurut anda berapakah 
harga yang sesuai? 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

3.3.2. Kesimpulan Kuesioner 

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, maka didapat bahwa responden yang 

merupakan pelajar usia 16 hingga 19 tahun, sebagian besar mempelajari sastrawan 

Indonesia. Namun, pengenalan mereka hanya lebih kepada sastrawan Indonesia yang 

sedang terkenal saat ini seperti Andrea Hirata. Sedangkan pengenalan akan sastrawan 

periode 1950 hingga 1980 hanya sebatas pada WS Rendra.  Kemungkinan yang 

terjadi ialah pembelajaran mengenai sastrawan di sekolah ialah hanya mempelajari 

beberapa sastrawan saja atau bahkan tidak mempelajarinya sama sekali.  Di samping 

itu, dalam hal ini peran media pun sangat berpengaruh. Pelajar SMA saat ini lebih 

mengenal sastrawan periode 2000an oleh karena karya-karya mereka yang telah 

disebarluaskan melalui media. Tak jarang karya sastra saat ini diadaptasikan menjadi 
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sebuah film. Pemberitaan mengenai sastrawan ini pun telah diberitakan dimana-mana 

seperti melalui televisi, koran, majalah, radio, dan sebagainya. Hal ini semakin 

menjadikan tokoh sastrawan periode 2000-an dikenal oleh generasi saat ini. 

Sedangkan minimnya akses media pada periode 1950 - 1980 menyebabkan tokoh 

sastrawan saat itu tidak begitu dikenal. Padahal jika dilihat dari isi dari karya 

sastranya, karya sastra pada periode 1950-1980 memiliki nilai estetika yang berbau 

perjuangan Indonesia, nasionalisme, dan belum terpengaruh budaya lain.  

Sebagian responden sadar bahwa perlu adanya buku yang dapat mengenalkan 

kembali sastrawan yang telah berjaya di periode 1950 - 1980. Tidak hanya berupa 

buku biografi, namun buku yang menarik minat pelajar untuk membacanya. Menurut 

responden, penggabungan antara teks dan ilustrasi dianggap dapat membuat buku 

dengan mudah dimengerti oleh pelajar. Dengan begitu, diharapkan generasi muda 

dapat mengenal tokoh sastrawan periode 1950 hingga 1980 yang saat ini sudah mulai 

dilupakan.  

Untuk dapat mempelajari pengetahuan, buku dalam bentuk fisik dianggap 

lebih efisen dibanding buku dalam bentuk digital. Pengalaman merasakan cover, 

kertas, membalikkan halaman, menjadikan informasi yang terdapat dalam buku dapat 

lebih dimengerti oleh pelajar.  Kemudian, responden setuju jika ukuran yang dapat 

dengan mudah dimasukkan ke dalam tas sehingga dapat dengan praktis dibawa 

kemanapun ialah ukuran buku yang efisien. 
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3.4. Analisis Data 

Melalui data-data yang telah dikumpulkan dari survei dan wawancara, penulis 

menenemukan permasalahan yang terjadi. Perbandingan antara siswa yang belajar 

mengenai sastra dengan tidak berbanding sama. Hal ini menandakan bahwa masih 

banyak sekolah di Indonesia yang  masih mengesampingkan sastra Indonesia. Tidak 

hanya dari pembelajaran sastra di sekolah, tidak sedikit dewan guru yang saat ini 

tidak mengerti akan perkembangan sastra Indonesia.  

Jika melihat dari pengetahuan siswa SMA akan sastrawan Indonesia, sebagian 

besar tidak mengetahui tokoh sastrawan periode 1950-1980. Jika mereka mengetahui 

pun hanya nama WS Rendra. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam buku - buku 

pelajaran mereka, hanya mencantumkan nama-nama yang itu saja sehingga tokoh lain 

tidak diketahui. Buku-buku yang saat ini telah ada, dikemas secara tidak menarik. 

Seperti tidak berwarna, penggunaan huruf yang tidak sesuai, dan sebagainya.  

Di tengah kemajuan media teknologi, siswa SMA terlihat masih lebih 

menyukai informasi yang dikemas dalam bentuk cetak. Namun perlu adanya 

penambahan ilustrasi, grafis, warna, agar dapat bersaing dengan kemajuan dalam 

penyampaian di media teknologi.  

Dari berbagai permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya 

literasi sebagai penunjang pengetahuan siswa akan perkembangan sastra Indonesia. 

Hal ini  pun diperkuat berdasarkan survei yang menyebutkan bahwa sebagian besar 
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siswa tertarik jika adanya buku yang mengenalkan kembali sastrawan Indonesia di 

periode 2000.  

3.5. Gambaran Umum Data Sekunder 

3.5.1. Existing Study 

Dalam mendukung proses perancangan ini, penulis menggunakan beberapa buku 

sebagai acuan. Buku yang digunakan ialah buku-buku dari berbagai disiplin ilmu agar 

mendapatkan data yang sesuai dengan konsep perancangan. 

Dari segi visual, penulis menggunakan beberapa referensi sebagai acuan, seperti: 

 

Gambar 3.11. Cover Buku We Indonesians Rule  

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3.12. Isi Buku We Indonesians Rule 

(Dokumen Pribadi, 2016) 

 

Gambar 3.13. Cover Buku Warisan 5 Desainer 

(Dokumen Pribadi, 2016) 
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Gambar 3.14. Isi Buku Warisan 5 Desainer 

(Dokumen Pribadi, 2016)  
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