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ABSTRAK 
 
 

Sumba, pulau kecil di tenggara Indonesia, Pulau dengan berjuta keindahan 
alam yang dimilikinya, lembah yang tinggi, pantai yang bersih, hingga sabana 
yang masih sangat luas pun dimiliknya, tetapi tidak hanya alam yang 
ditawarkan oleh pulau ini, Sumba memiliki kesenian dan kebudayaan yang 
masih dilestarikan sampai sekarang, mulai dari kepercayaan Marapu atau 
kepercayaan nenek moyang, tari-tarian, pakaian, hingga tenun ikat dengan 
bahan alami pun masih dimilikinya, tetapi sangat disayangkan masyarakat 
masih belum banyak mengetahui tentang kesenian dan kebudayaan yang 
dimiliki suku Sumba. Di dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk 
membuat sebuah buku fotografi story yang berguna untuk memperkenalkan 
kesenian dan kebudayaan yang ada di Sumba Timur. 

 
Kata Kunci : Photobook , Cultural, Photography 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 
 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau, dari 

pulau-pulau tersebut Indonesia memiliki banyak keberagaman seperti suku 

bangsa, budaya, dan agama. Saat ini masih banyak seni dan budaya beserta suku 

di Indonesia yang belum diketahui oleh masyarakat. Salah satunya adalah suku 

Sumba yang berada di kepulauan Sumba, Nusa Tenggara Timur. 

 

 
Gambar 1.1 Peta letak Pulau Sumba 

(Sumber : maps.google.com) 
 

Sumba berbatasan dengan Sumbawa di sebelah barat laut, Flores di timur 

laut, Timor di timur, dan Australia di selatan dan tenggara. Kota utama di pulau 

ini adalah kota Waingapu. Sumba terbagi menjadi 4 kabupaten, yaitu : kabupaten 

Sumba Barat, kabupaten Sumba Barat Daya, kabupaten Sumba Tengah, dan 
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kabupaten Sumba Timur. Pulau yang memiliki 768.794 penduduk ini memiliki 

mata pencaharian utama sebagai peternak dan petani. Selain itu masyarakat 

Sumba juga membuat tenun ikat dan kesenian khas seperti gelang, ikat rambut, 

dan pernak-pernik dari batu dan kayu. Barang-barang ini yang nantinya akan 

dijual kepada pengunjung pulau juga menjadi pendapatan bagi masyarakat  

Sumba. 

Pulau Sumba mempunyai suku asli yaitu Suku Sumba yang tersebar di 

beberapa daerah di Sumba Barat dan Timur, Sumba Timur memiliki beberapa 

suku seperti suku Lewa, Pariawang, dan Rindi. Suku suku ini tersebar di beberapa 

tempat seperti di lewa, karera, dan pariawang. 

Suku-suku di pulau Sumba salah satunya suku Rindi  di Sumba Timur  

masih menjaga seni dan kebudayaan mereka. Contohnya seperti kain tenun ikat, 

alat musik, tarian-tarian dan berbagai upacara-upacara adat, seperti upacara 

pernikahan dan upacara pemakaman, mereka masih memegang teguh kepercayaan 

asli suku Sumba yaitu kepercayaan Marapu, Marapu adalah kepercayaan nenek 

moyang yang mengajarkan perbuatan baik kepada sesama manusia dan  alam 

maka penganutnya akan mendapat kebaikan. 

Suku suku di Sumba Timur juga mempunyai seni budaya tarian seperti 

tarian Kabokang, dan tarian kandingangu. Tarian kabokang akan dilakukan saat 

menyambut kelahiran anak raja dan saat upacara pemberian anak raja, berbeda 

dengan tarian kandingangu, tarian Kandingangu adalah tarian yang 

melambangkan tentang hubungan adat istiadat dengan nilai nilai dasar hubungan 
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antara Tuhan dan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Tarian ini 

dipentaskan pada saat upacara / ritual adat membangun rumah, pernikahan adat 

dan menjamu tamu terhormat. 

 

 
Gambar 1.2 Tarian Kandingangu 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 

Selain tarian suku disumba juga mempunyai seni lain yaitu seni tenun ikat 

yang masih dibuat secara manual dengan bahan yang alami serta dibuat dengan 

ingatan dari sang pembuat tanpa menggambar pola terlebih dahulu, tenun ikat ini 

dipakai dalam berbagai acara dari pernikahan hingga pemakaman tenun ikat 

adalah hal yang penting dan harus selalu ada. Tenun ikat sendiri sekarang menjadi 

mata pencaharian utama bagi perempuan-perempuan di Sumba Timur dengan 

menjualnya ke para wisatawan, tenun ikat mempunyai macam-macam pola dan 

disetiap polanya memiliki arti tersendiri. 
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Gambar 1.3 Tenun Sumba 
(Sumber : Peneliti, 2018) 

 

Selain itu suku Sumba Timur juga memiliki beberapa benda seni seperti 

senjata, alat musik, sisir dari cangkang kura-kura untuk pengantin, makam 

megalitikum yang sangat menarik. Tetapi sangat disayangkan belum banyak  

orang yang tahu mengenai kesenian dan budaya yang Sumba miliki. Hal ini juga 

dipengaruhi dari kurangnya pemberitaan mengenai seni dan budaya yang ada di 

Sumba Timur. 

Dengan buku fotografi ini peneliti bertujuan untuk mengenalkan seni dan 

budaya suku Sumba ke masyarakat luas dan mendokumentasikannya dalam 

bentuk buku fotografi story deskriptif. Mengenai seni dan budaya Suku Sumba 

yang berada di Sumba timur. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka hal yang menjadi 

rumusan masalah dalam perancangan buku foto ini adalah bagaimana merancang 

buku fotografi story kesenian Sumba Timur sebagai upaya pengenalan kesenian 

dan kebudayaan Sumba Timur kepada masyarakat. 

 
1.3 Batasan Masalah 

 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam 

pembuatan buku ini adalah : 

1. Pengambilan gambar suku sumba mulai dari penduduk suku sumba, 
 

landscape, dan warisan-warisan seni dan budaya suku Sumba Timur. 
 

2. Buku fotografi yang dibuat berjenis buku fotografi story deskriptif. 
 

3. Teknik foto yang digunakan adalah  fotografi  portraiture,  landscape,  

photo journalism, dan still life. 

1.4. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 
 

a. Untuk menghasilkan rancangan buku fotografi story sebagai upaya 

pengenalan seni dan kebudayaan suku Sumba Timur . 

b. Untuk memperkenalkan suku Sumba guna meningkatkan  pengetahuan  

pada masyarakat. 
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1.5. Manfaat Penelitian 
 

1.5.1. Manfaat Teoritis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi tentang 

perancangan buku fotografi story baik dalam cara pengambilan foto, layout, dan 

informasinya sehingga dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan penelitian serupa. 

1.5.2. Manfaat Praktis 
 

Hasil perancangan buku fotografi story ini diharapkan dapat 

menyumbangkan pemikiran terhadap kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

suku Sumba. 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Perancangan Buku Fotografi 

Kehidupan Suku Sasak Bayan di Lombok Utara karya steven Program Studi 

Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 

Surabaya merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian 

yang dilakukan penulis. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah objek nya, jika steven meneliti tentang Suku Sasak Bayan 

di Lombok Utara maka peneliti menggunakan Suku Sumba yang berada di Pulau 

Sumba 

2.2 Fotografi 
 

fotografi adalah tehnik melukis menggunakan cahaya. Perbedaannya terletak 

pada media yang digunakan oleh kedua teknik tersebut. melukis menggunakan kuas, cat 

dan kanvas, sedangkan fotografi menggunakan cahaya melalui kamera dan lansa untuk 

menghasilkan suatu karya. Tanpa adanya cahaya, karya seni fotografi tidak akan 
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tercipta. Selain cahaya, film yang diletakkan di dalam kamera yang kedap cahaya 

memberikan kontribusi yang cukup besar. (Giwanda, 2001: 2). 

Ilmu fotografi sudah muncul sejak zaman dahulu. Teknik fotografi sederhana 

mulai terungkap sekitar abad ke-10. Saat itu, ilmuwan Arab bernama Alhazen 

menjelaskan cara melihat gerhana matahari menggunakan ruang gelap. Ruangan 

tersebut dilengkapi dengan sebuah lubang kecil (pinhole) yang menghadap ke 

matahari.Untuk pertama kalinya, seorang ahli fisika dan matematika dari Belanda 

(Giwanda, 2001: 3). 

2.2.1 Kamera 

 
Kamera adalah sebuah alat yang di gunakan dalam kegiatan fotografi, 

kamera digunakan untuk membentuk atau merekam suatu bayangan ke dalam film 

/ memory card. Kamera merupakan alat terpenting di dunia fotografi. Sistem dari 

kamera sebenarnya berasal sejak abad ke 5 sebelum masehi. Penemu kamera 

adalah seorang pria bernama Mo Ti. 

 
Beberapa abad kemudian, banyak ilmuwan yang menyadari dan 

mengagumi fenomena itu, seperti Aristoteles pada abad ke 3 sebelum masehi dan 

seorang ilmuwan Arab Ibnu Al Haitam pada abad ke 10 sebelum masehi. Dan 

para ilmuwan tersebut berusaha mengembangkan fenomena itu dan menciptakan 

sebuah alat yang bernama kamera. Pada tahun 1558 seorang ilmuwan Italia 

Giambattista della Porta membuat sebuah kotak yang membantu pelukis 

menangkap bayangan gambar. Pada tahun 1611 Johannes Keppler membuat 
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desain kamera portable yang dibuat seperti sebuah tenda, dan akhirnya memberi 

nama alat tersebut kamera obscura. 

 
2.2.2 Lensa 

 
Lensa kamera adalah salah satu peralatan yang membutuhkan tingkat 

presisi dan akurasi yang cukup tinggi, sehingga proses pembuatannya 

memerlukan ketelitian, ketrampilan & proses jaminan kualitas yang baik. Lensa 

kamera tidak terbuat dari lensa tunggal melainkan kombinasi dari beberapa lensa 

yang dibuat sedemikian rupa untuk membelokkan cahaya sehingga dapat 

ditangkap film atau sensor, Lensa adalah ujung tombak dari kamera, baik tidaknya 

gambar hasil pemotretan tergantung Kualitas Lensa. 

Ketajaman detail, kontras , & kualitas warna sangat dipengaruhi oleh 

Kualitas Lensa. Bentuk dan ukuran lensa, banyak efek fotografi yang dapat 

dihasilkan oleh jenis lensa yang berbeda seperti efek makro, tele & sudut lebar. 

Lensa terbagi menjadi beberapa jenis , berikut adalah jenis-jenis Lensa: 

- Lensa fix 

 
- Lensa Wide 

 
- Lensa Tele 

 
- Lensa Zoom / Vario 

 
- Lensa Makro 

 
- Lensa FishEye 
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2.3 Komposisi foto 

 
Komposisi foto seperti sebuah ilmu tentang memadu-padankan objek 

untuk mendapatkan sebuah susuan visual yang menarik. Karena menyangkut 

objek visual, komposisi foto bisa dikatakan juga sebagai seni melatih mata. 

Bagaimana mata melihat, lalu mengamati sesuatu hal yang menarik, kemudian 

berakhir pada bagaimana mata memutuskan untuk memilih sesuatu yang menarik 

dari apa yang sudah dilihat. (serial foto master komposisi foto srisadono 2015). 

2.3.1 Point Of Interest 

 
Saat fotografer telah menemukan sesuatu yang menarik kemudian 

memotret dengan menggunakan kameranya dan masuk dalam framing yang di 

inginkan maka dikatakan orang tersebut telah menemukan hal yang menarik,  

daya tarik dari foto yang telah diambil. Point of interest dapat menjadi pusat 

perhatian dalam foto, dikarenakan bentuk, warna, posisi, fokus, atau juga karena 

eskpresi yang didapatkan. Biasanya hal-hal yang membuat Point of interest 

menonjol dan menarik perhatian adalah sifatnya yang berbeda dari lingkunganya 

(serial foto master, komposisi foto Sri Sadono 2015:106). 

2.3.2 Sudut Pemotretan 

 
Komposisi suatu foto bisa berubah dengan sangat signifikan hanya dengan 

menggeser sudut pengambilan gambar. Bagaimanapun pemilihan sudut 

pemotretan ditentukan oleh situasi dan tujuannya. Dengan hanya menggeser 

sedikit saja dari tempat kita semula, hal tersebut dapat mengubah karakter dari 

gambar yang dihasilkan. Berikut jenis sudut pemotretan : 
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a. Eye Level 
 

Dengan menggunakan sudut pemotretan eye level, posisi fotografer 

seolah-olah sedang berhadapan tepat dekat dengan objek yang difoto, 

bertatap mata, kemudian seolah-olah berkomunikasi. 

b. Low Angle 
 

salah satu posisi mengubah arah pandangan kamera adalah dengan 

merekam dari bawah lalu menghadapkan kamera kearah atas, kepada 

objek yang posisinya lebih tinggi daripada posisi kamera. 

c. High Angle 
 

Memotret dari atas subjek dengan lensa mengarah kebawah berbeda 

dengan sudut low-angle. Cara ini akan merekam semua tekstur dan pola 

yang ada di tanah. Bisa jadi, dominasi subjek di frame akan berkurang. 

Dengan kata lain, pengambilan gambar dari high angle cenderung 

memosisikan subjek sebagai bagian dari suasana atau pola tertentu. Untuk 

mendapatkan posisi yang lebih tinggi bisa menggunakan atau 

memanfaatkan anak tangga, bangku taman, atap mobil, atau hal-hal apa 

saja yang bisa dipakai ditempat tersebut (serial foto master, komposisi foto 

Sri Sadono 2015:146). 

2.4 Street Photography 

 
Secara arti terjemahan, street photography berarti fotografi jalanan. Dalam 

perkembangannya kegiatan memotret apapun dalam ruang publik dapat 

dikategorikan sebagai street photography 
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Street Photographer tidaklah semata-mata bekerja untuk kepuasan estetika 

dirinya sendiri. Juru foto jalanan adalah seperti flaneur, orang yang tertarik pada 

kotanya, ingin mempelajari kotanya, dan pendekatanya adalah fotografi.Estatika 

adalah syaratnya, tetapi minat utamanya adalah manusia dalam ruang publik. 

(Prasetya, 2014). Erik Pasetya mengartikan ciri Street Photography sebagai 

berikut : 

1. Candid (mau menangkap keaslian suasana/emosi suatu ruang publik) 
 

2. Kelengkapan informasi tidak diutamakan 
 

3. Estetika diutamakan (sebab emosi dihadirkan lewat estetika) 
 

4. Peristiwa sehari-hari/banal 
 

5. Elemen bisa lemah/tidak dramatis, tetapi membangun suatu komposisi 

visual 

 
 
 
 

 
Gambar 2.1 Contoh Gambar Street Photography 

(Sumber : peneliti,2018) 
 

Street Photography adalah genre non-formal fotografi yang menampilkan objek 

dalam situasi candid ditempat umum seperti jalan, bangunan, taman, pantai, mall dan 

ruang publik lainnya. Hal tersebut biasanya menggunakan teknik fotografi langsung 
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untuk menunjukkan visual foto secara nyata dari situasi yang ada, foto bisa terkesan 

ironis atau emosional seakan menggambarkan cerminan masyarakat. Framing dan 

waktu merupakan aspek kunci dari pembuatan foto dengan tujuan untuk membuat 

gambar yang mempunyai tujuan untuk menunjukan informasi dari foto tersebut atau 

fotografer dapat mencari gambaran yang mempunyai nilai kejadian yang patut diangkat 

dari tempat kejadian perkara, sebagai bentuk dokumenter sosial. (Clive, 2007) 

2.5 Fotografi Portraiture 

 
Fotografi portraiture merupakan fotografi yang menitik beratkan pada wajah 

sebagai fokus utama,  berlaku  untuk  area  wajah  atau  dengan  anggota  tubuh  

lainnya. Untuk mendapatkan foto portraiture yang menarik diperlukan banyak hal 

seperti penguasaan kamera dan aksesorinya, pencahayaan baik indoor maupun outdoor 

serta pengetahuan tentang komposisi. 

 

 
 

Gambar 2.2 Contoh foto Portrait 
(Sumber : Peneliti,2018) 
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2.6 Fotografi Lanskap 
 
 

Pengertian fotografi lanskap adalah forografi ruang di dunia, terkadang 

berada ditempat luas tak berujung kadang pula dalam area yang terbatas. Bukan 

hanya alam namun juga pemandangan buatan manusia masuk dalam kategori 

lanskap. Jadi pada intinya semua gambar diluar ruangan yang merepresentasikan 

pemandangan alam sudah bisa disebut dengan gambar lanskap. 

 
 

 
 

Gambar 2.3 Contoh fotografi lanskap 
(Sumber : anseladam.com) 



15 
 

 
 
 
 
 

Fotografi lanskap memiliki 3 style yakni Abstrak, impressional dan juga 

representational. 

 
1. Representational 

 
 

Representational adalah foto lanskap dengan gaya deskriptif yang lurus 

dimana gambar yang dihasilkan adalah paling alami dan realistis dengan 

tanpa manipulasi visual atau manipulasi buatan. Jadi apa yang anda lihat 

itulah yang anda dapatkan. Kompopsisi dan detail merupakan hal yang 

diunggulkan dalam style ini, dengan elemen penting yakni cahaya, waktu 

dan cuaca. 

 
2. Impressional 

 
Berbeda dengan representational, impressional menggunakan teknik 

fotografi sehingga gambar menarik didapatkan. Gambar yang dihasilkan 

tentu kurang nyata dan berbeda dengan apa yang kita lihat dengan mata 

telanjang. Penggunaan shutter speed lambat dan aperture kecil serta efek 

filter akan menampilkan kesan berbeda dari aslinya namun landscape akan 

tampil sangat menarik namun tetap mempertahankan essensinya sebagai 

gambar lanskap. 

 
3. Abstrak 

 
Sama seperti aliran seni lainnya abstrak berarti imajenasi seni yang diolah 

oleh seniman sehingga terwujudllah bentuk yang unik, meskipun kita sering 

menjumpainya bisa jadi kita tidak mengenalinya. 
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2.7 Fotografi Human Interest 
 
 

Fotografi human interest dalam karya fotografi adalah menggambarkan 

kehidupan manusia atau interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari serta 

ekspresi emosional yang memperlihatkan manusia dengan masalah kehidupannya, 

yang mana kesemuanya itu membawa rasa ketertarikan dan rasa simpati bagi para 

orang yang menikmati foto tersebut. 

 
2.8 Fotografi Arsitektur 

 
Fotografi arsitektur adalah foto bangunan-bangunan dalam berbagai 

ukuran, bentuk, warna dan desain. Dalam jenis foto ini menampilkan keindahan 

suatu bangunan baik dari segi sejarah, budaya, desain dan konstruksinya. 

Memotret suatu bangunan dari berbagai sisi dan menemukan nilai keindahannya 

menjadi sangat penting dalam membuat foto ini. 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.4 Contoh Foto Arsitektur 

(Sumber : Peneliti,2018) 
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2.9 Fotografi Still Life 

 
Fotografi still life adalah menciptakan sebuah gambar dari benda atau obyek 

mati. Membuat gambar dari benda mati menjadi hal yang menarik dan tampak “hidup”, 

komunikatif, ekspresif dan mengandung pesan yang akan disampaikan merupakan 

bagian yang paling penting dalam penciptaan karya foto ini. Foto still life bukan 

sekadar menyalin atau memindahkan objek dengan cara seadanya. Jenis foto ini 

merupakan jenis foto yang menantang dalam menguji kreatifitas, imajinasi, dan 

kemampuan teknis. 

 

 
Gambar 2.5 Contoh Gambar Foto Still Life 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 

2.10 Foto Jurnalistik 
 

Foto jurnalistik adalah foto yang digunakan untuk kepentingan pers atau 

kepentingan informasi. Dalam penyampaian pesannya, harus terdapat caption atau 

tulisan yang menerangkan isi foto sebagai bagian dari penyajian jenis foto ini. 

Jenis foto ini sering kita jumpai dalam media massa. 
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Gambar 2.6 Contoh Gambar Foto Jurnalistik 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

2.11 Buku foto 

 
Sebuah buku foto adalah sebuah buku yang sedang dilihat karena foto-foto 

di dalamnya. Dalam dunia fotografi, buku-buku fotografi secara luas disebut 

hanya sebagai photobook, itulah mengapa istilah pilihan ini diadopsi di sini. Tentu 

saja, Anda dapat memperlakukan buku apa pun yang berisi foto dengan cara ini 

(jorg colberg, 2016 : 18) buku fotografi juga mempunyai cara cara bertutur seperti 

phto story dan photo essay, Dalam penggunaannya di Indonesia, istilah photo 

story ini sering kali disamakan dipertukarkan dengan esai foto (photo essay). 

Padahal definisi esai foto dibedakandari/dengan photo story. Sejauh ini jurnalisme 

mengenal 2 ragam bentuk utama foto jamak, yaitu: photo story dan photo essay. 

Photo story sendiri, jika diperiksa lebih dalam, memiliki duabentuk yang bisa pula 

dibedakan, yaitu yang naratif dan yang deskriptif (dokumenter). (raynold 

sumayku 2016: 54) 
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Gambar 2.7 tabel Pie Foto jurnalisme 
(Sumber : Peneliti, 2018) 

 
 

2.11.1 Buku Foto Naratif 

 
Narrative Photo Story atau foto naratif adalah tutur yang memiliki tema 

tertentu dan sebuah alur kisah/cerita spesifik di dalamnya. Strukturnya terbentuk 

dari komplikasi dan resolusi. Komplikasi adalah persoalan atau isu utama yang 

disorot, yang diliput dan yang dilaporkan. Bisa juga berupa karakter atau portrait 

seseorang yang bisa dijadikan teladan, sumber inspirasi, dan lain lain. Resolusi 

adalah perubahan yang terjadi pada situasi/keadaan atau pada karakter, sang tokoh 

yang disorot tersebut, berupa aksi-aksi/tindakan untuk mengatasi komplikasi atau 

masalah. Ada perubahan dari komplikasi ke resolusi yang membentuk alur (plot) 

cerita atau story. Tanpa perubahan tak akan ada cerita tak ada alur tak ada kisah di 
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dalamnya. (Jorg Colberg 2016: 47) 
 

 
Gambar 2.8 contoh Buku Foto Story Narrative Surabaya Beat 

(sumber: http://beatpresser.com/wp-content/uploads/2016/03/PINISI-SURABAYA- 
BEAT_Seite_2.jpg) 

 
 
 

2.11.2 Buku Foto Deskriptif 
 

Foto Deskriptif atau foto dokumenter adalah Fotografer merekam sesuatu 

yang mempesonanya atau menarik perhatiannya, tanpa mengikuti perkembangan 

atau perubahan-perubahan yang terjadi, ia bisa memilih bentuk deskriptif ini 

sebagai laporan akhirnya. Bentuk ini berupa suatu paket rangkaian foto-foto hasil 

observasi dan liputan yang memiliki tema atau issue tertentu; sering kali bisa 

tanpa permasalahan apa pun di dalamnya; yang disajikan tanpa alur yang tegas. 

Semacam paparan saja atau sebuah kompilasi saja. Photo story deskriptif 

bertumpu pada jumlah banyak/sedikit foto yang membentuknya; bukan pada alur 

cerita. Urutan tak terlalu penting; susunan bias dipertukarkan tanpa mengubah 

cerita yang ingin disampaikan. (raynold sumayku 2016: 72) 
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Gambar 2.9 Buku Story Deskriptif Cuba 
(sumber: https://thephotobook.wordpress.com/2016/06/23/lorne-resnick-cuba/) 

 

2.11.3 Buku Foto Essay 
 

Esai foto dibedakan dengan tegas dari photo story karena memang berbeda 

fungsi dan karakternya. Jika photo story adalah tentang fakta dan peristiwa 

sebagai informasi utama yang dihantarkannya; esai foto melampaui itu. Esai foto 

bertujuan utama untuk menyampaikan pendapat atau opini secara sekaligus, fakta 

dan peristiwa hanyalah pelengkapnya. Ia menganalisa dari pada melaporkan suatu 

gejala, peristiwa atau isue tertentu. Ia adalah rangkaian argumen yang menyatakan 

sudut pandang tertentu dari si fotografer. (raynold sumayku 2016: 74) 
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Gambar 2.10 Buku Foto Essay Jakarta 1988 
(sumber: https://www.efenerr.com/2014/06/06/indonesia-1998-james-nachtwey/) 

 

2.12 Teori Warna 

 
Warna merupakan pelengkap gambar serta mewakili suasana kejiwaan 

pelukisnya dalam berkomunikasi.Warna juga merupakan unsur yng sangat tajam 

untuk menyentuh kepekaan penglihatan sehingga mampu merangsang munculnya 

rasa haru, sedih, gembira, mood atau semangat, (Kusrianto, 2007: 46). Terdapat 

lima klasifikasi warna, yaitu warna primer, warna sekunder, warna intermediate, 

warna tersier, dan warna kuarter. Masing-masing memiliki kelompoknama-nama 

warna (Wucius,1986:156) 

a. Warna Primer 

 
Warna primer disebut warna pertama atau warna pokok. Disebut warna primer 

karena warna tersebut tidak dapat dibentuk dari warna lain. Disebut warna pokko 

karena warna tersebut dapat digunakan sebagai pokok percampuran untuk memperoleh 

warna-warna yang lain. Nama-nama warna primer tersebut adalah: 

1. Biru, nama warna sebenarnya adalah sian (cyan), yaitu biru semu hijau. Pada tube 

cat sering tidak ada warna sian, maka dapat menggunakan crulean blue atau bisa 
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dengan cobalt blue. Warna cyan yang sebenarnya terdapat pada warna bahan tinta 

cetak. 

2. Merah, nama sebenarnya magenta, yaitu merah semu ungu. Pada tube cat sering 

tidak ada warna magenta. Yang dekat dengan warna magenta adalah camine. 

Dsedangkan warna magenta yang sebenarnya terdapat pada warna bahan tinta 

cetak. 

3. Kuning, dalam tube cat disebut lemon yellow, dalam tinta cetak disebut 

yellow.Dalam dunia perctakan, warna pokok bahan adalah cyan, magenta, yelloy 

dan dikatkan dengan black sehingga selalu disebut CMYK (Sarwo Nugroho,  

2015 : 34) 

b. Warna sekunder 

 
Warna sekunder atau disebut warna kedua adalah warna jadian dari percampuran 

dua warna primer/pokok/pertama. Nama-nama warna sekunder adalah: 

1. Jingga/oranye adalah hasil percampuran warna merah dan kuning 

 
2. Ungu/violet adalah percampuran warna merah dan biru 

 
3. Hijau adalah hasil percampuran warna kuning dan biru. Tiga warna 

primer dan tiga warna sekunder ini sering disebut warna standar. (Sarwo 

Nugroho, 2015 : 35) 

c. Warna Intermediate 

 
Warna intermediate adalah warna perantara, yaitu warna yang ada diantara warna 

primer dan sekunder pada lingkaran warna. 
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2.13 Tipografi 

 
Selama ini pengertian tipografi sering kali dijelaskan sebagai sebuah ilmu 

yang berurusan dengan penataan huruf cetak. Bermula dari istilah yunani typos 

dan graphe, arti harafiah tipografi ialah bentuk tulisan, kemudian dalam kata 

kerjanya disebut pembentukan, atau kreasi hutuf. Dalam buku ilmiah yang 

berjudul “The Cambridge Encyclopedia Language: Second Edition karya David 

Crystal dikemukakan bahwa tipografi merupakan kajian tentang fitur-fitur grafis 

dari lembar halaman. Typhography merupakan salah satu elemen yang penting 

dalam desain, yaitu sebagai pelengkap pada desain. Tipografi menurut Roy 

Brewer dapat memiliki pengertian luas yang meliputi penataan dan pola halaman, 

atau setiap barang cetak. Atau dalam pengertian lebih sempit hanya meliputi 

pemilihan, penataan dan berbagai hal bertalian pengaturan baris-baris susun huruf 

, tidak termasuk ilustrasi dan unsur-unsur lain bukan susun huruf pada pada 

halaman cetak. Typhography yang sama artinya dengan Visual Language ini 

memiliki tahapan yang harus dilalui, sebagai berikut : 

1. Bentuk dan Penerapan pada Publikasi. 

 
Pemakaian baris-baris teks lalu disusun dalam format tertentu. Memberi 

efek pada tulisan dengan benar. Mengatur jarak antar huruf, jarak antar baris dan 

sebagainya sehingga tulisan dapat dibaca dengan baik oleh publik. Mengatur 

besar kecilnya tulisan yang sesuai. Mengatur perataan yang proporsional sesuai 

dengan sifat materi yang akan disampaikan dan sebagainya (Roy Brewer, 1971). 
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2. Legibility Teks dalam Publikasi. 

 
Ada berbagai jenis keluarga tulisan (Typeface) dan penempatan huruf 

sesuai dengan citra yang akan ditampilkan. Eksperimen sangat diperlukan untuk 

menempa keahlian pada tahap ini. 

Menurut Adi Kusrianto (2007:45) ada beberapa juta Typeface yang sudah 

beredar di pasaran, maka sejak dulu para ahli tipografi mengelompokan sesuai 

dengan kriteria masing-masing, sehingga dapat dikenali dan dikelompokan 

dengan baik. Berikut ini beberapa poin utama sesuai bentuk anatomi, dengan 

harapan dapat membantu pembaca mengenalinya dan diapresiasikan secara benar 

sesuai dengan fungsinya : 

1. Tipografi Serif 
 

Jenis huruf Serif adalah huruf yang memiliki garis-garis kecil yang berdiri 

horizontal pada badan huruf. Garis-garis kecil ini biasa disebut juga counter 

stroke atau Serif Bracketed. Counter stroke inilah yang membuat jenis huruf serif 

lebih mudah dibaca karena garis tersebut membantu menuntun mata pembaca 

melalui suatu garis teks. Sangat cocok digunakan untuk teks content atau isi 

karena nilai readibility dan readibility yang baik. Serif juga dapat disebut dengan 

old style font. 

2. Tipografi Sans-Serif 
 

Jenis huruf Sans-serif adalah jenis huruf yang tidak memiliki garis-garis 

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

lebih modern. Contoh font yang digolongkan kepada Sans-serif adalah : Helvetica 
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(1957), Arial, Futura, Avant Garde, Bitstream Vera Sans, Century Gothic dan lain 

sebagainya. 

2.14 Layout 
 

Pada dasarnya, layout dibagi menjadi dua macam gaya dasar, yaitu : 

simetris dan asimetris. Secara umum, layout simetris diasosiasikan degan 

pendekatan desain tradisional dimana desain yang dihasilkan disusun terpusat 

pada satu titik suatu bidang kerja. Jenis layout ini awalnya digunakan pada 

penerbitan buku, yang mengambil kecenderungan dari manuskrip tulisan tangan 

18 dari abad pertengahan. Yang termasuk dalam jenis layout ini adalah  

manuscript grid, coloumn grid, hierarchical grid, dynamic grid, dan modular 

grid. Layout yang asimetris sering pula disebut layout ungrid, mulai digunakan 

pada awal 1930, yang dipelopori oleh desainer dari sekolah Bauhaus, dan 

berkembang seiring jenis huruf sans serif. Pada masa sekarang layout yang 

asimetris sering dipadukan dengan gaya yang asimetris dalam satu halaman 

(Dabner, Understanding and using graphics. 2003.130). Jenis-jenis layout pada 

media cetak, baik brosur, majalah, iklan maupun pada buku antara lain sebagai 

berikut (www.tebarnasi.com): 

1. Mondrian Layout 
 

Layout dengan penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk 

square/landscape/portait, dimana masing-masing bidangnya sejajar 

dengan bidang penyajian dan memuat gambar yang saling berpadu 

sehingga membentuk suatu komposisi yang konseptual. 
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2. Multi Panel Layout 
 

Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi  

beberapa tema visual dalam bentuk yang sama seperti square/double 

square semuanya. 

3. Picture Window Layout 
 

Tata letak iklan dimana produk yang diiklankan ditampilkan secara close 

up. Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa menggunakan 

model. 

4. Frame Layout 
 

Suatu tampilan iklan dimana border/bingkai/frame nya membentuk suatu 

naratif. 

5 Shilhoutte Layout 
 

Sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau tehnik fotografi dimana 

hanya ditonjolkan bayangannya saja. Penyajian bisa berupa Text- 

Rap/warna spot color yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan sinar 

seadanya dengan tehnik fotografi. 

6. Sircus Layout 
 

Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku. 

Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan susunannya 

tidak beraturan. 

7. Two Mortises Layout 
 

Penyajian  bentuk  iklan  yang  penggarapannya  menghadirkan  dua   inset 
 

yang   masing-masing   memvisualkan   secara   diskriptif   mengenai hasil 
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penggunaan/detail dari foto yang diberikan. 
 

8. Rebus Layout 
 

Susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar dan teks 

sehingga membentuk suatu cerita. 

9. Copy Heavy Layout 
 

Tata letaknya mengutamakan pada bentuk copy writing atau dengan kata 

lain komposisi layout nya didominasi oleh penyajian teks. 

2.15 Olah Gambar 
 

Olah Gambar digital adalah sebuah proses pengubahan gambar digital, 

baik gambar yang berasal dari foto digital atau gambar digital bentuk lainnya. 

Olah gambar ini biasanya dilakukan dengan sebuah program komputer disebut 

editor gambar untuk mengubah dan memperindah gambar Program tersebut 

biasanya adalah : 

2.15.1 Adobe Photoshop 
 

Adobe Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe yang 

dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak 

ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan. 

2.15.2 Adobe Lightroom 
 

Adobe Lightroom adalah software pengolah foto yang dirancang khusus 

untuk para Fotografer, berbeda dengan Adobe Photoshop yang diperuntukan 

selain retouch foto juga untuk membuat suatu manipulasi foto, sedangkan Adobe 

Lightroom lebih ke arah retouch foto dan permainan efek warna . Tools yang di 

gunakan pada karya pengaplikasian perancangan puku fotografi story deskriptif 
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seni dan budaya Sumba Timur Sebagai Upaya pengenalan kesenian dan kebuyaan 

Suku Sumba, adalah 

a. Brightness 
 

Brightness adalah merupakan sifat khas dalam foto di mana sebuah warna 

sumber tampak memancarkan atau memantulkan cahaya. Dengan kata 

lain, kecerahan adalah persepsi yang ditimbulkan oleh pencahayaan dari 

sebuah foto. Ini merupakan atribut subyektif dari properti dari sebuah 

objek yang diamati. 

b. Saturation 
 

Saturation adalah tingkat kecerahan dari warna itu sendiri. Saturasi warna 

ditentukan oleh kombinasi intensitas cahaya dan berapa banyaknya yang 

didistribusikan di seluruh spektrum panjang gelombang yang berbeda. 

c. Contrast 
 

Contrast adalah perbedaan pencahayaan dan warna yang membuat obyek 

dapat dibedakan. Dalam persepsi visual dari dunia nyata, kontras 

ditentukan oleh perbedaan warna dan kecerahan obyek dan objek lain. 



 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian 
 

Pembuatan buku ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

hal ini karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data yang 

berasal dari teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara, 

catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. 

Dengan pendekatan kualitatif, diharapkan data yang didapatkan saat observasi di 

sumba sudah sesuai, terperinci dan menunjang dalam perancangan buku fotografi 

essai sumba sebagai upaya pengenalan suku sumba 

3.2 Unit Analisis 
 

menurut Suprayogo dan Tobroni (2001 :48), unit analisis adalah sesuatu 

yang berkaitan dengan fokus / komponen yang diteliti. Unit analisis suatu 

penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu 

sesuai dengan fokus permasalahannya, unit analisis yang berupa lembaga atau 

organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil / terbatas. 

Pada penelitian kualitatif pada dasarnya analisis data mempergunakan 

pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, 

komparasi, dan sejenisnya. Analisis ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana 

strategi wacana tekstual yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau 

peristiwa tertentu. 
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3.2.1 Objek Penelitian 
 

Objek yang akan diteliti adalah warga Sumba Timur, maka dari itu peneliti 

akan berusaha mencari informasi serta melakukan analisa tentang kesenian dan 

kebudayaan apa saja yang ada di Sumba Timur tepat nya di kota Waingapu 

kabupaten Sumba Timur melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. ( Nazir, M. 1988. Metode Penelitian ) 

3.2.2 Lokasi Penelitian 
 

Menurut Moleong (2005:128), lokasi penelitian merupakan tempat dimana 

peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau 

peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka 

mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Selain di perlukan pertimbangan 

dalam penentuan lokasi penelitian seperti, keterbatasan geografi dan praktis 

seperti waktu, biaya serta tenaga. 

Dengan mempertimbangkan hal di atas dan membatasi penelitian, maka 

lokasi penelitian dan unit analisis dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja. 

Penelitian akan dilakukan di kota Waingapu yang terletak di Kabupaten Sumba 

Timur, Nusa Tenggara Timur 
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3.2.3 Jenis dan Sumber data 
 

Jenis Data Menurut Nawawi dan Martini (2006:98), data merupakan 

bentuk tanggapan, pendapat, kenyakinan, perasaan, hasil pemikiran dan 

pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang dipertanyakan sehubungan 

dengan masalah penelitian. Data penelitian terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu : 

 
a. Data Primer 

 

Data primer adalah data yang secara langsung didapatkan oleh peneliti dari 

lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data, seperti obsrevasi, 

wawancara, dan foto-foto dokumentasi di lokasi. Data primer berhubungan 

tentang Suku Sumba di Pulau Sumba, sejarah, maupun informasi terkait mengenai 

Suku Sumba. 

 
b. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya 

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Adapun data 

sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen. 

 
Sumber Data Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2005:157), 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang 

di dapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau 

orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acauan peneliti untuk 
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mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. 

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah: 

 
1. Informan 

 

Peneliti akan menemui beberapa informan untuk melakukan wawancara 

mengenai kesenian dan kebudayaan asli Sumba, bagaimanakah, apa saja 

keuinikan dari kesenian dan kebudayaan yang ada di Sumba. informan yang akan 

ditemui oleh peneliti adalah kepala dinas kebudyaan dan pariwisata Sumba Timur, 

budayawan dari Sumba Timur, dan kepala suku Sumba. 

 
2. Dokumen-Dokumen 

 

Dokumen yang digunakan merupakan dokumen yang berhubungan dengan 

penelitian ini yang bias didapatkan dari berbagai sumber seperti : buku-buku 

tentang pulau Sumba, buku buku mengenai Suku Sumba, arsip-arsip foto dari 

pulau sumba dan suku sumba 

 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 
Pada tahap ini ada tiga macam metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan data, yaitu: 

 
1. Wawancara mendalam 

 

Menurut Bungin (2007:108), wawancara mendalam (in-depth interview) 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab seraya bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang 
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yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial 

yang relatif lama. Dalam penelitian ini Informan yang diwawancarai adalah 

masyarakat yang berada di sekitar Waingapu dan kepala suku Sumba 

 
2. Observasi 

 

Menurut Bungin (2007:115), metode observasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan pengindraan. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan 

manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. 

Oleh karena itu, observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan 

pancaindra lainnya. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi secara 

langsung melihat ke daerah penelitian seperti mengamati kondisi masyarakat 

sekitar, pelaksanaan upacara-upacara adat, dan kegiatan sehari-hari masyarakat di 

Sumba 

 
3. Dokumentasi 

 

Menurut Bungin (2007:121), metode dokumentasi adalah salah satu 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada 

intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menulusuri data 

historis. Sebagian besar datanya yang tersedia adalah dalam bentuk surat- surat, 

catatan harian, cendera mata, laporan, dan sebagainya yang dapat mendukung 

suatu penelitian. 
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4. Studi literatur 
 

Pengertian Lain tentang Studi literatur adalah mencari referensi teori yang 

relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat 

dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet. 

Output dari studi literatur ini adalah terkoleksinya referensi yang relefan dengan 

perumusan masalah. Secara Umum Studi Literatur adalah cara untuk 

menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah 

dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat 

familier dengan sebutan studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang hendak 

dijalankan, tentu saja seorang peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait 

objek yang akan diteliti. 

 
3.4 Teknik Analisis Data 

 
Teknik Analisis Data Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong 

(2005:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006:277-284), teknis 

analisis data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Reduksi data (Data Reduction). 
 
 

Yaitu suatu proses merangkum, pemilihan hal- hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama 

proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara di 

lapangan, dianalisa melalui tahapan penajaman informasi, penggolongan 

berdasarkan kelompoknya, pengarahan atau diarahkan dari arti data tersebut. Pada 

penelitian ini penulis menyajikan data yang telah direduksi sebagai berikut : 

 
2. Penyajian data (Data Display). 

 
 

Yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini, secara 

teknis data-data yang telah di organisir kedalam matriks analisis data akan 

disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, dan foto. Penyajian data 

dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap 

informasi serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data. 

 
3. Verifikasi Data 

 
 

Verifikasi data atau proses pengumpulan data sangat diperlukan agar 

diperoleh data yang relevan untuk menguji hipotesis. Dalam kerangka berpikir 
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ilmiah, verifikasi data termasuk berpikir empiris yang dilakukan setelah berpikir 

rasional selesai sampai membuahkan hipotesis. Proses verifikasi data dimulai dari 

pengamatan di lapangan untuk memperoleh data, yakni informasi yang 

kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dimaksud, dapat berupa 

data kuantitatif (ukuran jumlah dalam bentuk angka-angka) atau data kualitatif 

(baik, sedang, kurang). 

 
Tanpa data yang benar dan akurat, dapat menyebabkan pengujian hipotesis 

bisa keliru sehingga kesimpulan yang diperoleh pun bisa salah. Untuk itu alat 

pengumpul data yang digunakan (instrumen) dan sumber untuk memperoleh data 

(sampel) haruslah tepat guna memperoleh kebenaran dari data tersebut. Di 

samping bergantung kepada kebenaran dan ketepatan data, kecermatan data dalam 

menganalisis juga bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya ada tiga hal 

dalam verifikasi data, yaitu: 

 
- Metode dan teknik pengumpulan data (metode dan instrumen) 

 
- Sampel atau sumber data 

 
- Teknik analisis data Menetapkan ketiga unsur pokok di atas dalam rangka 

memperoleh data yang diperlukan untuk menguji hipotesis memerlukan 

pertimbangan yang cermat dan akurat. (Drs. S. Imam 1984 : 128) 



 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 
 

Pada bab ini memfokuskan pada hasil penelitian. Metode yang digunakan 

dalam perancangan karya, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka yang diolah 

untuk merancang Buku Fotografi story deskriptif Sumba sebagai upaya pengenalan 

suku sumba 

 
4.1 Hasil Pengumpulan Data 

 
Hasil pengumpulan data merupakan hasil yang didapat sebagai data untuk 

mendukung perancangan Buku Fotografi story deskriptif Sumba sebagai upaya 

pengenalan suku sumba. 

Hasil pengumpulan data masih bersifat awal dan membutuhkan proses 

pengolahan kembali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 



39 
 

 
 
 
 
 

4.1.1 Observasi   
 

 
 

Gambar 4.1 Rumah Adat Desa Pariawang 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 
Hasil observasi yang didapatkan berupa data yang mendukung penelitian, 

berupa data kualitatif sebagai berikut, budaya suku sumba, adat istiadat, dan 

tradisi suku Sumba Timur. Penelitian ini dibatasi data yang meliputi wilayah 

sekitar suku Sumba Timur. Observasi dilakukan di desa adat prailiu dan desa 

rindi. 

berikut ini merupakan penjelasan budaya, tradisi, dan adat yang ada di 

suku Sumba. 

 
1. Budaya, tradisi, dan adat suku sumba 

 
Budaya yang ditemukan saat melakukan observasi di Sumba Timur lebih 

tepatnya di desa Prailiu dan desa Rindi adalah rumah adat, kuburuan megalitikum, 

musik, tenun ikat dan tarian. Berikut ini merupakan penjelasan rinci tentang 

rumah adat, kuburuan megalitikum, musik, tenun ikat dan tarian. 
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a. Tenun ikat 
 
 

 

Gambar 4.2 Tenun Ikat 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Di Suku Sumba Timur terdapat budaya tenun ikat, tenun ikat dibuat 

dengan sejumlah teknik ikat Lusi, ikat pakan, ikat ganda dan ikat campur. 

Masyarakat Sumba Timur memiliki kemampuan menenun tanpa harus 

menggambar dahulu pattern apa yang akan mereka tenun. Warga Sumba Timur 

pun menciptakan desain dengan cara mengikat bagian-bagian tertentu dari 

benang, pembuatan tenun pun masih dilakukan secara alami dengan menggunakan 

pewarna alami walaupun beberapa warga Sumba Timur sudah memakai bahan 

kimia untuk pewarnaan tenun ikatnya. 

Desain yang diciptakan adalah suatu karya yang mencerminkan unsur- 

unsur yang mempunyai hubungan erat dengan kebudayaannya, pemujaan pada 

leluhur dan mengagungi keagungan alam. Rata-rata penduduk sumba timur 

membuat kain tenun nya menjadi lembaran persegi panjang dengan ukuran sisi 

terpanjang kurang lebih 250 cm dan sisi terpendek antara 80 – 150 cm. 

Produksinya terpusat di sejumlah kawasan di pesisir utara dan timur laut 

Kabupaten Sumba Timur seperti di Kanatang, Kambera, Rindi, Umalulu, Mangili. 
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b. Rumah Adat 
 
 

 
Gambar 4.3 Rumah Adat Suku Rindi 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 

Rumah adat di suku Sumba Timur mempunyai keunikan tersendiri, di satu 

desa hanya tedapat 8 sampai 10 rumah adat, satu rumah bisa diisi oleh 2 keluarga, 

pembangunan rumah adat pun masih menggunakan cara tradisional. 

Rumah adat ini biasa di sebut uma bakulu (rumah besar) atau uma mbatangu 

(rumah menara). Rumah adat di Sumba Timur memiliki menara (joglo) yang 

tingginya berimbang dengan besar rumahnya. Tidak memiliki jendela, hanya 

memiliki dua pintu, yaitu pintu depan dan pintu belakang, meskipun tidak 

memiliki jendela rumah ini pada siang hari tidak terasa panas karena di sekeliling 

bangunan ini terdapat sirkulasi udara yaitu dari celah dinding bambu atau papan 

dan juga dari lantai nya yang terbuat dari bambu. 

Rumah adat ini memiliki 3 bagian yaitu bagian bawah rumah, bagian 

tengah, dan bagian atas rumah. Yang mencerminkan simbol alam. Bagian atas 

rumah disimbolkan sebagai alam dewa, ruangan tengah sebagai alam manusia, 

dan bagian bawah rumah menyimbolkan sebagai alam arwah yang sudah tiada. 
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Dengan demikian rumah bukan hanya sebagai tempat kediaman melainkan juga 

tempat ibadah. 

Rumah adat suku Sumba Timur hingga kini masih terjaga keasliannya. 

Rumah-rumah menara beratap ilalang ini bisa kita jumpai di desa-desa adat. 

Pembuatan satu rumah adat akan melibatkan seluruh masyarakat kampung dan 

memakan waktu mencapai 1 sampai 1.5 tahun karena semua dikerjakan oleh 

tangan manusia. Saat pembuatan rumah, seluruh makanan untuk warga akan 

ditanggung oleh keluarga yang sedang membuat rumah. 

c. Tarian 
 
 

 
Gambar 4.4 Tarian Kandingangu 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 
 

Selain rumah adat dan kain tenun Sumba Timur juga mempunyai seni 

budaya tarian, suku Sumba Timur mempunyai dua macam tarian yaitu tarian 

kabokang dan Tarian kandingangu, Tarian kabokang berasal dari kata Kabokang 

artinya Keberkatan, Senang dan Gembira. Pasangan suami-istri raja sudah 

bertahun tahun belum mendapatkan keturunan maka untuk, mereka mengadakan 
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upacara atau ritual adat disebut Mangejing artinya mengundang arwah leluhur raja 

dengan memohon lewat doa agar pasangan suami istri raja mendapatkan 

keturunan. 

 
Berdasarkan keyakinan aliran kepercayaan Marapu, maka tarian ini 

dipentaskan pada saat : 

 
1. Upacara menyambut kelahiran putra – putri raja dengan senang atau 

gembira. 

2. Upacara pemberian nama putra – putri raja, sekalian menyambut arwah 

leluhur Raja yang dinamainya. 

 
Tarian Kandingangu adalah tarian adat Sumba Timur yang melambangkan 

tentang hubungan adat istiadat dengan nilai nilai dasar hubungan antara Tuhan 

dan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam hubungan antara 

Manusia Tuhan, sebagai Perantaranya disebut Marapu (leluhur). Tarian ini 

dipentaskan pada saat upacara / ritual adat membangun rumah, pernikahan adat 

dan menjamu tamu terhormat. 

 
Jumlah penari 4 – 8 orang perempuan/wanita. Kandingangu adalah tarian 

tradisional dari kabupaten Sumba Timur, yang melambangkan tentang hubungan 

manusia dengan nilai nilai dasar hubungan antara Tuhan dan hubungan antara 

manusia dan sesama manusia. Dalam hubungan antara manusia dan Sang 

Pencipta, sebagai Perantara disebut Marapu atau leluhur. 
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d. Kuburan Megalitikum 
 
 

 
Gambar 4.5 Kuburan Megalitikum 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 

Suku Sumba Timur masih mempercayai kepercayaan Marapu atau 

kepercayaan nenek moyang, masyarakat masih menjunjung norma-norma adat 

dan sangat menghormati leluhurnya, di desa Pariawang terdapat suku Rindi, Suku 

Rindi sangat menjaga kepercayaan marapu sendiri dan sampai sekarang seluruh 

masyarakat di desa Pariawang masih memegang erat kepercayaan marapu. 

 
Hal ini bisa terlihat saat mengunjungi desa Pariawang, masih banyak 

makam megalitikum yang masih dijaga kelestariannya oleh kepala adat setempat. 

Bukan hanya makam-makam meglatikum saja yang dijaga keasliannya upacara 

adat untuk kematian pun masih dijaga dan dijalankan oleh masyarakat Sumba 

Timur karena menurut masyarakat Sumba Timur kematian dan pemakaman 

berkaitan dengan kepercayaan Marapu. 
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Bentuk dari kuburan megalitikum ini sendiri pun bermacam-macam ada 

yang sangat besar menyerupai gapura dan memiliki ornamen batu menyerupai 

penyu, kuda dan sapi contohnya seperti di gambar 4.5 makam ini adalah makam 

makam raja dan tetua suku di kampung adat nya. Jika hanya orang biasa yang 

meninggal biasanya akan ada kuburan bersama atau hanya akan dibuatkan nisan 

yang berbentuk menyerupai hewan saja. 

 
e. Sirih Pinang 

 
 
 

 
Gambar 4.6 Sirih Pinang 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Setiap orang yang mengunjungi rumah penduduk akan diberikan suguhan 

berupa sirih pinang, hal ini sudah diturunkan oleh nenek moyang suku Sumba 

untuk para tamu yang datang, biasanya tamu akan diajak menyirih oleh tuan 

rumah. Menyirih adalah istilah untuk kebiasaan mengunyah paduan antara daun 

atau buah sirih, buah pinang, dan kapur. 

Tidak hanya sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari tetapi 

sirih pinang juga selalu hadir sebagai salah satu perangkat penting dalam upacara- 
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upacara adat. Menyirih sudah menjadi pemandangan setiap hari di Sumba tidak 

terbatas pada usia, jenis kelamin, pendidikan, atau pekerjaan. Mulai dari anak- 

anak yang baru belajar, orang dewasa, sampai kakek-nenek, menyirih di setiap 

waktu. 

f. Alat Musik 
 
 

 
Gambar 4.7 Tambur Anakalang 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 

Suku sumba mempunyai alat musik tradisional yaitu tambur dan gong 

yang dinamakan gong dan tambur anakalang. Gong anakalang adalah alat musik 

yang dipukul untuk mengeluarkan suaranya, gong sendiri dibuat dari bahan dasar 

kuningan, gong mempunya kisaran ukuran antara 30-50 cm. Gong dipukul dengan 

palu kayu sekitar untuk membunyikannya. 

Disebelah gong selalu ada tambur menyertai, tambur adalah gendang 

yang. Terbuat dari kayu, mempunyai besar sekitar 30cm dengan sampai 50cm. 

Tambur dimainkan dengan tongkat di tangan kanan dan dengan tangan kiri untuk 

memukul pinggirannya. 
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Gambar 4.8 Gong anakalang 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Alat musik gong dan tambur ini selalu dimainkan saat ada upacara adat, 

gong dan tambur akan di mainkan saat ada upacara pemakaman ataupun upacara 

perkawinan, saat upacara kematian gong dan tambur akan dibunyikan secara cepat 

untuk penanda penguburan jasad akan di lakukan, tetapi pada pemakaman raja 

musik yang dimainkan akan sangat berbeda. Di upacara perkawinan gong dan 

tambur dimainkan untuk mengimbur para tamu dan menyemarakkan suasana 

upacara. 

4.1.2 Hasil Wawancara 
 

Pada metode ini adalah bagian dari proses tanya jawab lisan yang tujuan 

untuk memperoleh informasi mengenai budaya seni, tradisi, dan kebudayaan 

masyarakat Sumba Timur. Dalam wawancara memungkinkan peneliti 

memperoleh data dan berbagai informasi yang bersangkutan. 



48 
 

 
 
 
 
 

a. Kepala Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumba Timur 
 

Berdasarkan wawancara dengan kepala dinas dinas kebudayaan dan 

pariwisata Sumba timur bapak Maramba Meha, Sumba memeiliki banyak potensi 

destinasi wisata berupa keindahan alam seperti pantai, air terjun dan bukit-bukit 

yang bisa dikembangkan tetapi sampai sekarang potensi potensi ini masih tidak 

bisa terjamah karena beberapa tempat masih disakralkan oleh penduduk setempat 

sehingga tidak dapat dijamah oleh peneliti dan pihak pemerintahan sendiri. 

 

 

Gambar 4.9 Bapak Maramba Meha 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Selain mempunyai keindahan alam yang sangat berpotensi untuk dijadikan 

sebagai destinasi wisata , Sumba Timur juga mempunyai kebudayaan dan tradisi 

yang sangat banyak seperti tari-tarian, tenun sumba, dan rumah rumah adat yang 

masih asli dan saat ini kebudayaan di Sumba Timur sedang menjadi perhatian 

utama pemerintahan Sumba Timur untuk dikembangkan sebagai sarana pariwisata 

budaya, namun pemerintahan Sumba Timur khususnya Disbudpar masih 

kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memperkenalkan dan 
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mempromosikan sumba timur, hal ini juga dikarenakan penduduk sumba belum 

terlalu mengenal teknologi yang sedang berkembang pesat sekarang. 

 
Pemerintah Negara juga belum sepenuhnya mendukung dan membantu 

untuk memperkenalkan suku Sumba Timur walaupun sudah sesekali 

pemerintahan Negara memberikan bantuan dan mencoba mempromosikan Sumba 

melalui tenunnya hal ini belum menghasilkan efek peningkatan yang signifikan 

hal ini dibuktikan dari data pengunjung yang mengunjungi sumba timur tahun 

2017 hanya sekitar 11 ribuan orang saja. 

 
b. Kepala Suku Rindi 

 
 

 

Gambar 4.10 Bapak Umbu MakamBombo 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Berdasarkan wawancara bersama kepala suku Rindi Bapak Umbu Makam 

Bombo kampung Pariawang atau biasa disebut kampung Rindi adalah, kampong 

Pariawang ini adalah peninggalan dari kerajaan Rindi, suku Rindi mempunyai 

peninggalan rumah adat, tenun ikat, kuburan megalitikum serta alat kesenian 

berupa senjata atau pun barang-barang kesenian untuk peralatan menyirih dan 
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pernikahan, dan peninggalan terpenting yang masih dijaga keasliannya dan masih 

dianut oleh semua warga Rindi adalah kepercayaan Marapu atau hormat leluhur. 

 
Bapak Umbu Makam Bombo juga menjelaskan bahwa sebenarnya suku 

Sumba tidak pernah mempunyai peninggalan berupa patung-patung kecil apalagi 

yang berbentuk manusia dengan kepala-kapala atau patung batu yang dijual 

dengan embel-embel asli sumba. Itu semua hanya untuk konsumsi pariwisata saja 

karena sebenarnya patung hanya untuk dipergunakan di makam dan di beberapa 

acara adat dan tidak pernah ada patung yang hanya berukuruan kecil jika ada 

seseorang di Sumba mengatakan bahwa barang itu adalah peninggalan seni dari 

suku Sumba itu semua bohong karena tidak pernah ada orang di suku Sumba yang 

membuat sesuatu barang apapun tanpa ada nilai adatnya. 

 
Bapak Umbu Makam Bombo pun menjelaskan bahwa pembuatan tenun 

ikat di desa Rindi masih menggunakan cara asli ataua alamiah dengan proses yang 

tidak sebentar, proses pembuatan tenun ikat di desa Rindi mencapai 3 sampai 6 

bulan bahkan jika membuat kain tenun dengan pattern yang sangat rumit 

dibutuhkan waktu 1 tahun lebih dan untuk membuat pahikung atau tenun yang 

berukuran kecil membutuhkan proses 4 sampai 6 minggu. Pembuatan tenun ikat 

di Rindi pun dilakukan tanpa menggambar dahulu pattern yang ingin dijahit 

semua dilakukan dengan ingatan para penjahitnya beda dengan di beberapa 

tempat di Sumba Timur yang menggambar pola dahulu sebelum memulai 

menjahit. Proses pewarnaan juga masih menggunakan bahan-bahan yang masih 

alami tanpa menggunakan bahan kimia sama sekali. Tenun ikat di Rindi 
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menggunakan angkar mengkudu, kemiri, daun nila, buah labu, dan pewarna 

pewarna alami lainnya. Hal ini dikarenakan pewarna alam lebih tahan lama 

bahkan bapak Umbu Makam Bombo menjelaskan pewarna alami akan bertahan 

sampai selamanya asal penyimpanan dan perawatannya benar, pewarna alami ini 

juga boleh dicuci dengan sabun cuci tetapi bapak Umbu Makam Bombo 

menyarankan mencuci nya di air laut agar kain kain menjadi rapat dan warna dari 

pewarna laminya lebih keluar. 

 
Kepercayaan di Rindi juga masih sangat masih sangat kental dan sangat 

dijaga, mulai dari pembuatan rumah adat akan dilakukan dengan bergotong- 

royong satu warga desa, tanpa menggunakan bantuan alat berat sama sekali hal ini 

juga dilakukan untuk mempererat hubungan antar warga Rindi. Saat penebangan 

pohon pun akan dilakukan upacara adat agar mendapatkan restu para leluhur, 

setelah penanbangan pohon pun suku Rindi akan langsung menanam pohon baru 

agar nantinya hutan tidak gundul. 

 
Kuburan megalitikum pun masih dijaga keasliannya, tidak semua warga 

Rindi dapat dikuburkan di kuburan ini, kuburan megalitikum yang besar 

digunakan untuk para raja-raja, tetua dan bangsawan Rindi, kuburan raja dapat 

dilihat bentuk patung yang ada diatas kuburan patung ini berbentuk kura-kura. 

Sedangkan kuburan untuk rakyat biasanya ada di depan atau disebelah rumahnya 

kuburan ini ditandai oleh patung yang berbentuk seperti tiang dengan ukiran- 

ukiran sebagai nisan nya, peletakan kuburan yang didekatkan dirumah ini juga 

sebagai pengingat dan mengikuti adat Marapu yang percaya bahwa leluhur yang 
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meninggal akan menyelamatkan nanti saat kita meninggal karena arwah leluhur 

sudah tau alam yang disana. 

 
c. Budayawan Suku Prailiu 

 
 

 
Gambar 4.11 Ibu Kaka Makanghuru ( Baju Putih ) 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 

Berdasarkan wawancara bersama budayawan ibu Kaka Makanghuru 

Sumba Timur mememiliki banyak upacara adat dan budaya, seperti tenun ikat, 

upacara kematian, upacara pernikahan, sampai saat pemberian sirih pinang pun 

diatur dalam adat. Ibu Kaka Makanghuru menjelaskan bahwa Proses pembuatan 

tenun ikat sumba timur adalah pekerjaan yang identik dengan pekerjaan 

perempuan. Kaum laki-laki dianggap tidak pantas terlibat secara budaya. Untuk 

memproses zat warna biru, dahulu dilakukan di tempat tertentu dalam 

perkampungan yang jauh dari tempat tinggal manusia, di wilayah yang jauh dari 

aktivitas manusia, pantang bagi laki-laki untuk mendekati atau mampir di tempat 

tersebut, juga bagi wanita yang sedang menstruasi dan wanita hamil. Tidak 

masuknya laki-laki dalam aktivitas pewarnaan, lebih berkaitan dengan 
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kepercayaan bahwa perempuan lebih mempunyai naluri ketelitian, ketekunan dan 

kesabaran. 

Hal ini juga dikaitkan dengan mitos bahwa kerajinan tenun ikat sudah dari 

awalnya diberikan oleh marapu ( nenek moyang ) kepada kaum perempuan dan 

tabu bagi kaum laki-laki. Diyakini bila kaum laki-laki yang mengerjakan proses 

ini, maka pewarnaan yang diinginkan tidak berhasil dengan baik. Cara memproses 

tenun dan menenun yang ini dinamakan dengan cara Medium Pantang, proses ini 

dipercaya memberikan daya gaib dari kain atau corak tertentu untuk berbagai 

kebutuhan manusia yaitu hidup dengan selamat, sejahtera, damai dan aman. 

Ibu Kaka Makanghuru juga menjelaskan bahwa tenun ikat juga memiliki 

arti sendiri-sendiri yang berdasarkan tempat dimana kain itu dibuat, hal ini dapat 

di lihat dari pattern tenun itu, karena di Sumba Timur sendiri mempunyai 45 

pattern yang berbeda. 

Berikut ini adalah pattern yang melambangkan dimana tenun itu dibuat,  

di daerah Kambera, memiliki 18 corak : Patuala Ratu (kain petola), Habaku (cicak 

terbang), Karihu (kupu-kupu purba), Andung (tugu tengkorak), Mahang (singa), 

Kurang (udang), Manu (ayam), Liakat (tangga turun-tangga naik), Wuya (buaya), 

Karawulang (penyu), Lodu (matahari), Wulang (bulan). Kanatang, memiliki tiga 

corak : Ruha (rusa), Mahang (singa), Kaka (kakatua). Rindi, memiliki 11 corak : 

Andung (tugu tengkorak), Mahang (singa), Kurang (udang), Habaku (cicak 

terbang), Wuya (buaya), Karawulang (penyu), Karihu (kupu-kupu purba), 

Ularu/Mandu (ular), Kaka (kakatua), Ngganda (sejenis bunga), Tanga Wahil ( 
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tempat sirih ). Umalulu, memiliki delapan corak, seperti: Andung (tugu 

tengkorak), Patuala Ratu (kain petola), Habaku (cicak terbang), Wuya (buaya), 

Karawulang (penyu), Karihu ( kupu-kupu ), Kurang ( udang ), Ruha ( rusa ). 

Kaliuda, memiliki tiga corak, seperti Njara (kuda), Manu (ayam), Kahuhu (burung 

pesisir pantai). 

Disetiap tenun ikat ini pun mempunyai simbol berbeda-beda, seperti 

contohnya Kakatua yang mempunyai arti melambangkan musyawarah bersama, 

Sapi melambangkan ibu yang selalu menjaga dan mengasihi, burung nuri 

mengerjakan sesuatu secara bersama, memecahkan masalah bersama, sedangkan 

simbol-simbol seperti udang dan ikan adalah diartikan sebagai bahan makanan 

dari alam yang mencukupi suku Sumba Timur. 

Ibu Kaka Makanghuru juga menjelaskan bagaimana tata cara pemakaman 

yang dilakukan di Sumba, menurut ibu Kaka Makanghuru kematian adalah hal 

sakral yang harus dihormati menurut pemahaman Marapu, upacara Pemakaman 

dilakukan dengan beberapa upacara dan peringatan. 

 
Bila seorang Bangsawan meninggal, tidak diperkenankan untuk menangis 

dan belum boleh memberitahu keluarga lain. Jika meninggal di rumah sakit, maka 

almarhum dibawa ke kampungnya untuk diadakan acara Memanggil. Salah satu 

orang tua harus melakukan pemanggilan dengan menyebutkan nama orang yang 

meninggal sebanyak empat kali. Jika tidak menjawab, maka dikatakan sudah 

meninggal. Kemudian akan dilakukan ritual membangunkan jasad yang sudah 

meninggal. Posisi jenazah akan ditata duduk hal ini berkaitan dengan kepercayaan 
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Marapu bahwa seseorang yang sudah meninggal akan kembali ke para leluhur dan 

jasad nya harus sama posisinya saat 

 
Membangunkan berarti membuat rohnya berada kembali di dalam tubuh 

atau jenazah sehingga dapat diberi sirih pinang dan makanan. Pada hari itu 

dipotong seekor kuda sebagai jamuan lalu akan dilakukan pembuatan kuburan, 

kuburan bagi orang sumba artinya balai-balai yang tidak akan patah, rumah yang 

tidak akan lapuk atau negeri yang kekal. Setelah jenazah diturunkan, ditutup lebih 

dahulu dengan batu bulat kecil lalu ditutup dengan batu yang lebih besar. Sesudah 

itu dilindungi dengan batu besar yang ditopang oleh empat batang batu sebagai 

kakinya hanya untuk Bangsawan karena biayanya mahal. Rakyat biasa, 

kuburannya cukup ditutup dengan batu besar saja. 

 
Dan terakhir ada upacara perkawinan, upacara perkawinan di sumba 

sangat penting bagi masyarakat Sumba Timur, hal ini juga sudah diatur dalam 

ajaran Marapu dan para tetua adat di Sumba, lelaki Sumba dapat memilih 

perempuan dari suku lain dengan berbagai sarat, tetapi sebaliknya perempuan 

tidak dapat memilih lelaki dari suku lain. 

 
Persyaratan pun banyak diberikan dari keluarga perempuan jika sang 

lelaki bukan dari sukunya, mulai dari membawakan seratus ternak, sampai 

membawakan emas dan rumah. Hantaran ini biasa disebut dengan belis, untuk 

hantaran sendiri bukan hanya laki-laki saja yang membawanya tetapi dari pihak 

perempuan juga. Setelah tahap belis akan dilakukan acara Ngidi Pamama ( 

lamaran ). Ini adalah proses dimana pihak laki-laki datang ke tempat 
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keluargaperempuan untuk meminang perempuannya dengan membwa sirih 

pinang dan seekor kuda, jika lamaran sang pria diterima pihak perempuan akan 

membalas deengan memberikan seekor babi dan kain tenun. 

 
Proses selanjutnya akan dilakukan Weri Kawedo atau negosiasi untuk 

hantaran kepada perempuan melalui wunang ( perantara ). Lalu terakhir ada Dutu 

mawine ( mengiring perempuan ) atau menggiring perempuan ke tempat 

suaminya pada saat ini belis akan diserahkan . 

 
4.1.3 Dokumentasi 

 
 

Dokumentasi adalah sebuah kegiatan khusus berupa pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyebaran dokumen- 

dokumen untuk menjadikan sebuah alat bukti yang menyakinkan. 

 
Dokumentasi dilakukan agar semakin meyakinkan dan dapat dipercaya 

terhadap hasil penelitian observasi dan wawancara berupa foto adat, tradisi, dan 

kebudayaan suku Sumba Timur. 
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Gambar 4.12 Penari Sedang Melakukan Persiapan 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Pada gambar 4.12 Para penari sedang melakukan persiapan sebelum 

melakukan tarian kandingangu, foto tersebut diambil pada 20 april 2018 jam 

14.10, para penari melakukan proses memakai tenun ikat yang dililitkan menjadi 

baju dan rok yang dipakai untuk menari, para penari juga melakukan proses make 

up. 

 

 

Gambar 4.13 Tarian Kandingangu 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Pada gambar 4.13 Para penari sedang melakukan tarian kandingangu 

untuk melakukan penghormatan kepada sang khalik, marapu, dan sesama manusia 

foto tersebut diambil pada 20 april 2018 jam 14.35 di desa Prailiu, para penari 
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melakukan proses tarian katanga yang disaksikan kepala suku, para tetua adat, dan 

masyarakat suku Pariawang. 

 

 
Gambar 4.14 Warga Pariawang Sedang Melihat Tarian Kandingangu 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 

Pada gambar 4.14 Warga desa Prailiu sedang menyaksikan tarian 

kandingangu yang dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada tuhan 

,Marapu, dan sesama manusia foto tersebut diambil pada 20 april 2018 jam 15.13 

di desa Pariawang. 

 

 
Gambar 4.15 Benang Yang Telah Selesai Dijemur Dan Akan Ditenun 

(Sumber : Peneliti,2018) 
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Pada gambar 4.15 Benang yang telah selesai diberikan pewarna alami dan 

telah selesai dijemur dan akan ditenun untuk dijadikan tenun ikat, foto tersebut 

diambil pada 27 april 2018 jam 13.40 di desa Rindi. 

 
 
 
 

 
Gambar 4.16 Wanita Sedang Menenun 

(Sumber : Peneliti,2018) 

 
Pada gambar 4. Salah satu warga desa Rindi sedang membuat kain tenun 

ikat, ini adalah pekerjaan sehari-hari para wanita di Sumba Timur untuk membuat 

tenun ikat dan sekaligus juga cara wanita di Sumba Timur mencari nafkah 

tambahan untuk dirinya sendiri atau keluarga nya, foto tersebut diambil pada 27 

april 2018 jam 14.11 di desa Rindi. 
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Gambar 4.17 Kain Tenun Dalam Tahap Penjemuran 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Pada gambar 4.17 Adalah proses penjemuran yang dilakukan setelah tenun 

ikat selesai dikerjakan oleh penenun, proses ini dilakukan agar pewarna dari tenun 

kering sempurna dan dipercaya akan mengeluarkan warna yang diinginkan sang 

penenun, fotot tersebut diambil pada 27 april 2018 jam 14.55 di desa Rindi. 

4.1.4 Studi Pustaka 
 

Metode ini menggunakan pembahasan yang bedasarakan pada buku 

literatur dan berbagai catatan-catatan seta lampiran atau arsip yang berguna untuk 

menguatkan materi yang diangkat, mendukung data penelitian maupun sebagai 

dasar untuk menggunakan teori-teori tertentu yang mempunyai kelanjutan dengan 

penulisan ini. 

Dari studi literatur yang dilakukan pada buku “Read This If You Want To 

Take A Great Photgraph Of People” karya Henry Caroll diperoleh data mengenai 

teknik pengambilan gambar, cara pendekatan kepadak objek yang akan kita ambil 

fotonya dan mengambil sebuah mood didalam foto . didalam bukunya Henry 

Caroll menjelaskan mengenai diafragma, shutter speed dan dia juga menjelaskan 
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tehnik-tehnik yang digunakan untuk mengambil foto yaitu long shoot, medium 

Shoot, close up, extreme close up, freezing, blurring, panning, depth of field  

(Dof). Tidak sampai disitu buku ini juga membahas tentang Lighting, pandangan 

mengenai fotografi dari beberapa fotografer seperti Sebastio Salgado, Henry 

Cartier Bresson dan cara pengambilan gambar yang lebih baik ke seseorang atau 

sekelompok masyarakat. Dari sini peneliti mempelajari bagaimana mengambil 

foto yang baik dari segi framing sampai ke situasi cahaya yang baik digunakan 

dalam pengambilan gambar. 

Lalu studi literatur yang kedua di lakukan pada buku “Photo Story 

Handbook” karya Taufan Wijaya sebagai bentuk literatur dalam memahami 

rangkaian foto bercerita. Dalam hal ini kita tidak hanya membutuhkan 

pengetahuan bagaimana membuat foto yg baik, tapi juga keterampilan untuk 

bercerita. Dalam benang merahnya buku foto adalah buku yang didalamnya terdiri 

dari beberapa kumpulan foto, tetapi buku foto pun dibagi dalam beberapa jenis 

rangkaian. Terdapat buku foto story deskriptif, naratif, dan buku foto essai, hal ini 

pun menjadi pembeda utama cara seorang fotografer untuk bercerita melalui 

fotonya, dari sini peneliti menyimpulkan bahwa fotografi story deskriptif adalah 

genre buku fotografi yang paling cocok untuk mengenalkan suku Sumba Timur 

kepada masyarakat, karena story deskriptif adalah suatu paket rangkaian foto-foto 

hasil observasi dan liputan yang memiliki tema atau isue tertentu yang 

didalamnya tidak perlu ada sebuah alur cerita. Fotografi story deskriptif lebih 

bertumpu kepada jumlah foto yang akan membentuknya menjadi sebuah cerita. 

Buku fotografi story deskriptif juga sering dijuluki buku fotografi dokumenter. 
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Studi literatur yang ketiga diambil dari buku Jorg Colberg, yang berjudul 

“Understanding Photo Books The Form And Content Of The Photographic Book” 

sebagai literatur untuk memahami bentuk dan isi dari sebuah buku foto . Dari 

waktu ke waktu, buku foto mempunyai isi dan konten yang berbeda dengan cara 

penyajian yang berbeda beda juga, didalam buku ini juga dijelaskan tentang 

material kertas yang digunakan untuk membuat buku foto, macam maca cara 

menjilid buku, penataan kertas seperti membuat halaman spread di dalam buku, 

dan tata cara pembuatan buku foto. 

Studi literatur yang keempat diambil dari buku Michael Freeman, yang 

berjudul “Black & White Photography: The timeless art of monochrome” buku ini 

diambil sebagai literasi untuk memahami konsep foto hitam dan putih, didalam 

buku ini dijelaskan bagaimanakah penerapan foto hitam putih dalam olahan 

digital dan pengertian mengenai foto hitam putih itu sendiri. 

4.2 Analisa Data 
 

4.2.1 Reduksi Data 
 

1. Observasi 
 

Hasil dari reduksi data observasi adalah berupa data mengenai tradisi, 

adat, dan seni budata suku Sumba Timur. Dari hasil pengamatan yang dilakukan 

bahwa tradisi. Adat, dan seni suku Sumba timur sudah ada sejak jaman dahulu 

dan masih dijaga sampai sekarang, tradisi seni tari, tenun ikat, dan makam 

megalitikum pun masih sangat dijaga dan akan selalu diwariskan ke penerus suku 

Sumba Timur. 
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2. Wawancara 
 

Hasil wawancara yang didapat dari 3 narasumber, bapak Maramba Meha 

kepala dinas budaya dan pariwisata, bapak Umbu Makambombo kepala suku 

Rindi, dan ibu Kaka Makanghuru budayawan suku Prailiu sendiri menjelaskan 

bagaimana dan apa sajakah seni tradisi dan budaya yang dimiliki suku Sumba 

Timur, dari bapak Maramba Meha sebagai kepala dinas dinas budaya dan 

pariwisata menyatakan bahwa Sumba Timur memiliki banyak potensi yang belum 

diketahui oleh masyarakat, mulai dari keindahan alam hinga tradisi serta budaya 

di Sumba Timur masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat diluar 

Sumba bahkan orang-orang Indonesia sendiri banyak yang belum mengetahui 

nya, hal ini juga menjadi perhatian utama pemerintahan setempat ataupun pusat 

karena tradisi dan budaya suku Sumba Timur sangatlah menarik dan dapat 

menjadi potensi untuk meningkatkan perekonomian di Sumba Timur. 

 
Pada wawancara kedua peneliti mendapatkan bahwa pembuatan tenun ikat 

di desa Rindi masih menggunakan cara yang sudah dilakukan sejak dahulu dan 

masih dijaga keasliannya, mulai dari pembuatan sampai ke kualitasnya, warga 

Rindi masih menggunakan bahan bahan berkualitas alami dan tidak menggunakan 

bahan bahan kimia sama sekali. Di desa Rindi juga masih menjaga kepercayaan 

Marapu hal ini dapat terlihat dari makam makam megalitiku yang masih dijaga 

dan berbagai upacara adat yang masih dilakukan sampai sekarang. 

 
Pada wawancara ketiga peneliti menemukan bahwa sumba mempunyai 47 

 
pattern yang berbeda-beda dan setiap pattern mewakili desa masing-masing. Lalu 
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peneliti juga mendapatkan informasi tentang alat-alat kesenian yang biasa dipakai 

di hantaran saat perkawinan dan seserahan peneliti juga mendapatkan informasi 

bagaimana masyarakat Sumba di kemakamkan. 

 
3. Dokumentasi 

 

Dalam dokumentasi yang didapat selama observasi di Sumba Timur, 

peneliti mendapatkan data berupa mengikuti tarian kandangangu dari awal para 

penari melakukan persiapan sampai saat tarian Kandangangu dilakukan di tengah- 

tengah masyarakat desa Prailiu, dan mengambil gambar pembuatan tenun ikat 

sumba yang dilakukan desa Rindi. 

 
4.2.2 Penyajian Data 

 

Berdasarkan reduksi data yang telah di jabarkan seperti dokumentasi, 

wawancara, observasi, maka data yang didapat adalah. 

 
a. Seni dan Budaya 

 
- Seni tenun ikat di Sumba Timur 

 
- Seni tari di Sumba Timur 

 
- Peninggalan kesenian asli Sumba Timur 

 
- Keaslian bahan yang dipakai pada tenun ikat 

 
- Peninggalan barang-barang seni suku Sumba 

 
- Alat musik seperti gong dan tambur anakalang dan jungga 
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4.2.3 Kesimpulan 
 

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan pengumpulan analisa data, lalu 

tahap reduksi data dan dilanjutkan ke tahap penyajian data, maka didapatkan 

kesimpulan bahwa penyajian informasi tentang kesenian dan kebudayaan khas 

Sumba Timur diantaranya adalah tarian, tenun ikat, rumah adat, alat musik, dan 

tenun ikat. 

 
Tenun ikat mempunyai banyak pattern tergantung dimana tenun itu  

dibuat, beberapa pattern tenun seperti gambar rusa, singa, kuda mempunyai arti 

yang berbeda satu sama lainnya, lalu tarian kandingangu adalah tarian yang 

dilakukan untuk memberi penghormatan kepada Tuhan, Marapu, dan sesama 

manusia, tarian ini akan dilakukan oleh beberapa orang dan akan disaksikan oleh 

satu suku, tarian ini akan diiringi oleh permainan gong anakalang dan tambur 

anakalang sebagai pengisi musik, rumah adat suku Sumba adalah rumah yang 

dibangun oleh kerjasama seluruh penduduk di satu kampung dan satu suku, rumah 

disumba dibagi menjadi 3 yaitu runag atas, tengah, dan bawah yang memiliki arti 

yang berbeda-beda. 

 
Kesenian dan kebudayaan suku Sumba Timur belum banyak diketahui 

secara jelas oleh masyarakat luas, berdasarkan artikel dan literatur yang sudah  

ada, maka diperlukan juga literatur dalam bentuk photography agar masyarakat 

lebih memahami secara detail, dan dapat memvisualkan bagaimanakah 

sebenarnya kesenian dan kebudayaan yang ada di Sumba Timur. 
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4.3 Konsep atau Keyword 
 

Berdasarkan data hasil olahan analisis peneliti, baik observasi pengamatan, 

wawancara terhadap beberapa narasumber terkait serta dokumentasi yang 

dilakukan ke berbagai tempat, kumpulan dari hasil studi literatur yang akan diolah 

dalam Analisa STP dan SWOT agar dibentuk sebuah konsep atau keyword. 

 
4.3.1 Analisa Segmenting, Targetting, dan Positioning (STP) 

 

Analisa STP dalam perancangan ini mengacu pada hasil analisis data yang 

dilakukan pada suku Sumba Timur . 

 
1. Segmenting 

 
a. Geografis 

 
Negara : Indonesia 

 
Teritorial : Jawa, Bali, Jakarta, Bandung 

 
Distrik : Surabaya 

Kepadatan Populasi : Kota Besar 

b. Demografis 
 

Usia : 18 - 50 Tahun 

 
Profesi : Mahasiswa, Pekerja, Traveller 

 
Jenis Kelamin : Pria dan Wanita 

 
Pendidikan : SMA – Perguruan Tinggi 
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Kelas Sosial : Menengah ke atas 

 
c. Psikografis 

 
Semua kalangan / seseorang yang memiliki ketertarikan di bidang seni, 

travelling, ingin mengetahui suku suku yang ada di Indonesia. Dan orang yang 

tertarik dibidang fotografi. 

2. Targeting 
 

Berdasarkan segmentasi yang telah disebutkan diatas, maka target market 

dari suku Sumba Timur dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Jenis Kelamin : Pria dan Wanita 

Usia : 18 – 50 tahun 

Pekerjaan : Mahasiswa, Pekerja, Traveller 

 
Kelas Sosial : Menengah ke atas 

 
3. Positioning 

 

Sumba Timur memposisikan dirinya sebagai sebuah pulau yang 

menawarkan keindahan alam yang masih lestari dan terjaga tidak hanya itu 

Sumba Timur juga mempunyai kesenian, budaya, dan tradisi yang masih asli 

sampai sekarang, hal ini membuat Sumba tidak hanya dapat menjadi tempat 

pariwisata alam saja melainkan juga menjadi wisata mengenai kesenian dan 

kebudayaan. 
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4.3.2 Unique Selling Preposition (USP) 
 

Sumba Timur memiliki kesenian dan kebudayaan yang masih asli seperti 

tenun ikat, tarian, kuburan megalitikum, dan kebudayaan seperti budaya 

pemakaman, budaya perkawinan, dan kepercayaan asli mereka yaitu Marapu. 

 
Kesenian asli seperti tenun ikat mempunyai banyak macam pattern yang 

sangat indah dan menarik dan dapat menjadi nilai jual bagi suku Sumba, selain itu 

alat musik seperti jungga, gong anakalang, dan tambur anakalang juga menjadi 

kesenian yang masih di jaga di sumba, kebudayan seperti tarian untuk 

menghormati leluhur dan Tuhan, tarian untuk menghormati tamu juga masih 

dilakukan oleh suku Sumba Hal inilah menjadi keunikan dari suku Sumba Timur. 

 
4.3.3 Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) 

 

1. Strenght 

 
Sumba Timur masih memiliki budaya dan kesenian yang masih sangat 

dijaga dan masih dijalankan sampai sekarang, adat istiadat yang masih kuat, dan 

masih memegang teguh kepercayaan aslinya yaitu Marapu. Sumba Timur juga 

memiliki kesenian dan kebudayaan yang beragam seperti tarian, tenun ikat, 

kuburan megalitikum sampai ke alat musik yang digunakan 

2. Weakness 

 
Sumba Timur masih kekurangan sumber daya manusia yang dapat 

mengangkat kesenian budayanya ke luar. Beberapa tradisi di Sumba Timur masih 

belum dapat di dokumentasikan karena masyarakat Sumba Timur masih tertutup 



69 
 

 
 
 
 
 

dan memegang kepercayaan leluhurnya. Infrasturkur yang tidak merata juga 

menjadi alasan sumber daya manusia di sumba kurang berkompeten 

3. Opportunity 

 
Sumba Timur mempunyai peluang mengembangkan sisi pariwisatanya 

melalui kesenian dan kebudayaan yang menarik. Sumba juga dapat meningkatkan 

perekonomian nya dengan penjualan tenun ikatnya, Hal ini sangat disayagkan 

karena kesenian dan budayanya belum diketahui masyarakat luas. 

4. Threats 

 
Adanya pendatang dari luar sumba akan berpengaruh dalam kebudayaan 

yang ada di Sumba Timur karena para pendatang akan membawa kebudayaan 

kebudayaan baru menuju Sumba Timur. 
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Tabel 4.1 Tabel SWOT Sumba Timur 
 
 
 
 

 
(Sumber : Peneliti,2018) 
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4.3.4 Keyword 
 

Perumusan kata kunci tersebut adalah dari dasar penciptaan buku fotografi 

story deskriptif ini dipilih dengan menggunakan dasar acuan Analisa data yang 

telah dikerjakan. Penentuan keyword diperoleh berlandaskan data yang sudah 

terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, perekaman, pencatatan, 

studi pustaka, STP, dan Analisis SWOT. 
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Tabel 4.2 Tabel Keyword Sumba Timur 
 

 

(Sumber : Peneliti,2018) 
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tabel 4.2 menunjukkan proses pemilihan kata kunci atau keyword dalam 

penciptaan buku fotografi story Sumba ini. Berdasarkan hasil proses pencarian 

keyword ditemukan kata kunci yaitu pure, tidak tercampur apapun. 

4.4 Deskripsi Konsep 

 
Dengan berdasarkan perancangan keyword yang telah didapatkan bahwa 

perancangan ini akan berkaitan dengan kata kunci “pure”ˆ. Kata pure didalam 

Cambridge Dictionary mempunyai arti not mixed with anything else atau tidak 

tercampur dengan apapun. 

Dengan demikian, perancangan karya ini akan terfokuskan pada 

pengertian pure seperti yang dijabarkan oleh Cambridge Dictionary, lalu konsep 

yang ada didalam perancangan ini adalah memperkenalkan masyarakat mengenai 

seni dan kebudayaan asli Sumba yang masih asli dan belum terpengaruhi budaya 

apapun dari luar, tetapi sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui seni dan kebudayaan yang ada di Sumba Timur, dengan ada nya buku 

foto ini diharapkan masyarakat lebih mengenal kesenian dan kebudayaan yang  

ada di Sumba Timur. 

4.4.1 Konsep Perancangan 

 
Konsep perancangan karya adalah rangkaian dari perancangan yang sesuai 

dengan konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Rangkaian ini yang nantinya 

akan digunakan secara konsisten pada saat mengimplementasikan karya. 
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4.4.2 Tujuan Kreatif 

 
Tujuan perancangan ini adalah memperkenalkan suku Sumba Timur 

dengan segala kesenian dan budaya yang dimilikinya kepada masyarakat, agar 

masyarakat lebih mengenal suku yang ada di Sumba Timur beserta kesenian dan 

budayanya. 

4.4.3 Strategi Kreatif 

 
Dalam perancangan buku ini akan berisikan tentang kebudayaan dan 

kesenian yang ada di sumba timur seperti alat musik, tenun ikat dan kebudayaan 

lain yang ada di Sumba Timur dengan menggunakan teknik fotografi story 

deskriptif yang memiliki foto-foto yang menggambarkan seni dan budaya yang 

ada di Sumba Timur. Penggunaan foto sendiri adalah bertujuan untuk dapat 

memberikan informasi secara baik, jelas dan detail. Sehingga para audiens yang 

membaca dapat mengerti dan memahami secara detail dan dapat mem visual kan 

kesenian dan kebudayaan yang ada di Sumba Timur. Juga tak lupa diberikannya 

peta Sumba Timur yang dicetak pada bagian depan halaman pada buku ini, 

dengan begitu audiens akan mengerti juga dimana Sumba Timur. 

Pemaparan fotografi story ini akan berbentuk deskriptif yang akan 

mewakili dari beberapa foto yang akan ditampilkan sehingga menjadi sebuah 

story deskriptif (dokumenter). 
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1. Ukuran dan Halaman Buku 

 
Jenis Buku : Buku Fotografi 

 
Dimensi Buku : 20 cm x 25 cm 

Jumlah Halaman : 70 Halaman 

Gramatur Buku : 148 gram 

Gramatur Cover : 260 gram 

Finishing : Hardcover 

2. Jenis Layout 

 
Jenis layout pada buku ini akan diterapkan dengan menggunakan 

minimalism and white defined space layout, media informasi yang menampilkan 

perpaduan gambar dan teks sehingga membentuk suatu cerita dan penyajian iklan 

yang mengacu pada bentuk-bentuk square/landscape/portait, dimana masing- 

masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian dan memuat gambar yang 

saling berpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang konseptual. 

Namun layout pada buku nantinya akan mengandung layout yang lain 

yang juga akan digunakan mengacu pada landasan teori yang digunakan unsur 

minimalis, dengan desain nya yang mengikuti gaya less is more seperti buku foto 

karya Romi Perbawa Destiny Riders, atau Hokkaido karya Michael Kenna 

sehingga didalam buku tersebut berwarna akan banyak white space dan tidak 

terlalu banyak teks, penerapan ini bertujuan agar audiens dapat menikmati karya 
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foto yang disampaikan dan dapat lebih terfokuskan pada penyampaian informasi 

yang diberikan. 

3. Judul 

 
Judul buku yang akan digunakan nantinya bertuliskan “ Sumba : Kesenian 

dan Kebudayaan Sumba Timur “, kata ini dipilih mengacu pada foto yang akan 

disajikan didalam buku tersebut, Pemilihan ini juga mengacu pada keyword yang 

digunakan, yaitu “ Pure “, bahwa masyarakat Sumba Timur masih memiliki 

kesenian dan kebudayaan yang masih asli tanpa adanya budaya-budaya yang 

masuk dari luar dan masyarakat Sumba Timur masih memegang teguh 

kepercayaan nya pada leluhur dengan masih menjaga seni dan budaya asli 

mereka. 

4. Teknik Visualisasi 

 
Bentuk dari buku ini berupa ilustrasi fotografi story deskriptif yang 

disusun untuk memberitahukan sebuah informasi dengan menampilkan kumpulan 

foto mengenai seni dan budaya yang ada di Sumba Timur. Pada buku ini terdapat 

beberapa teknik visualisasi yang digunakan, sebagai berikut : 

 
 
 

a. Fotografi Black and White 

 
Foto yang digunakan pada buku ini adalah foto hitam dan putih disemua 

halamannya. Fotografi hitam putih sendiri dipilih karena peneliti juga ingin 

menangkap rasa dan jiwa yang ada didalam foto tersebut, bukan warna-warna 
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yang cantik yang akan dinikmati tetapi mood dan imajinasi dari foto-foto didalam 

buku ini yang akan audiens dapatkan. 

b. Fotografi Human Interest 

 
Foto ini menampilkan foto Human Interest yang artinya potret dari 

kehidupan seseorang yang menggambarkan suasana/mood. Foto yang 

mengambarkan suasana suka maupun duka dan dapat mewakili kehidupan 

sebenarnya tentunya hasil foto human interset yang baik adalah benar benar 

mengambarkan realitas sebenarnya tanpa setting. Dari beberapa foto nantinya 

akan memiliki unsur ini 

c. Fotografi Landscape 

 
Didalam buku tersebut akan ada beberapa unsur lanskap, satu bagian atau 

porsi dari pemandangan yang di lihat dari sebuah titik pandang tersendiri. 

Pemandangan merupakan subjek utama dari sebuah foto lanskap. Dengan begitu 

para audiens dapat mengetahui secara baik bagaimana pemandangan dan situasi 

yang ada di Sumba Timur. 

5. Copywriting 

 
Copywriting akan menggunakan Bahasa Indonesia secara deskriptif, 

sehingga penyampaian informasi akan lebih mudah dipahami oleh para audiens. 

Pendekatan deskriptif adalah sebuah pendekatan yang mencoba untuk 

menjelaskan penggunaan bahasa secara aktual di lapangan. Para audiens perlu 

tahu apa saja kesenian dan kebudayaan yang ada di Sumba Timur. 
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6. Tipografi 

 
Suatu jenis huruf dikatakan legible apabila masing-masing huruf atau 

karakternya mudah dikenali dan dibedakan dengan jelas satu sama lain (Rustan, 

2011:74). Jenis huruf yang digunakan pada perancangan buku fotografi story 

kesenian dan kebudayaan Sumba Timur berdasarkan keyword adalah font serif, 

dimana font tersebut memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis 

hurufnya serta menimbulkan kesan klasik dan elegan. Penggunaan font serif akan 

Sangat cocok digunakan untuk teks content atau isi karena nilai readibility dan 

legability yang baik. 

a. Libre Baskerville 
 

Libre Baskerville merupakan salah satu jenis tipe huruf serif dengan 

tingkat readability dan legability yang baik. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf 

jenis ini adalah klasik. Font ini akan digunakan untuk Judul cover dan isi didalam 

buku agar menarik dan mudah untuk dibaca. 
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7. Warna 

Gambar 4.18 Jenis Font Libre Baskerville 

(Sumber : Peneliti,2018) 

 
 

Warna yang digunakan pada buku fotografi story kesenian dan 

kebudayaan suku Sumba Timur adalah abu-abu tua. Untuk memberikan kesan 

netral. Sesuai dari buku Color Works Best Practices for Graphic Designers Karya 

Eddie Opara, John Cantwell warna abu-abu memiliki makna Balance, security, 

reliability, modesty, classicism, maturity, intelliagence, wisdom, contentment, 

solid, stable and calming. 

 
 
 
 

 
Gambar 4.19 Warna Dark Gray 

(Sumber : Peneliti,2018) 
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Warna selanjutnya yang digunakan adalah gold yang di ambil dari buku 

Color Works Best Practices for Graphic Designers Karya Eddie Opara, John 

Cantwell memiliki makna Success, abundance, wealth, understanding, self-worth, 

wisdom, compassion, love, passion, charisma, winning, optimistic, positive, and 

masculine. 

 

 
Gambar 4.20 Warna Gold 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4 Strategi Media 

 
Media yang akan digunakan dalam perancangan buku story fotografi ini 

dibagi menjadi 2 bagian, yaitu media utama dan media pendukung. Media utama 

nantinya dalam bentuk buku fotografi story deskriptif mengenai seni dan 

kebudayaan yang ada di Sumba Timur dengan judul “ Sumba : Kesenian dan 

Kebudayaan Sumba Timur” , sedangkan media pendukung adalah media yang 

digunakan untuk membantu publikasi. Media-media yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 
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1. Media utama (Buku Story Fotografi) 

 
Pemilihan media buku sebagai objek utama dari perancangan ini adalah 

karena memiliki keunggulan dalam penyampaian informasi secara deskriptif atau 

dokumenter. Buku ini juga berfungsi sebagai bentuk informasi kepada target 

audiens yang dituju, dengan ilustrasi foto dan deskripsi akan saling berkaitan, 

sehingga akan sangat mudah dipahami. 

Ukuran yang akan digunakan pada buku ini adalah ukuran 20 cm x 25 cm 

dengan cover menggunakan cetakan hard cover dengan menggunakan linmaster 

abu abu dengan book jacket. Jenis kertas yang digunakan untuk book jacket 

menggunakan jenis Art Paper, lalu untuk bagian isi dari buku menggunakan 

kertas berjenis Super Fine Eggshell paper 148 gram. Kertas ini dipilih karena 

memberikan tekstur seperti cangkang telur dan sangat pas saat dipadukan dengan 

warna hitam dan putih karena warna yang dihasilkan akan lebih mencolok. Hal ini 

akan membuat audiens lebih senang saat menikmati foto yang ada didalam buku. 

2. Media Pendukung 

 
a. X-banner 

 
Media X-Banner merupakan media promosi yang digunakan untuk 

memberi pengetahuan terhadap target market mengenai konten produk yang 

ditawarkan. Selain itu X-banner digunakan karena mudah dilihat dan menarik 

perhatian target. 
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b. Postcard 
 

Media postcard bertujuan untuk memperkuat karya yang akan dipamerkan, 

karena postcard dan buku memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pemilihan 

media postcard digunakan karena media ini mudah untuk dilihat dan menarik 

perhatian. Postcard di desain dengan ukuran 12,6 cm x 8,9 cm dengan ketebalan 

150 gram. 

4.5 Sketsa Konsep Buku 

 
1. Desain Book Jacket 

 

Gambar 4.21 Sketsa Layout Book Jacket 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 
 

Pemilihan desain book jacket ini menggunakan 2 foto, Foto yang 

digunakan ada gambar ornamen makam Sumba yang berbentuk kepala Sapi 

sebagai hal ini juga diterapkan karena mengikuti keyword “pure” sehingga 

peneliti ingin membuat kesan Sumba masih mempunyai kesenian dan kebudayaan 

yang masih asli. Didalam lipatan terdapat profil peneliti. Dan dibagian kiri 

diberikan logo stikom dan dkv stikom. 
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2. Layout Konten / Daftar isi 
 

Gambar 4.22 Sketsa Layout Konten 

(Sumber : Peneliti,2018) 

Layout untuk konten/daftar isi yang terpilih, dengan teks dibagian space 
 

kanan dan kiri yang tertata. Dan diberikan gambar ditengah nya. 
 

3. Isi 
 
 

Gambar 4.23 Sketsa Layout Isi 

(Sumber : Peneliti, 2018) 

Pada layout halaman isi 2 – 70 peneliti menggunakan layout Mondrian 
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yaitu penyajian foto yang mengacu pada bentuk-bentuk seperti square/ landscape/ 

portrait, dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian dan 

memuat gambar yang saling berpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang 

konseptual. Penggunaan teks diseblah kanan pun diberikan agar memudahkan 

audiens membaca. 

4. Two Page Spread 
 

Gambar 4.24 Sketsa Layout Two Page Spread 

(Sumber : Peneliti, 2018) 

Pada layout 2 page spread memuat foto pada dua halaman. Halaman 

sebelah kiri menjelaskan gambar foto menggunakan teknik type speciment layout. 

Two page spread yang digunakan di beberapa halaman juga akan digabungkan 

dengan white define space layout dengan memberikan aksen putih di sekeliling 

foto atau dikosongkan bagian sebelah kanan. 
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5. X-Banner  
 

Gambar 4.25 Sketsa layout X-Banner 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 

Layout x-banner menggunakan foto lanskap yang terpilih pada belakang 

kover dan diletakan dibagian tengah, sedangkan sisi tengah bagian atas banner 

terdapat sinopsis buku yang di atur dengan pengaturan teks rata, dengan ukuran 

banner 160 cm 60 cm 
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6. Postcard  
 

Gambar 4.26 Sketsa Postcard 

(Sumber : Peneliti, 2018) 
 

Desain postcard menggunakan beberapa foto dari kesenian dan kebudayaan 

Sumba Timur dengan ukuran 12,6 cm x 8,9 cm. 
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4.5.1 Sketsa Alternatif 
 

1. Sketsa Alternatif Layout Isi 
 
 

 
 

Gambar 4.27 Gambar Alternatif Layout Isi Buku 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Sketsa alternatif isi buku adalah layout. Multi panel layout adalah bentuk 

layout dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa tema visual 

dalam bentuk yang sama seperti square/double square semuanya. Lalu 

digabungkan dengan two mortises layout penyajian foto dengan bentuk yang 

penggarapannya menghadirkan dua inset yang masing-masing memvisualkan 

secara diskriptif mengenai hasil. 
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2. Sketsa Alternatif X-Banner 
 
 

 
Gambar 4.28 Gambar Alternatif X-Banner 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 

Alternatif sketsa untuk desain X-Banner adalah dua garis diatas dan bawah 

yang didalamnya berisikan logo Stikom dan logo DKV Stikom yang 

dipadupadankan warna emas dan abu-abu dan ditengah diberikan gambar lanskap 

bukit yang berada di Sumba. 
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4.6 Implementasi Karya 

 
4.6.1 Desain Layout Book Jacket 

 
 

 
Gambar 4.29 Desain Book Jacket 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 
 

Pemilihan desain book jacket ini menggunakan warna abu-abu tua. Untuk 

memberikan kesan netral. Sesuai dari buku Color Works Best Practices for 

Graphic Designers Karya Eddie Opara, John Cantwell warna abu-abu memiliki 

makna Balance, security, reliability, modesty, classicism, maturity, intelliagence, 

wisdom, contentment, solid, stable and calming. Foto yang digunakan ada gambar 

ornamen makam Sumba yang berbentuk kepala Sapi sebagai hal ini juga 

diterapkan karena mengikuti keyword “pure” sehingga peneliti ingin membuat 

kesan Sumba masih mempunyai kesenian dan kebudayaan yang masih asli. 
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4.6.2 Desain Layout Map 
 
 

 
Gambar 4.30 Layout Map 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Pemilihan map Sumba yang akan diberikan di halaman utama ditujukan 

agar audiens dapat mengetahui dimana letak Sumba Timur, peta akan dicetak 

pada kertas kalkir berukuran 40cm x 25 cm agar terlihat transparan dan akan 

menjadi sebuah tambahan yang unik di dalam buku foto. 
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4.6.3 Desain Daftar Isi 
 
 

 
 

Gambar 4.31 Gambar Layout Daftar Isi 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

desain layout yang digunakan pada daftar isi menggunakan white define 

space yang bertujuan agar memfokuskan para pembaca pada informasi yang 

disampaikan. Pada halaman daftar isi juga menggunakan layout two page spread 

dengan gambar sirih pinang ditengah, sirih pinang menggambarkan rasa 

keramahan seperti selamat datang dan selamat menikmati buku ini. 
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4.6.4 Desain Layout halaman 1 
 
 

 

Gambar 4.32Layout Halaman 1 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

desain layout yang digunakan pada halaman 1 ini menggunakan white 

define space yang bertujuan agar memfokuskan para pembaca pada informasi 

yang disampaikan. Pada halaman daftar isi juga menggunakan Mondrian layout 

dengan gambar rumah adat di Rindi. Foto rumah adat di ambil menggunakan 

tehnik foto still life dan diambil menggunakan angle pengambilan eye level view 

dengan point of interest rumah adat itu sendiri. 
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4.6.5 Desain Layout Halaman 2 
 
 

 

Gambar 4.33 Layout Halaman 2 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Pada halaman 2 layout yang digunakan adalah layout yang berjenis copy 

heavy layout yang tata letaknya mengutamakan pada bentuk copy writing atau 

dengan kata lain komposisi lay out nya didominasi oleh penyajian teks dengan 

menggunakan font libre bakersville berukuran 12. Penggunaan font libre 

bakersville ini adalah Jenis font serif juga digunakan dalam penulisan konten 

tulisan lain didalam buku ini, karena huruf serif lebih mudah dibaca dan 

membantu menuntun mata pembaca melalui suatu garis teks. 
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4.6.6 Desain Layout Halaman 7-8 
 
 
 

Gambar 4.34 Gambar Layout halaman 7-8 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Desain layout pada halaman 7-8 menggunakan two page spread yang 

dikosongkan sebelah kanan agar audiens langsung dapat melihat point of interest 

yang ditampilkan peneliti pada halaman ini, point of interest pada halaman ini 

adalah kuburan megalitikum yang diambil dari eye level angle. 
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4.6.7 Desain Layout Halaman 9 
 
 

 
Gambar 4.35 Layout halaman 9 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 

Desain layout pada halaman 9 menggunakan Sircus Layout yaitu 

Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku. 

Komposisi foto dibuat tidak sama tetapi tetap membuat satu kesatuan didalam 

sebuah frame konsep ini digabungkan dengan white space agar audiens s melihat 

beberapa bentuk ornamen makam megalitikum. Foto pada halaman ini diambil 

dari sudut pemotretan low angle dengan point of view ornamen-ornamern pada 

makam megalitik. 



96 
 

 
 
 
 
 

4.6.8 Desain Layout Halaman 17 – 18 
 
 
 

Gambar 4.36 Layout halaman 17-18 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Pada halaman 17-18 foto yang digunakan menggunakan tampilan two 

page spread layout dengan pinggiran putih sebagai framenya. Point of view yang 

diambil adalah ibu yang sedang mengerjakan tenun nya dengan ditemani anaknya 

yang sedang tidur di sampingnya. 
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4.6.9 Desain Layout Halaman 19 – 20 
 
 

Gambar 4.37 Gambar Layout halaman 19-20 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 

Desain layout ini tidak jauh berbeda dengan halaman sebelumnya tetapi 

pada halaman 17 – 18 tidak ada frame, point of view nya adalah cara sang ibu 

dalam memasukan benang- benang ke dalam alat penenun, foto dibuat memenuhi 

halaman karena peneliti ingin para audiens langsung tertuju hanya pada informasi 

yang disampaikan, dengan pengambilan angle foto eye level view. 
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4.6.10 X – Banner 
 
 
 

 

Gambar 4.38 Layout X - Banner 
(Sumber : Peneliti,2018) 

 
Desain banner menggunakan foto landscape di Sumba Timur dengan 

opacity 45% untuk memudahkan target audiens membaca sinopsis yang ada pada 

banner. Banner memakai bahan luster dengan ukuran 160 cm x 60 cm. 
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4.6.12 Postcard 
 
 
 
 

 
Gambar 4.39 Gambar Layout Postcard 

(Sumber : Peneliti,2018) 
 

Postcard adalah media cetak yang dapat digunakan untuk mengirim tanpa 

amplop. Pemilihan media ini bertujuan untuk memperkuat karya yang akan 

dipamerkan, karena postcard dan buku memiliki hubungan yang saling berkaitan. 

Postcard di desain dengan ukuran 4 R dengan menggunkan kertas glory ketebalan 

150 gram. 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, Perancangan Buku 

Fotografi Story Deskriptif Kesenian dan Kebudayaan Sumba Timur Sebagai 

Upaya Pengenalan Kesenian dan Kebuyaan Suku Sumba, ini bertujuan untuk 

memberikan wawasan dan informasi tentang seni dan budaya Sumba Timur, juga 

sebagai media referensi bagi sebagian orang khususnya masyarakat yang ingin 

mengetahui kesenian dan kebudayaan yang ada di Sumba Timur. Maka dari 

penjelasan mengenai Perancangan Buku Fotografi Story Deskriptif Kesenian dan 

Kebudayaan Sumba Timur Sebagai Upaya Pengenalan Kesenian dan Kebuyaan 

Suku Sumba. dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perancangan buku fotografi story ini berisi tentang kesenian dan kebudayaan 

Sumba Timur. 

2. Kumpulan fotoyang dibukukan dapat dijadikan sebagai koleksi fisik yang 

dapat dibaca kapan saja. 

3. Buku dapat dijadikan referensi untuk masyarakat yang ingin mengetahui 

kesenian dan kebudayaan yang ada di Sumba Timur. 
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5.2 Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perancangan Buku Fotografi 

Story Deskriptif Kesenian dan Kebudayaan Sumba Timur Sebagai Upaya 

Pengenalan Kesenian dan Kebuyaan Suku Sumba, terdapat beberapa saran 

yang dapat diberikan demi kelancaran perancangan buku fotografi yang akan 

datang lebih baik lagi, yaitu : 

1. Pemilihan tema untuk buku fotografi dengan segmentasi usia 18-50 tahun, 

menggunakan tema yang menarik dan lebih exclusive sehingga target audiens 

tertarik membacanya. 

2. Kesenian dan kebudyaan yang ada harus terus dilestarikan sejarahnya ke 

generasi penerus agar tidak terlupakan. 
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