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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Dalam bab ini pembahasan lebih difokuskan pada metode yang 

digunakan dalam proses perancangan karya, observasi data dan pengolahan dalam 

proses perancangan buku fotografi pasar tradisional Surabaya berbasis humanisme 

sebagai upaya menyadarkan empati remaja. Penelitian yang dilakukan 

berdasarkan unit analisis yang telah ditentukan menggunakan model kajian bahasa 

rupa yang menekan kan pada simbol soisal dan membangun identitas dengan 

pemberdayaan masyarakat. 

 

4.2 Temuan Data 

4.2.1 Hasil Observasi 

Observasi secara khusus dilakukan yang pertama dengan memfokuskan 

pada kegiatan apa saja yang dilakukan para pekerja di pasar tradisional Surabaya. 

Kedua mengamati perilaku dan kegiatan para pengunjung yang datang ke pasar 

tradisional mulai usia remaja hingga usia tua. Observasi dilakukan dipasar 

tradisonal keputran, pasar burung Bratang, dan pasar bunga Kayoon di Surabaya. 
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1. Pasar Keputran 

 
Gambar 4.1 Lokasi Pasar Keputran 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis) 

Observasi partisipatif pasif pertama dilakukan di pasar tradisional 

Keputran yang berada di jalan Keputran, Tegalsari, Surabaya. Dari observasi yang 

dilakukan pada tanggal 22 Mei 2017 pada pukul 11.15 wib sampai dengan pukul 

12.45 wib pasar terlihat masih sepi pengunjung karena para pedagang disana 

masih banyak yang belum membuka dagangan mereka. Petugas kebersihan pasar 

keputran terlihat ramaii sedang mengumpulkan dan membersihkan sampah di 

tempat pengolahan sampah pasar keputran yang akan diolah menjadi pupuk 

kompos, tempat pengumpulan sampah di pasar keputran sendiri berada tepat di 

seberang pasar Keputran. Sekitar pukul 12.15 barang-barang dagangan mulai 

berdatangan di depan pasar Keputran untuk diangkut kedalam pasar, barang yang 

datang diangkut keadalam pasar beberapa bukan diangkat oleh kuli angkut 

melainkan pedagang itu sendiri. Kuli angkut yang sekaligus mengirim barang 

dagangan disana juga lebih modern dengan mengangkut barang kiriman mereka 

menggunakan kereta dorong sehingga lebih praktis dan tidak menguras tenaga. 
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Identitas Budaya : Penjual/pedagang cenderung tidak memperhatikan pakaian 

yang digunakan sehingga terkesan jorok. 

Simbol Sosial : Antar pedagang saling menyapa dengan bahasa Jawa dan 

bahasa yang cenderung kasar. 

Pemaknaan  : 

a. Saling menyapa dengan tersenyum memberi makna bahwa mereka saling 

peduli. 

b. Bertegur sapa dengan suara keras memberi makna keakraban diantara 

mereka. 

c. Ekspresi kelelahan menandakan barang yang diangkut memiliki beban 

yang cukup berat. 

 

2. Pasar burung Bratang 

 
Gambar 4.2 Lokasi Pasar Burung Bratang 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Pelaksanaan observasi partisipatif pasif kedua dilakukan di pasar burung 

Bratang pada tanggal 11 Juni 2017 pukul 11.00 wib hingga pukul 12.15 wib. 
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Pasar burung Bratang terlihat dikunjungi beberapa pembeli yang relatif bapak-

bapak berusia tua, tidak tampak remaja yang sedang mengunjungi pasar burung 

Bratang pada saat itu. Pada umumnya pengunjung yang datang ke pasar burung 

Bratang adalah pecinta binatang, meskipun nama pasar bernama pasar burung 

Bratang nyatanya disana tidak hanya menjual berbagai macam burung saja, 

melainkan menjual berbagai jenis binatang seperti reptil, kucing, monyet dan lain 

sebagainya. 

Nampak beberapa penjual sedang menunggu di lapaknya masing-masing 

ada yang merawat hewan yang dijualnya ada juga yang saling ngobrol antara 

pedagang yang satu dengan pedagang yang lain. Didalam pasar juga terdapat 

beberapa pekerja yang membuat kandang burung untuk dijual di pasar itu, mereka 

bekerja individual untuk pembuatan satu kandang burung. 

 

Identitas Budaya : Pedagang mengenakan pakaian yang umumnya terkesan 

santai untuk mereka melakukan aktifitas sehingga terkesan 

tidak rapi. 

Simbol Sosial : Keakraban para pedagang dengan berkumpul dan saling 

berbincang satu dengan yang lain. 

Pemaknaan : 

a. Tersenyum pada pembeli yang menandakan kesetujuan. 

b. Raut wajah cemberut memberikan pemaknaan jika tidak sependapat atau 

setuju. 
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3. Pasar Bunga Kyaoon 

 
Gambar 4.3 Pasar Bunga Kayoon 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Observasi partisipatif pasif yang ketiga dilakukan di pasar bunga Kayoon 

pada tanggal 4 Juli 2017 pukul 11.10 wib sampai dengan 12.00 wib. Nampak para 

pekerja sedang sibuk di dalam maupun di luar pasar. Para pedagang yang berada 

di dalam pasar nampak serius merangkai bung sehingga jarang terjadi interaksi 

antar pedagang, interaksi antar pedagang hanya terjadi sebentar tetap sambil 

merangkai bunga. Tidak tampak pengunjung remaja yang mendatangi lokasi pasar 

Kayoon pada saat itu. Pasar tampak tidak begitu ramai pengunjung, di depan pasar 

ada bebrapa pekerja sedang mengangkut bunga untuk dibawa masuk kedalam 

pasar. Petugas parkir menjaga dan menunggu kendaraan yang ada di depan pasar, 

petugas kebersihan pun sibuk mengangkut sampah yang telah terkupul di pojok 

pasar untuk di masukan kedalam truk sampah. 

 

Identitas Budaya : Pedagang yang merangkai bunga mengenakan pakaian 

yang cenderung santai berbeda dengan pedagang yang 
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berada di bagian kasir yang melayani pembeli 

cenderung menggunakan pakaian yang lebih rapi. 

Simbol Sosial : Pedagang bersenda gurau sambil merangkai bunga 

menunjukkan keakraban di antara mereka. 

Pemaknaan : Cuek pada sekitar menandakan pedagang sedang 

konsentrasi dalam merangkai bunga. 

 

4.2.2 Wawancara 

 
Gambar 4.4 Wawancara Ibu Yusuf Pedagang Udang 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis) 

Hasil dari wawancara yang dilakukan di pasar tradisional Keputran. Pada 

tanggal 21 Mei 2017 pukul 14.18 wib pertama kali mewawancarai salah satu 

pedagang bernama Ibu Yusuf yang berjualan Udang. Ibu Yusuf sudah berjualan di 

pasar tradisional Keputran selama 16 tahun ketika pasar masih belum serapi saat 

ini. Dengan perbandingan jaman dahulu sekitar sepuluh tahun yang lalu Ibu Yusuf 

menjelaskan banyak terjadi perubahan mengenai sikap dan perilaku para pembeli 

yang datang ke pasar Keputran, mulai cara menawar hingga berkomunikasi pada 

para pedagang. Para remaja yang menurut Ibu Yusuf semakin sedikit 
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mengunjungi pasar tradisional Keputran dibandingkan dengan jaman dahulu 

sekitar 10 tahun yang lalu. Mengenai cara bertransaksi jual beli di pasar Ibu Yusuf 

menjelaskan bahwa pembeli pada jaman dahulu tidak terlalu suka untuk menawar 

barang dagangan, sedangkan sekarang para pembeli yang ingin membeli lebih 

banyak yang menawar meskipun masih menawar pada harga wajar. 

 
Gambar 4.5 Wawancara Pak Khoirul Petugas Parkir 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis) 

Pada tanggal 21 Mei 2017 pukul 14.50 wib memperoleh hasil wawancara 

dari seseorang petugas parkir di pasar Tradisional Keputran. Pak Khoirul sudah 

bekerja sebagai petugas parkir di pasar Keputran sekitar 17 tahun, beliau 

menjelaskan bahwa pengunjung yang datang berkurang dibandingkan dulu. Para 

pengunjung yang datang pada saat ini terkesan lebih cuek bagi beliau dan tidak 

seramah pengunjung dahulu, mengenai pengunjung remaja yang datang ke pasar 

Keputran menurut pak Khoirul jauh berkurang dibandingkan dengan dulu. 
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Gambar 4.6 Wawancara Pak Rokim Petugas Kebersihan 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis) 

Tanggal 22 Mei 2017 pada pukul 11.34 wib melakukan wawancara pada 

pak Rokim selaku petugas kebersihan di pasar Keputran Surabaya. Pak Rokim 

sudah bekerja di Pasar Keputran bagian kebersihan sejak tahun 2006 atau sekitar 

11 tahun. Petugas kebersihan di pasar keputran ini mulai beroprasi membersihkan 

pasar mulai pukul 03.00 wib sampai siang hari dengan ketentuan pasar harus 

bersih pada pukul 07.00 wib untuk bisa memulai kegiatan jual beli lagi pada esok 

harinya. Pengunjung yang datang ke pasar Keputran lebih berkurang jika 

dibandingkan jaman dahulu, menurut Pak Rokim pada saat ini pengunjung lebih 

bisa menjaga kebersihan di bandingkan dahulu karena tersedia nya tempat sampah 

yang memang telah disediakan. Sampah-sampah organik yang terkumpul di pasar 

keputran selanjutnya akan diproses untuk dijadikan pupuk kompos agar bisa lebih 

bermanfaat. Pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos di pasar 

Keputran merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Surabaya untuk 

memanfaatkan sampah agar lebih berguna bagi masyarakat. Perilaku para 

pengunjung mengenai etika menurut pak Rokim sendiri lebih santun pengunjung 
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terdahulu, karena mereka mengucapkan permisi ketika melewati petugas 

kebersihan yang sedang menyapu berbeda dengan pengunjung saat ini yang hanya 

lewat jarang dengan ucapan permisi. 

 

4.2.3 Literatur 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli 

serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Pasar 

tradisional memiliki ciri khas adanya proses tawar-menawar antara penjual dan 

pembeli, bangunan pasar biasanya terdiri atas kios-kios atau dasaran yang digelar 

oleh penjual, menjual kebutuhan sehari-hari, terletak dengan kawasan pemukiman 

agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar (Nurul Fithrati, 2010:5). 

Penyelamatan pasar tradisional tidak hanya bergantung pada kemauan 

politik pemerintah. Sebaiknya para konsumenlah yang memakmurkan pasar 

tradisional. Dengan berbelanja ke pasar tradisional, secara tidak langsung telah 

membantu tetap berputarnya roda ekonomi masyarakat bawah (Nurul Fithrati, 

2010:43). 

Di pasar tradisional memiliki sistem yang lebih kekeluargaan. Penjual 

dan pembeli akan terjalin ikatan moral yang mengarah pada persaudaraan, dengan 

demikian silahturahmi akan terjalin baik antara pembeli dan pedagang (Nurul 

Fithrati, 2010:44) 
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4.3 Analisa Data 

4.3.1 Reduksi data 

Penulis merangkum melalui data yang didapat dilapangan melalui hasil 

observasi, wawancara, dan studi literatur yang kemudian akan ditinjau dari segi 

identitas budaya dan simbol sosial. 

1. Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah observasi pastisipatif pasif di tiga pasar 

tradisional yaitu pasar Keputran, pasar bunga Kayoon, dan pasar burung Bratang. 

Memperoleh data temuan sebagai berikut : 

a. Identitas Budaya : Cara berpakaian para pekerja dipasar tradisional 

cenderung tidak diperhatikan sehingga tekesan jorok dan tidak rapi ketika 

melayani pembeli. 

b. Simbol Sosial : Rasa kekeluargaan antar pedagang sangat kental 

dari cara mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. 

2. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara pada para pekerja yang ada di pasar 

tradisional, karena para pekerja di pasar tradisional yang secara langsung terlibat 

pada kegaiatan yang ada di lingkungan pasar tradisional. Hasil perolehan 

wawancara dengan beberapa narasumber adalah sebagai berikut : 

a. Identitas Budaya : Antar pembeli dan penjual melakukan transaksi 

secara langsung tanpa ada obrolan basa basi. 
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b. Simbol Sosial : Pengunjung atau pembeli terkesan lebih cuek 

diabandingkan dengan yang terdahulu. 

3. Studi Literatur 

Data yang diperoleh penulis dari studi literatur yang didapat mengenai 

pasar tradisional adalah sebagai berikut : 

a. Identitas Budaya : Pertemuan anatara penjual dan pembeli serta 

proses jual beli secara langsung. 

b. Simbol Sosial : Pasar tradisional lebih memiliki sistem 

kekeluargaan sehingga akan terjadi ikatan moral yan mengarah pada 

persaudaraan antara penjual dan pembeli. 

4.3.2 Penyajian Data 

Penyajian data yang diperoleh penulis dari hasil reduksi data yang telah 

dibuat adalah sebagai berikut : 

a. Identitas Budaya : Pekerja yang ada dalam lingkup pasar dapat 

berinteraksi secara langsung dengan pengunjung pasar, meskipun 

pengunjung yang hanya berinteraksi seperlunya. 

b. Simbol Sosial : Ketika melakukan interaksi antar para pekerja di 

pasar tradisional maupun dengan pengunjung mengarah kepada 

keakraban anatara satu dengan yang lain. 

 

4.3.3 Kesimpulan 

Dari semua data yang diperoleh oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa 

para pedagang maupun pengunjung yang berinteraksi satu sama yang lain ketika 
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dipasar tradisional lebih mengarah pada keakraban yang bersifat kekeluargaan. 

Dari interaksi tersebut para pekerja maupun pengunjung dapat belajar tentang 

kehidupan serta nilai-nilai kekeluargaan yang ada di pasar tradisional. 

 

4.4 Analisa Segmentasi, Targeting, dan Positioning (STP) 

Analisa STP dalam perancangan ini mengacu pada observasi yang 

dilakukan di pasar tradisional di kota Surabaya sebagai berikut : 

4.4.1 Segmentasi 

Penulis menentukan dan memfokuskan pada segmen-segmen yang dinilai 

tepat sasaran. Berikut adalah dasar-dasar alam menentukan segmentasi : 

a. Demografis 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

Usia   : 17-35 Tahun 

Status Sosial  : Menengah Atas 

b. Geografis 

Wilayah   : Kota Surabaya 

Kepadatan Populasi : Pasar Tradisional di Surabaya 

c. Pesikografis  

Masih mencari hal-hal ataupun perubahan-perubahan baru pada 

masyarakat yang bersifat positif, menginginkan perkembangan ke arah 

yang lebih baik. 
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4.4.2 Targeting 

Dari perancangan buku fotografi pasar tradisional ini memiliki audience 

atau sasaran yang dituju meliputi masyarakat yang berusia 17-35 tahun yang 

tergolong remaja hingga memasuki fase dewasa. Dalam kategori yang dirasa 

masih menginginkan hal-hal atau perubahan yang baru yang lebih baik. Dengan 

target market sebagai berikut : 

Usia  : 17-35 tahun 

Pekerjaan : Pelajar/mahaiswa, pekerja 

Kelas sosial : Menengah Keatas 

 

4.4.3 Positioning 

Buku fotografi pasar tradisional Surabaya ini merupakan sebuah media 

yang memiliki posisi sebagai sarana edukasi dalam menampilkan kegiatan-

kegiatan di pasar tradisional serta menyampaikan pesan yang bertujuan 

menyadarkan empati remaja, dengan menggunakan teknik fotografi. Dengan 

memvisualisasikan kegiatan para pekerja di lingkungan pasar tradisional dengan 

teknik fotografi disertai kata-kata pendukung foto yang ditampilkan. 

 

4.5 Unique Selling Preposition (USP) 

Keunikan yang dimiliki sebuah produk sangatlah penting guna bersaing 

di dunia bisnis. Dari keunikan yang dimiliki produk dapat meningkatkan minat 

serta menjadi sebuah produk yang mudah untuk diingat pada benak masyarakat. 
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Unique selling preposition juga berguna sebagai penarik minat para masyarakat, 

yang di tonjolkan dari segi keunikan produk yang dimiliki. 

Dari pemilihan media buku dalam menampilkan karya-karya fotografi 

yang mengangkat segi humanisme para pekerja pasar tradisional menjadi salah 

satu keunikan yang dimiliki buku fotografi ini. Tujuan dari pembuatan buku 

fotografi ini juga menjadi sisi unik karena buku ini ditujukan untuk menyadarkan 

empati masyarakat terutama kaum remaja. Pemilihan font serta layout atau tata 

letak dalam pembuatan buku ini sangatlah penting, hal tersebut berfungsi menarik 

daya pikat masyarakat umum terutama remaja agar memiliki rasa ingin tahu yang 

ada di dalam karya buku fotografi ini. Dengan menggunakan desain minimalis 

yang terkesan simple dan modern dirasa sangat tepat agar pembaca lebih tertarik 

dan mudah menangkap pesan yang disampaikan dari buku fotografi ini. 

 

4.6 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunitty, Threats) 

Analisa yang menjadi pendukung dalam penelitian untuk menngetahui 

kekuatan dan kelemahan yang berasal dari faktor internal karya buku fotografi, 

serta kesempatan atau peluang maupun ancaman dari luar atau eksternal dalam 

pengerjaan buku fotografi ini. Dari hasil yang didapat dari keempat kajian diatas 

dapat dijadikan strategi dalam memecahkan masalah, optimalisasi karya, serta 

perbaikan yang dapat mendukung pembuatan buku fotografi. Menentukan strategi 

utama yang digunakan, merupakan hasil akhir dari analisis SWOT yang menjadi 

kesimpulan dari kajian-kajian yang telah dibentuk atau ditemukan. 
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Berikut tabel analisis SWOT yang telah dibuat sebagai pendukung 

penciptaan karya buku fotografi pasar tradisional Surabaya : 

Tabel 4.1 Analisa SWOT perancangan buku fotografi pasar tradisional Surabaya 

 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

4.7 Key Communication Message 

Pemilihan key communication message buku fotografi pasar tradisional 

Surabaya telah dipilih menggunakan acuan dasar analisis data-data yang telah 

dimiliki. Penentuan key communication message diambil dari data yang di peroleh 

melalui wawancara, studi literatur, observasi, STP dan semua data pendukungnya. 

Berikut mrupakan gambar key communication message yang telah dirancang : 
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Gambar 4.7 Gambar perancangan key communication message 
(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

 

4.8 Konsep Perancangan Karya 

Sebuah perancangan karya membutuhkan adanya konsep sebagai dasar 

atau acuan dalam meniptakan sebuah karya. Keberadaan konsep sendiri dapat 

membantu agar karya yang kita ciptakan terarah dan sesuai dengan tujuan awal 

perancangan buku ini dibuat. Semua karya yang tercipta pada buku ini harus 

sesuai dengan konsep apa yang telah ditemukan melalui berbagai proses. 

 

4.8.1 Konsep Perancangan 

Konsep perancangan buku fotografi pasar tradisional memiliki dasar 

yang telah ditemukan dan kemudian akan dipergunakan secara konsisten pada 
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setiap implementasi karya yang diciptakan. Konsep perancangan buku fotografi 

pasar tradisional dapat dilihat pada tabel di bawah. 

 

Gambar 4.8 Alur Perancangan Karya 
(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

 

4.8.2 Tujuan Kreatif 

Pembuatan sebuah media informasi tentang buku fotografi pasar 

tradisional agar sesuai dengan hasil analisis data dan key communication massage. 

Dengan adanya key communication massage “perjuangan” diharapkan dapat 

menciptakan karya visual fotografi yang menggambarkan keadaan lingkungan, 

kegiatan, serta para pekerja yang beraktifitas di pasar tradisional dari segi humanis 

yang berdasar pada Key communication massage “perjuangan”. Key 

communication massage yang didapat berasal dari penggabungan antara analisis 



 

 

78 

data, wawancara, observasi, analisis SWOT yang telah melalui proses reduksi 

data sehingga terpilih sebuah konsep “perjuangan” yang akan menjadi dasar atau 

acauan setiap pembuatan karya-karya pada perancangan buku fotografi pasar 

tradisional berbasis humanisme sebagai upaya menyadarkan empati remaja 

Suarabaya. 

 

4.8.3 Strategi Kreatif 

Dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat memotivasi serta 

mudah untuk dipahami oleh pembaca, sehingga pembaca dapat tergerak hatinya 

untuk berempati dan lebih menghargai jeripayah para pekerja yang berada di pasar 

tradisional. 

Pewarnaan visual pada buku fotografi pasar tradisional berbasis 

humanisme ini menggunakan warna hitam putih sehingga lebih memunculkan 

kesan dramatis yang sesuai dengan konsep “perjuangan”. 

1. Ukuran dan halaman buku 

Jenis buku  : Buku fotografi esai 

Dimensi buku : A4 (21cm x 27.9cm) 

Jumlah halaman : 40 halaman (20 lembar) 

Grameteur isi buku : 100 gram 

Gramateur cover : 260 gram 

Finishing  : Softcover dan dijilid 
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2. Jenis layout 

Penggunaan layout buku fotgrafi ini mengadaptasi pada jenis layout 

picture window layout yang memiliki tampilan gambar yang besar menjadi ciri 

utama tata letak ini, dan diikuti dengan headline, keterangan ambar hanya 

memiliki porsi kecil. Isi buku fotografi ini nantinya akan berisikan foto yang 

menampilkan kegiatan yang dilakukan para pekerja di pasar tradisional dalam 

volume yang besar di lengkapi teks pendukung sehingga pembaca dapat lebih 

menangkap maksud dari foto yang ditampilkan.  

3. Judul 

Pemberian judul untuk buku fotografi pasar tradisional adalah “Life” 

yang berarti hidup atau kehidupan serta penambahan tagline “life is a struggle” 

yang berarti hidup adalah perjuangan. Judul serta tagline yang dipilih sesuai 

dengan konsep yang telah di dapat yaitu “perjuangan”. Pemilihan judul juga 

dirasa sangat tepat karena sesuai dengan visual yang ditampilkan, yang bertujuan 

untuk menyadarkan empati para remaja. 

4. Bahasa 

Pada buku fotografi pasar tradisional ini menggunakan bahasa Indonesia 

karena buku ini ditujukan untuk remaja Indonesia khususnya Surabaya. Pemilihan 

bahasa Indonesia sendiri pada buku fotografi karena sebagai bahasa formal yang 

mudah dimengerti dan menuju pada target pembaca adalah menengah keatas. 

5. Warna 

Pada pembuatan buku fotografi pasar tradisional ini menggunakan warna 

hitam dan putih saja. Pemilihan warna hitam dan putih sebagai warna pada visual 
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buku fotografi pasar tradisional ini karena sesuai dengan konsep yang telah di 

temukan yaitu “perjuangan”. Warna hitam dan putih sendiri akan menambah 

kesan dramatis pada sebuah foto yang ditampilkan. 

6. Tipografi 

Pemilihan font atau typeface yang akan digunakan pada buku fotografi 

pasar tradisional ini menggunakan tipe sans serif. Font sans serif sendiri di pilih 

karena memiliki kesan yang formal namun lebih santai sehingga pembaca dapat 

lebih menerima ketika membaca pesan yang disampaikan. Pada buku fotografi ini 

menggunakan font bernama “lane” secara keseluruhan. Font lane dipilih karena 

memiliki style yang lebih modern dan terkesan  minimalis sehingga memudahkan 

keterbacaan font. 

 

Gambar 4.9 Lane 
(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

 

4.8.4 Strategi Media 

Pada perancangan buku fotografi pasar tradisional ini dibagi menjadi dua 

jenis media yaitu media utama dan media pendukung. Media utama yang 

digunakan berupa buku fotogarafi pasar tradisional, sedangkan yang kedua adalah 
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media pendukung yang digunakan sebagai sarana publikasi. Berikut adalah media 

yang digunakan dalam penelitian ini : 

 

1. Media Utama (Buku Fotografi Pasar Tradisional) 

Media buku dijadikan sebagai pilihan karena buku dapat menyampaikan 

informasi pada pembaca serta buku dapat disimpan dalam jangka waktu yang 

lama. Masih sangat jarang pemilihan media buku sebagai wadah dalam 

menampilkan fotografi pasar tradisional Surabaya terutama berbasis humanisme. 

Pengaplikasian buku fotografi pasar tradisional ini menggunakan ukuran 

A4 sehingga pembaca dapat menikmati visual yang ditampilkan tidak terlalu kecil 

maupun terlalu besar. Pada bagian cover menggunakan art papper 260 gram yang 

dilaminasi doff sehingga memiliki kesan lebih menarik dan warna menjadi lebih 

soft, bagian isi buku menggunakan Florida White dengan tujuan gambar yang di 

cetak di atas kertas Florida White dengan printer laser menciptakan gambar yang 

lebih tajam dan beertekstur namun tetap nyaman dilihat dan lebih deatail sehingga 

kesan daramatis akan semakin nampak sesuai dengan penyampaian konsep 

“perjuangan” dengan kertas yang memiliki karakter sedikit doff menimbulkan 

hasil yang soft pada visual yang dicetak. 
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a. Sketsa Cover Buku 

 
Gambar 4.10 Sketsa Alternatif Cover 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

 
Gambar 4.11 Sketsa Cover Terpilih 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

 
Cover pada buku berukuran A4 menampilkan visual berupa foto yang 

cukup mewakili dari isi dan tujuan yang ada pada buku fotografi. 

Pemilihan menampilkan visual foto pada cover bertujuan agar pembaca 

tahu jika buku ini merupakan buku fotografi, sedangkan penulisan judul 

terletak dibagian paling atas dan memiliki ukuran besar agar pembaca 

dapat melihat dengan jelas. Penulisan tagline atau caption dicantumkan 

agar pembaca mengetahui dari awal pesan apa yang akan disampaikan 

dari buku fotografi ini. Penempatan foto pada tengah cover cukup 

mendominasi tetapi tidak over sehingga sketsa ini terpilih menjadi dasar 



 

 

83 

pembuatan cover buku. Pemilihian sketsa cover dibandingkan dengan 

alternatif deasin yang lain, karena menurut pandangan audiens letak foto 

untuk bagian cover lebih nyaman jika tetap memiliki bingkai dan bagian 

kosong untuk menuliskan teks dari judul hingga tagline. 

 

b. Sketsa Back Cover Buku 

 
Gambar 4.12 Sketsa Alternatif Back Cover 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

 

Gambar 4.13 Sketsa Back Cover Terpilih 
(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Back cover pada buku fotografi ini menampilkan sedikit potongan visual 

foto pada bagian paling atas dan bagian paling bawah yang memberi 

kesan estetika. Pada bagian back cover didominasi oleh teks yang 

merupakan kesimpulan dari isi buku sehingga lebih mengkerucutkan 

pesan apa yang disampaikan dari pembuatan buku fotografi ini. 
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Penempatan barcode berada pada ujung sebelah kiri buku. Pemilihan 

sketsa back cover dengan menyantumkan sedikit potongan foto 

sebangkai bingkai pada bagian atas dan bawah menurut audiens dapat 

menambah kesan estetis tanpa perlu menampilkan foto secara utuh agar 

tidak mendominasi back cover yang bertujuan menyampaikan pesan 

buku. 

 

c. Sketsa Isi Buku 

 
Gamabar 4.14 Sketsa Isi Buku 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Sketsa salah satu isi pada buku dengan menampilkan visual foto sebagai 

objek utama dan dominan pada setiap halaman buku. Penambahan teks 

yang merupakan kata-kata yang bersifat memotivasi dan menyadarkan 

pembaca dibuat singkat dan tidak terlalu mendominasi halaman karena 

tujuan utama buku ini menampilkan apa saja yang dilakukan para pekerja 

di pasar tradisional. Isi buku sendiri terdiri dari berbagai macam model 

layout sehingga setiap halaman pada buku di buat berbeda beda dengan 
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tetap menampilkan objek visual berupa fotografi berbasis humanisme 

secara dominan. 

2. Media Pendukung 

Media yang digunakan untuk mendukung publikasi buku fotografi ini 

meliputi poster, x banner, dan kartu nama penulis. Pemilihan tiga media 

pendukung itu dirasa efektif karena menarik minat audiens dan mempermudah 

dalam menyampaikan informasi mengenai buku fotografi ini. 

 

a.  Sketsa X Banner 

 
Gambar 4.15 Sketsa Alternatif X Banner 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

 
Gambar 4.16 Sketsa X Banner Terpilih 
(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Penggunaan media x banner dipilih karena menjadi media yang cukup 

besar untuk menarik perhatian para audiens. Ukuran x banner yang 

digunakan 160cm x 60cm dalam bentuk potrait. Pemilihan desain x 
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banner menggunakan background full foto sehingga para audiens dapat 

melihat dari kejauhan dengan jelas. Pemilihan sketsa x banner dilakukan 

oleh pertimbangan dari audiens dari segi keterbacaan sehingga informasi 

yang mereka dapatkan bisa secara jelas tersampaikan. 

 

b. Sketsa Poster 

 
Gambar 4.17 Skesta Alternatif Poster 
(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

 
Gambar 4.18 Sketsa Poster Terpilih 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Poster menjadi salah satu media yang dipilih karena poster juga bisa 

menarik perhatian audiens di tempat umum. Poster ini menggunakan 

ukuran A3 sebagai media publikasi buku pada masyarakat umum. 

Pemilihan desain poster menggunakan backgrund full foto dengan model 

landscape dianggap dapat menarik perhatian audiens karena gambarnya 

yang cukup besar sebagai media publikasi. Peletakan teks berada di 

samping kanan agar tidak menutupi objek foto yang di tampilkan. 
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Penilaian audiens mengenai alternatif desain yang di tampilkan 

cenderung memilih model landscape dengan background full foto yang 

menyisakan ruang kosong di samping guna menulis teks. 

 

c. Sketsa Kartu Nama 

 
Gambar 4.19 Sketsa Alternatif Kartu Nama 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

 
Gambar 4.20 Sketsa Kartu Nama Terpilih 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Perancangan media pendukung berupa kartu nama dibutuhkan dalam hal 

ini. Kartu nama sendiri berfungsi menunjukkan informasi identitas dari 

penulis buku fotografi pasar tradisional ini. Ukuran kartu nama ini  

dibuat 9cm x 4cm sehingga praktis untuk disimpan oleh audiens yang 

membutuhkan informasi penulis buku fotografi ini. Pemilihan desain 

kartu nama yang memperlihatkan jelas nama penulis serta pada bagian 
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baliknya menampilkan email serta informasi lain, menggunakan unsur 

garis untuk menambah nilai estetika yang berkesan simple dan mudah 

untuk terbaca. Pemilihan sketsa desain kartu nama lebih mengutamakan 

keterbacaan informasi sehingga informasi dapat tersampaikan secara 

jelas. Audiens cenderung memilih sketsa dengan penambahan aksen garis 

yang menurutnya berkesan modern dan minimalis. 

 

d. Sketsa Sosial Media Instagram 

 
Gambar 4.21 Sketsa Alternatif Sosial Media Instagram 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

 
Gambar 4.22 Sketsa Sosial Media Instagram Terpilih 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Media pendukung melalui sosial media instagram dirasa sangat efektif, 

karena para remaja saat ini sangat aktif di media sosial. Publikasi disosial 

instagram menjadi pilihan karena sosial media tersebut sedang 

digandrungi oleh remaja serta sosial media tersebut berbasis fotografi 

sehingga sangat cocok untuk mempublikasi kan karya buku fotografi ini. 

Desain terpilih menggunakan full foto pada background dengan aksen 
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persegi di depannya menjadikan desain lebih minimalis modern sehingga 

sesuai dengan masyarakat modern terutama remaja. Sketsa sosial media 

yang terpilih menurut audiens yang menggunakan aksen persegi sehingga 

menambah kesan modern dan minimalis yang sesuai dengan target untuk 

publikasi media sosial ini. 

 

4.9 Implementasi Desain 

Dalam poin ini akan membahas lebih fokus pada karya yang telah 

didigitalisasi yang siap untuk dicetak dan dipublikasikan. Pada implementasi 

karya ini tetap menggunakan konsep “perjuangan” sesuai dengan data-data yang 

diperoleh dari hasil pencariannya. 

 

4.9.1 Desain Layout Cover Buku 

 
Gambar 4.23 Cover Buku “Life” 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Background yang digunakan pada sampul depan buku fotografi pasar 

tradisional bewarna putih, menggunakan visual fotografi menjadi dominasi pada 
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sampul depan buku fotografi agar menarik pembaca dengan kesan dramatis. 

Pemilihan background putih agar visual foto yang ditampilkan menjadi paling 

menonjol dan foto hitam putih dapat menampilkan kesan dramatisnya. Bahan 

yang digunakan untuk mencetak cover menggunakan kertas art papper 260gr 

laminasi doff, dengan jilid softcover. 

 

4.9.2 Desain Layout Back Cover Buku 

  
Gambar 4.24 Back Cover Buku “Life” 
(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Pada desain sampul belakang buku tetap menggunakan warna putih 

sebagai warna background. Pada bagian paling atas dan bawah diberi potongan 

kecil dari bagian foto hitam putih untuk menambah kesan estetika. Pada bagian 

tengah dibubuhkan teks yang berisikan tentang kesimpulan dan maksud pesan 

yang disampaikan buku ini. Peletakan barcode dipasang pada pojok kiri bawah. 

Back cover dicetak menggunakan kertas yang sama dengan cover. 
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4.9.3 Desain Layout Isi Buku 

 
Gambar 4.25 Isi Buku “Life” 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Desain layout pada isi dibuat tetap menggunakan background putih. 

Penempatan objek ditempatkan dengan pas agar tidak terpotong halaman sehingga 

objek foto yang disampaikan masih dapat ditampilkan untuk pembaca secara 

jelas. Letak kata-kata yang memotivasi untuk mengajak audiens menyesuaikan 

dengan model peletakan foto pada setiap halaman nya sehingga teks masih bisa 

dengan jelas terbaca tanpa menghalangi visual foto yang disampaikan sehingga 

pembaca masih dapat menikmati karya-karya fotografi pasar tradisional yang 

telah dibuat. Bahan yang digunakan dalam mencetak isi halaman buku 

menggunakan kertas florida white karena menghasilkan gambar yang tajam 

sehingga lebih dapat kesan dramatis dan juga memiliki tektur pada kertasnya. 
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4.9.4 Desain Layout Poster 

 
Gambar 4.26 Poster “Life” 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Desain poster menggunakan backgroun visual foto secara full dengan 

penempatan objek manusia di sebelah kiri sehingga memberikan ruang untuk 

memberi keterangan informasi pada bagian sebelah kanan. Penggunaan visual 

foto dan teks dibuat menjadi sebuah kesatuan agar para pembaca bisa memperoleh 

informasi sekaligus bisa menikmati foto secara bersamaan. Bahan yang digunakan 

dalam mencetak poster berukuran A3 adalah art papper yang di laminasi doff 

sehingga gambar terlihat lebih dingin ketika dilihat tanpa mengurangi ketajaman 

gamabar. 
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4.9.5 Desain Layout X Banner 

 
Gamabar 4.27 X Banner “Life” 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Desain X banner juga menggunakan visual fotografi secara full dengan 

memberikan efek gradasi pada bagian atas dan bawah guna memberikan ruang 

untuk menampilkan teks sebagai informasi pada audiens. Penggunan warna hitam 

putih tetap menjadi bagian pada desain x banner agar kesan dramatis pada foto 

tetap nampak sesuai dengan konsep “perjuangan” yang telah didapat. 
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4.9.6 Desain Layout Sosial Media Instagram 

 
Gambar 4.28 Layout Sosial Media Instagram 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017) 

Penggunaan desain pada media sosial Instagram full dengan background 

foto. Penggunaan objek foto yang diatur peletakan ny sehingga teks tetap dapat di 

cantumkan pada gambar tanpa merusak atau menghalangi objek yang akan 

ditampilkan. Aksen garis yang menyerupai bingkai agar berkesan minimalis 

sehingga nampak lebih modern. 

 

 

 

 


