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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil dan Analisis Data  

Pembahasan dalam bab ini lebih difokuskan pada hasil pengamatan 

peneliti dalam perancangan karya, observasi data serta pengolahannya dalam 

perancangan buku Fotografi Esai Upacara Adat Kebo-keboan di Desa Alasmalang 

sebagai upaya mengenalkan kebudayaan Banyuwangi.  

a. Hasil Observasi (Pengamatan)  

Observasi dilakukan oleh penulis selama 3 bulan di Desa Alasmalang 

Kabupaten Banyuwangi. Namun pelaksanaan observasi secara khusus dilakukan 

dalam 3 tahapan dengan fokus utama terhadap Upacara Adat Kebo-keboan yang 

seringkali di analisir sebagai kegiatan dalam penduduk atau masyarakat tersebut, 

tentunya berkaitan dengan kegiatan dan pekerjaan oleh warga Desa Alasmalang. 

Observasi pertama di lakukan di kediaman Muraji sebagai kepala suku atau tetua 

yang berada di Desa Alasmalang, sekaligus cucu dari pelaksana pertama kali 

Upacara Adat Kebo-keboan. Kemudian dilanjutkan dengan observasi yang kedua 

yaitu tepat pada perayaan hari jadi kota Banyuwangi yang ke-235, Upacara Adat 

Kebo-keboan tersebut turut serta untuk memeriahkan acara tersebut 

Dalam hasil pengamatan peneliti, dapat dijelaskan bahwa Desa 

Alasmalang merupakan sebuah desa yang masih melestarikan kebudayaan asli 

yang di turun temurunkan oleh  nenek moyang. Meskipun telah banyak perubahan 

yang dimodifikasi oleh panitia acara hanya sebatas dekorasi saja, namun alur yang 

di laksanakan ketika upacara berlangsung masih tetap dan tidak merubah 
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sedikitpun. Pada dasarnya, kabupaten Banyuwangi masih kental dan masih 

berkaitan dengan hal mistis seperti memberikan sesajen kepada roh nenek moyang 

dan menggunakan hal magis untuk mengobati orang yang sedang sakit, sehingga 

tradisi nenek moyang yang di turunkan ada tidak jauh kaitannya dengan 

kepercayaaan terhadap roh halus. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap tahun 

dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya, namun tradisi ini masih kurang 

terekspos sehingga tidak banyak masyarakat luar maupun yang sudah lama 

bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi yang mengerti prosesi Upacara Adat 

tersebut.  

Selanjutnya pengamatan terhadap Upacara Adat Kebo-keboan yang di 

dirikan oleh Buyut Karti. Kesenian Upacara Adat Kebo-keboan sendiri telah ada 

sejak abad ke-18. Dalam rangkaian Upacara Adat Kebo-keboan ini bertujuan 

untuk terhindar dari wabah pageblug yang tengah melanda desa Alasmalang pada 

waktu itu. Seperti seseorang yang paginya terasa sakit, dan malamnya akan 

meninggal. Tidak hanya itu, wabah pageblug tersebut sampai meruntuhkan hasil 

panen para petani lading maupun perkebunan. Dengan memanfaatkan ilmu ghaib 

yang di miliki oleh Buyut Karti, maka kegiatan upacara tersebut di laksanakan 

pada hari yang sudah di tentukan. Pada dasarnya, Upacara Adat Kebo-keboan 

merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa terhadap 

perlindungannya. Namun yang membedakan dari ungkapan rasa syukur 

masyarakat di Desa Alasmalang tersebut ialah proses dan pelaksanaannya.  

Dengan adanya selamatan atau tumpengan, pemberian sesajen terhadap 

leluhur termasuk makhluk yang menjaga di tiap arah mata angin, serta teaterikal 
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yang sakral sebagai perwujudan sang Dewi dalam pemberian berkahnya kepada 

masyarakat Desa Alasmalang merupakan alur yang harus di pahami bagi para 

wisatawan. Dalam proses tersebut terkadang penonton atau wisatawan hanya 

tertarik pada teaterikal para pemeran atau pelaksana Upacara Adat Kebo-keboan 

tanpa mengerti apa maksud dari kegiatan yang di laksanakan.  

Pada dasarnya kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 1 suro, namun 

ritualnya di selenggarakan pada tanggal 10 Suro dalam kalender jawa. Pada hari 

tersebut, diyakini bahwa bulan Suro atau tepatnya tanggal 1 Suro merupakan hari 

yang sangat sakral dalam melakukan aktivitas, tidak terkecuali Upacara Adat 

Kebo-keboan ini. Namun sebagai kebudayaan yang alami dari kabupaten 

Banyuwangi, kegiatan ini pada akhirnya tak hanya di selenggarakan pada tanggal 

tersebut saja. Terkadang ada event sendiri yang masih ada kaitannya dengan 

kebudayaan yang ada di kabupaten Banyuwangi, Upacara Adat Kebo-keboan juga 

turut memeriahkan untuk menunjukkan salah satu kebudayaan yang dii miliki 

oleh kabupaten Banyuwangi. 

b. Wawancara (Interview)  

Dalam hasil wawancara di kediaman Buyut Karti, selaku pendiri pertama 

Upacara Adat Kebo-keboan tersebut pada tanggal 22 Maret 2017 bertempat di 

Dusun Krajan, Desa Alasmalang RT.01, RW.01 Kecamatan Singojuruh kepada 

Muraji keturunan dari Buyut Karti dan sebagai ketua suku yang berdiam di desa 

Alasmalang. Dengan peninggalan Buyut Karti, Muraji memaparkan langsung 

ketika prosesi Upacara Adat Kebo-keboan berlangsung yang berkaitan dengan 

kehidupan sosial pada masyarakat di Desa Alasmalang yang berprofesi sebagai 



55 

 

 

 

petani sehingga kegiatan upacara adat istiadat ini masih di lestarikan hingga saat 

ini.  

Proses yang di ambil dari awal di adakan kegiatan upacara adat tersebut 

dilakukan tanpa ada perubahan secara visual maupun keluar dari alur prosesnya. 

Yang menjadi pembeda dan berkembang dalam kegiatan ini hanyalah bagian 

dekorasi yang di buat seakan-akan desa tersebut adalah hutan yang penuh dengan 

kekayaan alam dari pertanian masyarakat setempat. Dalam proses tersebut juga 

tidak ada unsur pemaksaan dalam sebuah karakter yang digunakan dalam upacara 

adat tersebut. Seperti tokoh petani yang berperan sebagai pawing kerbau dan di 

yakini hanya petani tersebut yang bisa mengendalikan kerbau. Kemudian terdapat 

tokoh kerbau, atau bisa di sebut kerbau-kerbauan yang di yakini akan menjaga 

kesuburan pertanian dari hama pengganggu. Lalu terdapat tokoh sang Dewi 

sendiri sebagai dewi pemberi berkah pada desa dan warga tersebut. Adapun yang 

menjadi salah satu tokoh atau karakter yang berperan dalam kegiatan tersebut 

ialah hanya warga setempat sendiri. Sebagai tokoh seorang Dewi, syarat yang di 

tentukan ialah hanya seorang gadis belia yang dapat memerankan tokoh tersebut. 

Karena gadis belia tersebut di yakini masih suci, dan pemikirannya masih polos. 

Apabila ada warga luar desa, warga tersebut harus mendapatkan persetujuan dari 

panitia yang menyelenggarakannya.  

Dalam kegiatan tersebut masih terdapat unsur magis atau sihir. Sehingga 

para pemeran yang sebagai kerbau banyak yang dimasuki roh halus, atau bisa di 

sebut kerasukan. Namun meskipun pemeran kerbau akan mendapatkan sangsi 

yaitu kerasukan, warga setempat tidak ada yang mengeluh pada saat kegiatan 



56 

 

 

 

berlangsung. Bahkan para warga luar sering berebut untuk mendapatkan peran 

kerbau tersebut. Dengan jumlah yang tak terbatas sebagai pemeran kerbau 

tersebut maka banyak kesempatan yang di peroleh dalam peran tersebut. Namun 

kembali pada ketentuan masyarakat desa sendiri yang memperbolehkan orang luar 

desa untuk mendapatkan peran tersebut atau tidaknya. Namun apabila pemeran 

kerbau tersebut semakin sedikit, bisa di pastikan bahwa wabah tersebut akan 

melanda desa lagi. Kembali kepada kesadaran masyarakat lagi, apabila keminatan 

masyarakat tersebut semakin menurun, maka wabah pageblug tersebut akan 

kembali melanda. 

Dalam perkembangan Upacara Adat Kebo-keboan, mulai dekorasi dan 

tambahan acara tersebut, dari pertama kali acara di dirikan hingga saat ini dinilai 

cukup berbeda pesat. Jika dahulu saat Buyut Karti mendirikan pertama kali,  

kegiatan tersebut di laksanakan dengan sangat sederhana. Bahkan Muraji 

mengatakan bahwa pertama diselenggarakan tidak ada dekorasi sedikitpun dalam 

kegiatan tersebut. Semakin berkembangnya jaman, maka upacara tersebut lebih di 

perindah lagi dengan adanya dekorasi seperti gapura, reka penanaman tanaman 

pertanian dan perkebunan yang ditanam di tengah jalan sebagai objek yang 

memperindah areal pada kegiatan tersebut. Dengan memanfaatkan hasil bumi 

seperti pertanian dan perkebunan, dekorasi yang dihasilkan seperti layaknya ada 

di dalam hutan dan perkebunan. Dengan mengadopsi dari budaya tradisional 

masyarakat Desa Alasmalang, kini di junjung tinggi oleh Pemerintah pada saat 

itu. Karena kebudayaan tersebut merupakan salah satu kekayaan yang terdapat di 

Kabupaten Banyuwangi dan patut di banggakan sebagai kebudayaan paten milik 
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Kabupaten tersebut. Sehingga Upacara Adat Kebo-keboan di gadang-gadang 

menjadi salah satu kebudayaan lokal yang wajib untuk di lestarikan oleh 

masyarakat Kabupaten Banyuwangi. 

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara ke tempat kedua yaitu bertemu 

dengan kepala bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Banyuwangi yaitu Ir. Choliqul Ridha, M.Si yang bertempat di Jl. Jendral Ahmad 

Yani 74, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi. Ir. Choliqul Ridha, 

M.Si menjelaskan bahwa tingkat kebudayaan yang ada di Banyuwangi jika 

dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya semakin meningkat pesat sejak 

Kabupaten Banyuwangi di pegang oleh Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si., 

selaku Bupati dari kabupaten Banyuwangi. Kebudayaan yang awalnya 

tersembunyi dan belum di kenal masyarakat Kabupaten Banyuwangi sebelumnya, 

kini semakin terlihat dengan adanya berbagai festival atau perayaan yang di 

adakan secara rutin dan terjadwal dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

Kabupaten Banyuwangi. Oleh sebab itu dengan adanya rangkaian acara yang 

terjadwal, masyarakat akan mengetahui kebudayaan dari berbagai desa atau 

kecamatan yang masih belum diketahui. 

Tentu saja hal ini tak luput dari Upacara Adat Kebo-keboan yang memang 

dulunya masih belum mendapat perhatian dari masyarakat lokal maupun 

interlokal. Dengan adanya promosi rangkaian acara di setiap tahunnya maka 

Upacara Adat Kebo-keboan kini semakin diperhatikan oleh warga lokal, bahkan 

dilestarikan sebagai warisan paten milik Kabupaten Banyuwangi. Warisan yang di 

turunkan oleh nenek moyang ada kalanya di turunkan atau di kenalkan kepada 
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generasi muda yang kini semakin berkurang terhadap minat untuk mempelajari 

dan mengetahui kebudayaan yang kini semakin miris dan menipis tentang 

keberadaannya. 

c. Literatur  

Kelestarian dan keberlangsungan kehidupan masyarakat suku Using di 

Banyuwangi sangat Unik, Kreatif, Adaptif, dan memiliki prinsip hidup yang 

terintegrasi dengan nilai-nilai tradisinya. Mereka cenderung fleksibel dalam 

menyikapi fenomena yang berkembang dalam lingkungannya. Namun tidak 

meninggalkan adat istiadat sebagai warisan leluhurnya. Sehingga eksistensi 

masyarakan suku using sangat dinamis dari masa ke masa baik gaya hidup, pola 

piker, sistem religi, maupun sosial kebudayaannya yang tradisional ataupun yang 

modern. (Siswanto, S.Pd, 2009:143). 

Upacara Adat Kebo-keboan merupakan sebuah ritual adat masyarakat 

Suku Using di Banyuwangi, substansi atau esensinya sebagai bentuk rasa syukur 

kepada sang pencipta atas segala karunia-Nya, dan bertujuan sebagai upacara 

bersih desa atau selametan untuk mendapatkan keselamatan dan keseimbangan 

hidup (mikro kosmos dan makro kosmos) dalam kehidupan bermasyarakat . 

Awalnya upacara adat ini  banyak dilaksanakan oleh masyarakat agraris di 

Banyuwangi. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan waktu, upacara tersebut 

semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaannya di Desa Alasmalang 

Kecamatan Singojuruh. (Siswanto, S.Pd, 2009:144).   
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d. Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Muraji, Kepala Suku dan keturunan dari Buyut Karti  
(Sumber : Dokumentasi Peneliti, Maret 2017) 

 

Dalam observasi dan wawancara peneliti pertama kali terhadap Muraji 

pada pukul 14.00 WIB, beliau menjelaskan asal muasal adanya upacara adat 

Kebo-keboan di selenggarakan beserta cerita dan makna apa saja yang terkandung 

upacara adat tersebut. Observasi dan wawancara tersebut dilakukan di kediaman 

Muraji yang bertempat di Desa Alasmalang kecamatan Singojuruh, Kabupaten 

Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Ir. Cholicul Ridha.M.Si, saat menjelaskan kebudayaan di Kabupaten 
Banyuwangi 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti, Maret 2017) 
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Wawancara kedua dengan narasumber dari Dinas Kabudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan Ir. Cholicul Ridha, M.Si, 

dilakukan di Jl. Jendral Ahmad Yani 74, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kab. 

Banyuwangi pada pukul 13.00 WIB. Dalam sesi wawancara tersebut narasumber 

menjelaskan secara detail tentang kebudayaan yang ada di Kabupaten 

Banyuwangi dan menjelaskan apa saja permasalahan dan perkembangan terhadap 

kebudayaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Terutama dalam kegiatan 

upacara adat di berbagai desa maupun wilayah yang masih kerap dengan 

kepercayaan masyarakat tersebut. Kebudayaan yang unik yang berada di 

Kabupaten Banyuwangi akan lebih ditonjolkan untuk menjadi icon di berbagai 

tempat terutama di Kabupaten Banyuwangi. Tentu saja hal ini mencakup Upacara 

Adat Kebo-keboan di Desa Alasmalang, karena kebudayaan tersebut merupakan 

kebiasaan para warga Desa Alasmalang yang unik dan tentunya hanya ada satu di 

desa, kecamatan maupun di Kabupaten Banyuwangi dengan cara unik tersebut. 

Kemudian dilanjutkan kepada wawancara ketiga yaitu dengan Gunawan 

selaku ketua panitia Upacara Adat Kebo-keboan di Desa Alasmalang. Wawancara 

ini dilakukan untuk mengetahui persiapan apa saja yang di perlukan dalam acara 

tersebut. Tentu saja untuk mengetahui perkembangan yang di lakukan supaya 

acara tersebut meriah dan tidak terasa sepi. Gunawan merencanakan dengan 

menambahkan berbagai penataan dekorasi. Tidak hanya dekorasi saja yang di 

perlukan, namun perlengkapan para pemeran yang menjadi kerbau, petani, dan 

juga dewi, tentunya ia siapkan dengan persetujuan Muraji selaku  sesuhu di Desa 

Alasmalang. Kemudian persiapan para warga untuk memberikan tumpeng atau 
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sesaji yang dipakai dalam selametan yang di adakan di pagi hari, tentu saja 

melewati Gunawan untuk memberikan data. Tanpa adanya paksaan, para warga 

bersikeras untuk memberikan sajen atau tumpeng tersebut dengan harapan yang 

sama. 

Menurut Gunawan selaku ketua panitia Upacara Adat Kebo-keboan di 

Desa Alasmalang, kegiatan tersebut mengalami kenaikan dalam hal dekorasi 

maupun pengunjung. Dalam hal suporter atau pendukung dari berbagai kesenian 

yang mendukung kegiatan tersebut juga di ambil dari beberapa kesenian 

tradisional yang terdapat di Kecamatan Singojuruh yang bertujuan untuk 

meramaikan acara seperti barongan, jaranan, manuk-manukan, bahkan tidak 

hanya dari wilayah Kabupaten Banyuwangi saja yang turut meramaikan. Reog 

Ponorogo yang berasal dari Ponorogo pun turut meramaikan ritual adat yang 

berlangsung ketika ider bumi dilaksanakan untuk meramaikan dalam pawainya. 

Namun dalam perkembangan jaman, tak luput juga terdapat kesenian modern 

seperti dangdut dan band lokal yang di selenggarakan setelah Upacara Adat Kebo-

keboan selesai. 

Dalam wawancara yang keempat, peneliti melakukan wawancara kepada 

Makrupin selaku warga setempat. makrupin mengakui bahwa kegiatan tersebut 

tidak ada unsur pemaksaan, namun kesadaran masyarakat sendirilah yang 

membangun atau turut meramaikan kegiatan tersebut. Tentunya dengan 

sumbangan seperti tumpeng, hasil panen area kebun dan persawahan sendiri juga 

di berikan untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan yang maha esa. Makrupin 

sendiri mengakui bahwa dia pernah menjadi kerbau sejak pada tahun 2001 sampai 
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2008. Dalam masanya, Makrupin mengakui bahwa ia berperan sebagai kerbau 

dengan mengajukan dirinya sendiri. Namun pada tahun 2008 sampai sekarang 

Makrupin tidak lagi berperan sebagai kerbau. Dikarenakan faktor usia dan 

terjangkit beberapa penyakit yang menjadikan Makrupin tidak berperan sebagai 

kerbau. Namun dalam semangatnya, makrupin beserta keluarga turut 

mendonasikan suguhan dan usahanya untuk memeriahkan kegiatan ini. 

4.2 Konsep atau Keyword  

Berdasarkan data yang sudah terkumpul dari hasil Observasi atau 

pengamatan, hasil wawancara terhadap beberapa narasumber, kumpulan dari hasil 

Studi Literatur, Analisa STP, dan beberapa data penunjang lainnya yang nantinya 

akan dijadikan sebuah konsep atau keyword.  

4.2.1 Analisa Segmentasi, Targeting dan Positioning (STP)  

Analisa STP dalam perancangan ini mengacu pada observasi yang 

dilakukan di area Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya sebagai berikut :  

1. Segmentasi  

Peneliti harus menentukan dan lebih fokus terhadap segmen-segmen 

tertentu yang dinilai tepat sasaran. Berikut ini adalah dasar-dasar alam 

menentukan segmentasi : 

a. Demografis 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 

Usia  : 20-35 Tahun 

Status Sosial  : Menengah B 



63 

 

 

 

b. Geografis 

Wilayah  : Kabupaten Banyuwangi 

Kepadatan Populasi  : Wilayah Kota Kecil 

c. Psikografis 

Sesuai dengan inventori Psikografik VALS (The Value and Lifestyle 

System) analisis nilai dan gaya hidup. Pengukuran dan pengelompokan 

gaya hidup konsumen dibagi menjadi 8 kelompok yaitu : 

Innovators, Thinkers, Believers, Achievers, Strivers, Experiencers, 

Makers, dan Survivors Kelompok yang terpilih dalam penelitian ini ada 1 

kriteria yaitu Experiencers karena termasuk dalam wilayah yang memiliki 

sumber daya tinggi, menyukai dan menikmati hal-hal baru yang bernilai, 

antusias terhadap adanya beberapa kemungkinan (rasa ingin tahu yang 

tinggi). 

2. Targeting 

Sasaran audien yang dituju dari perancangan buku fotografi esai Upacara 

Adat Kebo-keboan adalah kumpulan beberapa orang atau wisatawan yang 

berada pada fase dewasa yang berusia 20-35 tahun yang tergolong dalam 

kategori warga lokal maupun wisatawan lokal, yang memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi dan mulai mencari hal-hal baru terhadap kebudayaan. Dengan 

Target Market sebagai berikut : 
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Usia  : 20-35 tahun 

Pekerjaan  : Wisatawan lokal 

Kelas Sosial  : Menengah B 

3. Positioning 

Buku fotografi esai Upacara Adat Kebo-keboan merupakan sebuah media 

baru yang memiliki posisi sebagai pengenalan wawasan tentang kebudayaan 

leluhur yang di lakukan secara turun-temurun yang ada di Desa Alasmalang 

Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. Dengan mengenalkan alur 

atau proses kejadian dari upacara adat Kebo-keboan Desa Alasmalang, yang 

dikemas melalui teknik fotografi. Dengan menggunakan media fotografi yang 

di kemas dalam bentuk buku, media ini akan semakin mudah dipahami karena 

juga memiliki deskripsi yang informatif dan menarik. 

4.2.2 Unique Selling Preposition (USP) 

Dalam sebuah produk seharusnya memiliki keunikan dari setiap produk 

yang di hasilkan maupun di terbitkan, karena hal ini sangat penting dalam 

persaingan bisnis. Hal tersebut dapat membuat produk memiliki perbedaan 

dengan yang lain sehingga mengandung kekuatan untuk menarik terhadap pasar 

yang di tuju. Unique Selling Preposition juga membantu sebuah produk agar lebih 

mudah diingat dan dikenali oleh target sasaran dengan baik. Dalam hal ini, Buku 

Fotografi Esai Upacara Adat Kebo-keboan memiliki tingkat perbedaan yang 

cukup unik dari buku fotografi esai yang lain. Selain buku tersebut dapat 

dikatakan sebagai media baru dalam perancangan fotografi, buku tersebut 
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memiliki tampilan yang menarik dengan menunjukan suatu proses 

berlangsungnya Upacara Adat Kebo-keboan Desa Alasmalang dari persiapan 

hingga akhir dari kegiatan tersebut di abadikan melalui teknik fotografi sekaligus 

terdapat sedikit penjelasan atau deskripsi mengenai kegiatan yang ada dalam foto. 

Sehingga pesan yang di sampaikan oleh perancang dapat tersampaikan dengan 

mudah oleh para pembaca.  

4.2.3 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

SWOT merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menilai dan menilai 

ulang (re-evaluasi) dari suatu hal yang telah ada dan telah diputuskan sebelumnya 

dengan tujuan meminimalkan resiko yang mungkin timbul (Sarwono dan Lubis, 

2007:18). Terlihat dari segi kekuatan, peluang dan ancaman merupakan faktor 

eksternal yang terdapat pada obyek yang di tuju, sedangkan kekuatan dan 

kelemahan merupakan faktor internal. Hasil dari kajian keempat segi eksternal 

dan internal tersebut dapat disimpulkan melalui strategi pemecahan masalah, 

perbaikan, pengembangan, dan optimalisasi. Hal-hal yang di kandung oleh empat 

faktor tersebut disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang positif, netral atau 

dipahami. 

Definisi analisis SWOT yang lainnya yaitu merupakan bentuk analisa 

situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif (memberi suatu gambaran pada 

suatu objek). Analisa tersebut menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai 

sebagai ukuran faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut 
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kontribusinya masing-masing. Dengan memanfaatkan SWOT tersebut, penulis 

akan mudah untuk mendapatkan keyword dalam produknya. 
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a. Tabel Analisis SWOT (Buku Fotografi Esai) 

Berikut table dari SWOT dari Perancangan buku Fotografi Esai Upacara 

Adat Kebo-keboan di Desa Alasmalang. 

 Strength Weakness 

 Mengangkat sebuah nilai estetika 
tradisi Upacara Adat Kebo-
keboan melalui media buku dan 
fotografi yang berfokus kepada 
Upacara Adat Kebo-keboan Desa 
Alasmalang 

 Sebagai media informasi dan 
pembelajaran yang mudah 
dipahami bagi para pembaca 
dengan menggabungkan media 
buku dan fotografi

 Kurangnya pemahaman tentang 
Upacara Adat Kebo-keboan 

 Kurang ketertarikan dalam 
memahami kebudayaan lokal 

 Kurangnya komunikasi bagi 
para pembaca yang kurang 
berminat 

Opportunities Strength – Opportunities Weakness – Opportunities 

 Belum ada buku tentang 
Upacara Adat Kebo-keboan 
Desa Alasmalang  

 Dapat dijadikan untuk acuan 
bahan pembelajaran 
mengenai Upacara Adat 
Kebo-keboan Desa 
Alasmalang 

 Menambah wawasan bagi 
para wisatawan lokal. 

 Memperlihatkan alur sebuah 
proses dari Upacara Adat Kebo-
keboan Desa Alasmalang 

 Merancang sebuah buku Tentang 
Upacara Adat Kebo-keboan Desa 
Alasmalang sebagai media 
informasi kepada masyarakat 
umum. 

 Mengangkat kebudayaan lokal 
yang jarang di ketahui oleh 
masyarakat lokal.

 Membuat sebuah buku fotografi 
esai Upacara Adat Kebo-
keboan secara informatif dan 
jelas 

 Menjadikan buku fotografi esai 
Upacara Adat Kebo-keboan 
sebagi acuan media 
pengetahuan bagi wisatawan 
lokal. 

Threat Strength – Threat Weakness – Threat 

 Minat yang berkurang dalam 
pemahaman kebudayaan 
lokal 

 Kebudayaan lokal tergeser 
oleh kebudayaan modern 

 Minimnya media yang 
update tentang kebudayaan 
lokal 
 

 Dikemas secara menarik supaya 
pengetahuan akan kebudayaan 
lokal dapat menyaingi 
kebudayaan modern. 

 Sebagai media yang mudah 
untuk dipahami serta membawa 
pembaca untuk turut 
melestarikan kebudayaan lokal 

 Merancang sebuah buku 
fotografi esai Upacara Adat 
Kebo-keboan sebagai acuan 
informasi bagi pelestarian 
kebudayaan Kabupaten 
Banyuwangi agar dapat di 
pahami dan dimengerti oleh 
wisatawan lokal. 

STRATEGI UTAMA:  Merancang sebuah buku fotografi esai Upacara Adat Kebo-keboan yang di 
rangkai sesuai dengan alur dari kegiatan tersebut, sebagai ilmu pengetahuan 
serta turut melestarikan kebudayaan lokal yang kini tersaingi oleh kebudayaan 
modern.  

Tabel 4.1 SWOT Perancangan Buku Fotografi Esai 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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b. Keyword 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Keyword Perancangan Buku Fotografi Esai Upacara Adat Kebo-keboan 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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4.2.5 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan analisis keyword yang dilakukan, konsep yang digunakan 

dalam perancangan Buku Fotografi Esai Upacara Adat Kebo-keboan Desa 

Alasmalang Kabupaten Banyuwangi ialah “Faith”. Faith dalam hal ini bersifat 

keyakinan para warga Desa Alasmalang terhadap kepercayaan pada mitos yang di 

jadikan kebudayaan di setiap tahun nya. Sehingga ritual kebudayaan tersebut 

perlu di jelaskan kepada para audien yang berminat pada bidang kabudayaan 

tersebut. Dengan merancang sebuah buku fotografi esai, hal ini akan 

mempermudah para audien untuk memahami dalam ritual tersebut. 

4.3 Konsep Perancangan Karya 

Dalam konsep perancangan sebuah karya, melalui beberapa alur yang 

sudah di tetapkan pada konsep yang  sudah dibentuk atau di rancang sebelumnya, 

agar memenuhi tujuan dalam karya yang akan di rancang. 

4.3.1 Konsep Perancangan 

Konsep perancangan karya merupakan rangkaian perancangan berdasarkan 

konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Rangkaian ini akan digunakan secara 

konsisten pada hasil implementasi karya. 

4.3.2 Tujuan Kreatif 

Tujuan dari perancangan buku fotografi esai Upacara Adat Kebo-keboan 

ini untuk mengenalkan salah satu kebudayaan yang bersifat turun temurun di desa 

Alasmalang kepada target audiens dengan penyampaian yang atraktif. Keyword 

yang didapatkan dari penggabungan anatara analisis data, observasi, wawancara, 

analisis SWOT, serta dokumentasi maupun jurnal yang ada dan telah melalui 
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proses reduksi data kemudian terpilih sebuah konsep “Faith” sebagai dasar dalam 

pembuatan buku Fotografi Esai Upacara Adat Kebo-keboan Desa Alasmalang 

sebagai bentuk apresiasi budaya yang ada di Banyuwangi. 

4.3.3 Strategi Kreatif 

Dengan  penggunaan  bahasa  verbal  yang mudah  dipahami  dan di resapi 

maknanya, buku fotografi esai akan membuat pembaca merasa memiliki sisi 

secara psikologis kedalam alur sebuah upacara adat pada lembaran-lembaran foto 

yang ditampilkan. 

Visualisasi warna yang digunakan dalam buku fotografi esai Upacara Adat 

Kebo-keboan Desa Alasmalang ini merujuk pada konsep “Faith”. 

1. Ukuran dan halaman buku 

Jenis buku : Buku Fotografi Esai 

Dimensi buku : 21 cm x 29.7 cm 

Jumlah halaman : 60 Halaman 

Grameteur isi buku : 150 gram 

Grameteur cover : 260 gram 

Finisihing : Dijilid Hard Cover  

2. Jenis layout 

Jenis layout yang digunakan dalam buku ini mengadaptasi dari jenis layout 

yang digunakan pada iklan cetak, jenis layout untuk buku fotografi esai ini adalah 

Mondrian. Buku ini nantinya akan membentuk foto dengan caption yang 



71 

 

 

 

menjelaskan pada foto tersebut dengan alur yang sesuai pada kegiatan tersebut. 

Kemudian beberapa lembaran foto yang membentuk cerita, volume foto akan 

ditampilkan lebih banyak dari teks deskriptif yang sudah disusun rapi agar 

pembaca tetap dapat memahami makna dari setiap ilustrasinya. 

a. Mondrian Layout 

Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bernama Piet 

Mondrian, yaitu penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk square 

atau landscape atau portrait. dimana masing-masing bidangnya sejajar 

dengan bidang penyajian dan memuat gambar atau copy yang saling 

berpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang konseptual. 

3. Judul 

Headline atau judul untuk buku fotografi esai Upacara Adat Kebo-keboan 

Desa Alasmalang adalah “Upacara Adat Kebo-keboan Alasmalang”. Kata ini 

dipilih berdasarkan pertimbangan dari konsep yang telah ditentukan dalam buku 

ini yang menjelaskan tentang kegiatan upacara adat sebagai suatu bentuk rasa 

syukur kepada sang Dewi Kesuburan yaitu ‘Dewi Sri’ atas semua rasa syukur 

yang telah melimpahkan berkahnya kepada warga dan lahan pertanian/perkebunan 

di Desa Alasmalang. Adapun tujuan dibuatnya buku fotografi esai ini untuk 

menjelaskan segala kegiatan upacara adat yang di selenggarakan kepada target 

audiens serta turut mengapresiasi salah satu kebudayaan asli di Kabupaten 

Banyuwangi. 
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4. Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam buku story photography ini adalah bahasa 

Indonesia dipilih karena merupakan bahasa nasional bangsa Indonesia dan lebih 

mudah di mengerti masyarakat luas. Pada judul juga memilih bahasa Indonesia 

yang memang diperuntukan bagi akademis dengan penggunaan bahasa yang 

formal dan sesuai dengan target audience yaitu kalangan menengah yang selalu 

aktif, berpendidikan, berfikiran dewasa, suka membaca, berwawasan luas, dan 

mengerti kondisi sekitar serta perkembangan jaman. 

5. Warna 

Pada buku fotografi esai secara visual desain akan dipilih beberapa warna 

yang sesuai dengan konsep “Faith”. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Pemilihan Warna 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 
6. Tipografi 

Font atau typeface yang akan digunakan dalam buku fotografi esai pada 

judul dan judul sub bab cerita menggunakan tipe font Sans Serif berdasarkan 



73 

 

 

 

pertimbangan bahwa font jenis Sans Serif adalah jenis font yang tidak memiliki 

garis-garis kecil dan bersifat solid. Jenis huruf seperti ini lebih tegas, bersifat 

fungsional dan lebih modern.  

a. Geometos Rounded 

Font Geometos Rounded digunakan pada Judul Buku sesuai dengan 

konsep “Faith” yang mempunyai tingkat readability dan legability 

yang baik serta memiliki kesan yang modern, tegas, menarik dan 

mudah dibaca. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Geometos Rounded 
Sumber : Olahan Peneliti, 2017 

 

b. Gill Sans MT 

Gill Sans MT digunakan pada isi kalimat deskriptif Buku sesuai 

dengan konsep “Faith” yang mempunyai tingkat readability dan 

legability yang baik serta memiliki kesan yang modern, tegas, 

menarik dan mudah dibaca. Alasan memilih typeface tersebut adalah 

huruf atau font yang tetap bisa di ubah seperti : Regular, Italic, dan 
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Bold. Dapat digunakan untuk penegas dari judul buku fotografi esai 

ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Gill Sams MT 
Sumber : Olahan Peneliti, 2017 

 

6. Teknik Visualisasi 

Penggambaran ilustrasi dalam buku fotografi esai Upacara Adat Kebo-

keboan ini menggunakan warna yang berdasarkan pada keyword yang sudah di 

tentukan yaitu “Faith”. Faith sendiri memiliki makna keimanan atau keyakinan 

di sebuah ritual keagamaan. Pada dasarnya, warna dasar yang dimiliki oleh 

Kabupaten Banyuwangi yaitu kuning dan hijau. Sedangkan pada Upacara Adat 

Kebo-keboan juga tidak jauh beda dengan warna yang di miliki Kabupaten 

Banyuwangi. 
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Gambar 4.6 Alternatif Desain Cover 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Terdapat 3 sketch alternatif desain cover yang akan digunakan pada buku 

fotografi esai Upacara Adat Kebo-keboan. Dengan adanya 3 pilihan sketch cover 

buku fotografi tersebut, telah dipilih pada sketch yang kedua, setelah melalui 

proses diskusi. 

4.3.4  Strategi Media 

Media yang akan digunakan dalam perancangan dibagi menjadi dua, yaitu 

media utama dan media pendukung. Media utama yang digunakan adalah buku 

Fotografi Esai Upacara Adat Kebo-keboan  Desa Alasmalang dalam perancangan 

ini, sedangkan media pendukung adalah media yang digunakan untuk membantu 

publikasi media utama. Berikut media yang digunakan : 

1. Media Utama (Buku Fotografi Esai) 

Pemilihan media buku sebagai objek utama ini selain memiliki 

informasi yang mendalam, juga jarang ditemukan buku fotografi esai 

Upacara Adat Kebo-keboan didukung tampilan visual yang menarik 
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dengan ilustrasi fotografi yang menggunakan teknik fotografi esai sebagai 

alur cerita yang akan disampaikan. Dengan menggunakan poin yang 

menjadi kutipan dalam ilustrasi fotografi esai dapat menarik daya minat 

target pembaca dan juga akademisi untuk membaca buku ini untuk 

pengetahuan. Untuk mendukung estetika, kejelasan gambar yang akan 

dimuat, readability dan legality dari buku ini, maka diperlukan beberapa 

kriteria sebagai acuan.   

Ukuran yang diaplikasikan pada buku ini 21 cm x 29,7 cm. Pada 

cover akan dicetak menggunakan Hard Cover dan dilaminasi doff untuk 

memberikan kesan elegan, modern dan mewah untuk mendukung konsep 

‘Faith’. Jenis kertas yang digunakan adalah Art Paper sebagai bagian 

Cover dan Back Cover, dan Florida White sebagai kertas pada isi dari 

Buku.  

a. Sketsa cover 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Sketsa cover terpilih 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Pada desain layout cover yang terpilih menggunakan tipografi dengan 

judul yang terletak di tengah halaman cover sebagai penanda atau 

petunjuk bahwa buku tersebut adalah buku tentang Upacara Adat Kebo-

keboan Desa Alasmalang. Dengan penggunaan background abu abu pada 

kotak judul, dan warna Kebo-keboan menggunakan warna kuning, hal ini 

merupakan sebagai point of interest pada bagian judul buku. Penggunaan 

outline kotak yang mengelilingi judul, semakin membantu untuk 

menunjukkan point of interest pada layout judul tersebut. Kemudian 

dibawah tulisan Kebo-keboan terdapat kata Alasmalang yang akan 

menunjukkan letak atau asal upacara tersebut diadakan, lalu dibawahnya 

lagi terdapat nama Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk 

menunjukkan kota tempat kegiatan dalam buku tersebut berada. 

b. Sketsa layout isi buku I 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Sketsa Layout Isi Buku I 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 
 

Akan diletakkan pada Sub bab judul di setiap pergantian alur kegiatan 

agar pembaca dapat secara runtut melanjutkan cerita sebelumnya dan 
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dengan penataan cerita di setiap sub bab bertujuan untuk mempermudah 

pemaknaan bagi para pembaca. Kemudian terdapat layout peletakan foto 

dan caption atau kutipan pada setiap halaman isi 

c. Sketsa Layout Isi Buku II 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Sketsa Layout Isi Buku II 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Layout pada isi foto akan di letakkan seperti gambar di atas, foto akan 

diletakkan secara teratur dan berdampingan agar buku tampak lebih 

variatif dengan mengurangi unsur kalimat kutipan yang terlalu banyak 

dan mudah di pahami, sehingga para pembaca akan paham dengan 

kutipan yang ada pada foto tersebut. 
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d. Sketsa layout Isi buku III 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Sketsa layout isi buku III 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

 Layout sengaja diletakkan menjadi dua halaman agar para pembaca 

fokus pada keindahan pada gambar, serta terdapat tambahan caption 

untuk mendapatkan informasi dari kesimpulan. Dalam implementasi pada 

karya, akan diberi beri pattern secara berulang pada tiap halaman yang 

akan menjadi ciri khas dari buku Fotografi Esai. 

2. Media Pendukung 

Untuk mendukung publikasi dari buku fotografi esai ini, maka 

dibutuhkan 2 jenis media promosi dan 2 media pendukung yang paling efektif 

dalam menarik terhadap minat target audience. 
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a. Sketsa poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Sketsa Poster 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Dengan adanya media ini dapat menarik perhatian, mudah dilihat dan 

memudahkan audience mengetahui tata letak dari produk yang ditawarkan. 

Untuk Poster memilih ukuran A4, 210 mm x 297 mm dengan 

menggunakan bahan Coronado 310 gr, sistem cetak digital printing full 

color satu sisi. 
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b. Sketsa X Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Sketsa X Banner 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Media ini dipilih sebagai media yang memiliki banyak kegunaan, 

bahannya yang besar mudah sekali memfokuskan pandangan oleh 

audience. Untuk X banner memilih ukuran 150 cm x 60 cm dengan sistem 

cetak digital printing full color satu sisi dengan menggunakan bahan FJ. 

Jasmine dan di laminasi Doff. 
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c. Sketsa Kartu Nama 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Sketsa Kartu Nama 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Kartu nama digunakan pada saat launching buku. Alasan memilih media 

ini adalah harganya yang terjangkau dan memberikan informasi yang lebih 

personal kepada para audience. Kartu nama ini di desain dengan ukuran 9 

cm x 5,5 cm menggunakan kertas Concorde  250 gr dengan sistem cetak 

digital printing full color dua sisi dan laminasi Doff pada dua sisi. 
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d. Sketsa Pembatas Buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Sketsa Pembatas Buku 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Dengan menggunakan salah satu kutipan dari penulis terkenal Pramoedya 

Ananta Toer tentang kebudayaan, media ini relatif mudah dan cukup 

menarik untuk menjadi salah satu media pendukung. Ukuran dari 

pembatas buku ini adalah 13 cm x 6 cm dengan kertas Ivory yang di 

laminasi Doff. 

4.4 Implementasi Desain 

Pembahasan dalam bab ini lebih difokuskan pada metode  yang digunakan 

dalam perancangan karya, observasi data serta pengolahannya dalam perancangan 

buku fotografi esai Upacara Adat Kebo-keboan Desa Alasmalang sebagai upaya 

mengenalkan Kebudayaan Banyuwangi. 
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4.4.1 Desain Layout Cover, Punggung dan Back Cover 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.15 Desain Layout Cover, Punggung dan Back Cover 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 
 

Pada cover dalam bagian buku menggunakan warna hitam dan kuning, 

serta putih sebagai warna domminan. Dengan menggunakan opacity gambar pada 

bagian tengah cover, lalu terdapat judul di tengah cover depan, hal ini akan 

membantu tulisan agar tetap terbaca. Kemudian visual yang tergambar yaitu judul 

buku, penjelasan buku, kata mutiara dan nama penulis. Warna Hitam, Putih dan 

Kuning dapat menggambar konsep ‘Faith‘ yang di usung. 
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4.4.2 Desain Layout Halaman Buku I 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Desain Halaman Pembuka Buku dan Penerbit 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Halaman pembuka buku di desain dengan backgorund polos dan 

memunculkan icon kebo-keboan dengan warna sama dan jenis typeface yang 

sama dengan cover. Kemudian penempatan pada judul di sisi kiri agar 

memudahkan pembaca dalam mengamati tulisannya. Serta peletakkan UU Hak 

Cipta dibalik halaman pembuka. 

4.4.3 Desain Layout Halaman Buku II 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Desain Layout Kata Pengantar dan Sekapur Sirih 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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Desain layout kata pengantar dan sekapur sirih didesain sedemikian rupa 

dengan menggunakan warna background yang sama.  Pada bagian sisi kanan 

dalam bagian sekapur sirih terdapat gambar kebo-keboan yang dicantumkan 

sebagai konsentrasi isi buku yang akan dibahas sedemikian rupa. 

4.4.4 Desain Layout Halaman Buku III 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Desain Layout Ucapan dan Daftar Isi 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Halaman selanjutnya berisi ucapan terima kasih dan daftar isi dengan 

bahasan yang berisikan mengenai ucapan terima kasih dari penulis, serta dalam 

daftar isi diberikan dengan warna putih dan kuning sesuai pada warna dasar yang 

di gunakan pada buku fotografi esai. 

 

 

 

. 
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4.4.5 Desain Layout Halaman Buku IV 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Desain Layout Sub Bab Make Up 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Halaman berisi tentang bab make up merupakan tombak halaman dari 

sebuah buku ini beserta penempatan penjelasan singkat mengenai make up yang 

di gunakan pada pemeran kerbau pada saat prosesi Upacara Adat Kebo-keboan 

Alasmalang berlangsung. 

4.4.6 Desain Layout Halaman Buku V 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Desain Layout Halaman Isi Make Up I 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Pada halaman ini berisikan penjelasan singkat mengenai proses make up 

dan beberapa kegiatan sewaktu make up pemeran kerbau yang sedang 
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berlangsung. Dengan menempatkan beberapa foto yang dimuat di dalamnya dan 

adanya kutipan yang berupa teks penjelas pada sisi layout sebagai suatu cara 

untuk mempermudah pembaca dalam menikmati tulisan yang berkaitan dengan 

Upacara Adat Kebo-keboan dengan seksama. Dalam halaman ini di jelaskan 

dalam penggunaan make up pada peserta Upacara Adat Kebo-keboan. 

4.4.6 Desain Layout Halaman Buku VI 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Desain Layout Halaman Isi Make Up II 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Masih memasuki bab make up, pada halaman ini layout berbeda dari 

sebelumnya. Jika sebelumnya menggunakan beberapa foto dan penjelasan pada 

satu halaman, namun layout kali ini menggunakan 2 buah halaman yang di 

gabungkan hinggga menjadi sebuah gambaran ang serasi. Dengan menunjukkan 

hasil akhir pemeran upacara adat kebo-keboan tersebut dan adanya kutipan inti 

pada halaman tersebut. 
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4.4.7 Desain Layout Halaman Buku VII 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Desain Layout Sub Bab Ider Bumi 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Pada sub bab berikutnya, Foto diletakkan sedemikian rupa seperti sub bab 

yang sebelumnya. Peletakan foto pada sisi kiri sengaja dibuat penuh dengan 

alasan di gunakan sebagai pendukug pada kutipan. Pada halaman ini di jelaskan 

kegiatan awal yaitu ider bumi dengan seperangkat kegiatan yang ada selama 

Upacara Adat Berlangsung. 

4.4.8 Desain Layout Halaman Buku VIII 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Desain Layout Halaman Isi Ider Bumi I 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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Layout  pada halaman berikutnya diatur  dengan  dua  foto berukuran  

medium yang ditempatkan pada sisi kanan dengan maksud tujuan untuk 

menunjukkan kejelasan hubungan antar foto yang terdapat di atas dengan yang di 

bawah dengan berisikan kalimat penjelas singkat. Dengan berfokus pada 

perlengkapan dan dekorasi yang di pakai saat kegiatan Upacara Adat Kebo-

keboan berlangsung. 

4.4.9 Desain Layout Halaman Buku IX 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Desain Layout Halaman Isi Ider Bumi II 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Pada halaman selanjutnya, peletakan layout sengaja di letakan pada tengah 

halaman. Dengan bantuan dari kutipan pada foto tersebut, maksud dari foto akan 

terbaca secara jelas. Pada halaman sebelah kanan akan di jelaskan sosok sang 

Dewi Sri yang di percaya para penduduk untuk memberikan berkah-nya. 

Kemudian pada sebelah kanan, menceritakan tentang kegiatan itu di mulai. 

 

 



91 

 

 

 

4.4.10 Desain Layout Halaman Buku X 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Desain Layout Halaman Isi Ider Bumi III 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Dalam kegitan upacara adat kebo-keboan, foto berikutnya yakni mengenai 

aksi kegiatan perairan yang dilakukan oleh para petani air dan tentu saja dengan 

bantuan para pemeran kerbau dalam segi pengairan. Layout pada kedua halaman 

sengaja di buat semi bersambung karena masih memiliki alur yang sama pada 

kedua foto tersebut. 

4.4.11 Desain Layout Halaman Buku XI 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Desain Layout Halaman Isi Sakral 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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Memasuki halaman sisi sakral, layout  foto  diletakkan  melebar  satu 

halaman penuh pada sisi kiri untuk memperjelas tampilan kegiatan, dan dengan 

ukuran medium pada sisi kanan di sertai penjelasan bahwa kegiatan ini merupakan 

kegiatan inti yang ada pada di setiap foto akan dapat membantu pembaca dalam 

memahami maksud foto yang terkandung didalamya. 

4.4.12 Desain Layout Halaman Buku XII 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Desain Layout Halaman Penutupan I 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Penempatan foto suasana pada penghujung Upacara Adat Kebo-keboan 

berlangsung menjadi penututp dari sekumpulan kegiatan yang sudah dirancang 

oleh para penyelenggara. Pada foto dalam sesi penutupan upacara Adat Kebo-

keboan berakhir, terdapat kegiatan pesta lumpur yang di selenggarakan di area 

persawahan. 
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4.4.13 Desain Layout Halaman Buku XIII 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Desain Layout Halaman Penutupan II 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Layout pada halaman penutup diberi dengan foto kegiatan yang 

menyemarakkan aksi kebo-keboan pada area persawahan. Dengan harapan supaya 

pembaca turut merasakan larutnya semarak keseruan yang terjadi pada kegiatan 

tersebut. Dengan menampilkan aksi kejar-kejaran akan menambah ketertarikan 

para pembaca untuk berkunjung ke lokasi tersebut. 

4.4.14 Desain Layout Halaman Buku XIV 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Desain Layout Halaman Kesimpulan dan Daftar Pustaka 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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Di dalam kesimpulan berisikan mengenai kesimpuan dari isi buku ini 

tentang upacara adat kebo-keboan. Di samping itu, layout pada kesimpulan dan 

daftar pustaka dibuat sejajar dengan layout yang sama supaya  pembaca merasa 

nyaman dalam membaca dengan menitikberatkan tulisan pada letak center. 

4.4.15 Desain Layout Halaman Buku XV 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Desain Layout Halaman Tentang Penulis 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Layout pada halaman Tentang Penulis dibuat secara simple dan dengan 

layout yang tidak jauh berbeda dengan halaman lainnya membuat pembaca 

merasa nyaman dengan menitik beratkan tulisan pada letak center. 
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4.4.16 Desain Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Desain Poster Upacara Adat Kebo-keboan Alasmalang 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Layout Poster berisi tentang cerita singkat Upacara Adat Kebo-keboan 

yang terdapat gambar ilustrasi yang masih sama dengan ada yang di dalam buku 

dan beberapa media promosi yang lainnya dengan tidak meninggalkan sisi ‘Faith’ 

dari Upacara Adat Kebo-keboan. Poster berukuran 29,7x42cm. 
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4.4.17 Desain X Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Desain X Banner  
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Layout X banner berisi beberapa foto tentang Upacara Adat Kebo-

keboan yang memiliki sisi gambar Kebo-keboan dan Patern yang masih sama 

dengan buku dan beberapa media promosi yang lainnya dengan tidak 

meninggalkan sisi ‘Faith’ dalam Upacara Adat Kebo-keboan. Ukuran banner 

adalah 160x60cm. 
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4.4.18 Desain Kartu Nama 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Desain Kartu Nama 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Layout kartu nama berisi tentang informasi penulis yang memiliki sisi 

gambar Kebo-keboan dan patern yang masih sama dengan buku dan beberapa 

media promosi yang lainnya dengan tidak meninggalkan sisi ‘Faith’ dari Upacara 

Adat Kebo-keboan. Ukuran kartu nama adalah 9x5cm. 
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4.4.19 Desain Pembatas Buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.28 Desain Pembatas Buku 
  Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 
 

Layout pembatas buku berisi tentang fotografi yang di layout menyerupai 

cover bukunya dan memiliki sisi pattern yang masih sama dengan buku dan 

beberapa media promosi yang lainnya dengan tidak meninggalkan sisi ‘Faith’ dari 

Upacara Adat Kebo-keboan. Ukuran pembatas buku adalah 5x15cm. 




