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ABSTRAK 

 
 

Kain tenun gedog Pagatan merupakan warisan turun-temurun yang telah terkenal 

dan seharusnya tetap dilestarikan. Selain itu, bahan yang terbatas seperti benang wol 

yang lumayan sulit dicari dan harga yang lumayan mahal membuat jumlah produksi 

tidak menentu. Pembuatan yang sangat lama dan kain yang memiliki perawatan 

yang tidak mudah juga mempengaruhi membuat tenun gedog Pagatan, kurangnya 

edukasi tentang tenun juga membuat tenun kurang dikenal dikalangan masyarakat. 

Oleh karena itu, untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, peneliti ingin 

membuat buku fotografi tentang pembuatan tenun gedog Pagatan mengikuti cara 

tradisional zaman dulu guna melestarikan budaya tradisional dan juga untuk 

menarik para anak muda terhadap tenun gedog agar lebih paham tentang tenun dan 

agar mereka tahu tenun Pagatan bukan sebuah kain biasa tetapi memiliki jejak 

sejarah dan salah satu kebudayaan yang patut dibanggakan. Penyusunan rancangan 

buku dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data yang di kumpulkan berupa data 

kualitatif yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi perlu adanya media informatif untuk lebih 

mengenalkan tenun gedog dengan konsep yang lebih menarik dan mudah dipahami 

sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta budaya lokal dan turut 

melestarikannya. Tujuan penelitian ini untuk merancang buku story fotografi tenun 

gedog Pagatan sebagai upaya pelestarian budaya lokal secara tradisional sebagai 

upaya melestarikan budaya. 

 

Kata kunci: fotografi, lokal, story 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang masalah 

Indonesia memiliki beragam budaya dan tradisi warisan dari leluhur yang 

harus dilestarikan untuk tetap terjaga. Setiap budaya memiliki makna dan sejarah 

dengan keunikannya masing-masing, salah satu contoh adalah kebudayaan 

Kalimantan. Kalimantan memiliki budaya yang beragam dan kekayaan alam yang 

sangat berlimpah. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keanekaragaman 

budaya tersebut, di antaranya sumber mata pencaharian masyarakat lokal dan 

norma-norma keyakinan yang dipercayai masyarakat setempat. Keanekaragaman 

budaya di Kalimantan tampak pula dari busana khas daerah atau busana adat yang 

digunakan masyarakatnya. Proses pembuatan busana adat tradisional biasanya 

menggunakan teknik, jenis, serta alat khusus yang memberikan pengaruh pada hasil 

akhir busana kain tradisional daerah seperti yang dilakukan budaya suku Bugis yang 

ada di Pagatan. 

Suku Bugis Pagatan adalah suku Bugis pendatang dari Sulawesi Selatan yang 

berlabuh dan tinggal di Pagatan Kecamatan Husan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu 

Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Bugis Pagatan memiliki adat dan kebudayaan 

yang berbeda dengan suku Bugis lainnya, yaitu budaya Mappanretasi atau Pesta 

Laut. Selain budaya Mappanretasi yang sudah cukup terkenal, terdapat juga 

kerajinan lokal khas dari suku Bugis Pagatan ini, yakni tenun gedog Pagatan yang 

telah di wariskan secara turun-temurun. 

Tenun Gedog Pagatan adalah kain yang di buat oleh suku Bugis Wajo yaitu 

suku Bugis pendatang yang telah menetap di Kalimantan Selatan, tepatnya di 

Pagatan. Pagatan sendiri merupakan perkampungan yang didirikan Puanna Dekke 

dan dijadikan perkampungan Bugis yang bermigrasi dan menjadi saksi 

pemerintahan Kerajaan Pagatan yang pernah eksis tahun 1755-1908. 

Adat istiadat dan tradisi Bugis masih melekat pada pemerintahan zaman 

Kerajaan Pagatan. Tidak hanya itu, pakaian khas yang digunakan orang Bugis suku 

Wajo adalah kain hasil tenun sendiri dengan peralatan sederhana. 
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Istilah Matenung atau Itenung memiliki arti bertenun atau menenun yang 

digerakan oleh tangan dalam Bahasa Bugis Pagatan. Alat ini tersebar dipelosok 

pedesaan Pagatan, di antaranya Desa Manurung, Desa Mudalang, Desa Mattone 

Kampung Baru, Desa Batarang, Desa Sepunggur, dan Desa Saring Sungai Binjai 

yang telah digunakan secara turun-temurun oleh suku Bugis Wajo yaitu para 

perempuan. Hasil kerajinan dari tenun gedogan sendiri berupa kerajinan sutera 

gedogan. Penggunaan alat gedogan mampu menghasilkan kain selebar 55 

sentimeter. Tenun gedog juga dibuat kain sarung dengan panjang 110 cm dengan 

panjang dua meter membutuhkan waktu lebih lama dan penggunaan bahan lebih 

banyak dalam penyelesaiannya. Satu buah kain sarung membutuhkan 3-4 bulan 

bahkan lebih tergantung motif yang akan diolah pada kain. Oleh karena itu, 

memerlukan ketelatenan yang sangat tinggi dan kesabaran dalam prosesnya yang 

sangat panjang dan membutuhkan waktu yang lama. 

Penggunaan dari kain tenun gedog Pagatan berkembang seiring berjalannya 

zaman. Pada zaman dahulu, kain tenun gedog Pagatan hanya diperuntukkan bagi 

para raja pada zaman dulu. Pakaian para raja menggunakan kain tenun gedog 

sebagai bahan utama, terutama bagi Raja Bugis Pagatan yang ada di daerah Kusan 

Hilir, Tanah Bumbu. Berbeda dengan zaman sekarang, hasil dari kain tenun gedog 

Pagatan digunakan dalam bentuk kain sarung. Saat ini, kain sarung tenun gedog 

dapat digunakan oleh siapa saja. Pada awalnya hanya dikenakan oleh kaum laki- 

laki, namun kaum perempuan pun juga dapat mengenakannya sekarang. Jadi, 

pemanfaatan dari kain tenun gedog Pagatan hingga saat ini telah banyak digunakan 

untuk berbagai pakaian, berupa sarung, dasi, selendang, baju biasa, rok, kain 

panjang, busana muslim, pakaian tari, dan lain-lain. Selain itu, ciri khas yang di 

miliki kain tenun gedog Pagatan juga berkembang sehingga memberi perbedaan 

dari tenun yang asli yaitu dari bentuk atau simbol gigi haruan atau ikat jelujur 

mengikuti dari sasirangan khas Banjar. 

Tenun gedog Pagatan memiliki kualitas yang sangat bagus dan ragam gambar 

yang sangat banyak dengan makna yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis atau 

motif sarung tenun gedog Pagatan, yaitu tenun ikat (babbe), tenun songket, tenun 

sobbe are, tenun sobbe sumelang, tenun panji (motif anyaman langsing), tenun 
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motif biasa dari sebagian motif yang ada tetapi sebagian motif ini mulai hilang 

karena pengrajin yang sedikit demi sedikit berganti profesi. 

Pengerajin tenun gedog beralih profesi mencari pekerjaan yang lebih 

menghasilkan untuk kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan proses pembuatannya 

yang lama dan menurunnya minat pembeli (Nur Maymunah, 2020), serta kurangnya 

perhatian khusus dari pemerintah akan kain khas daerah ini. Dahulu, perempuan 

dari suku Bugis Pagatan banyak menekuni tradisi menenun, namun hingga sekarang 

generasi penerus yang mau menggeluti dan meneruskan usaha menenun terus 

berkurang (Mariani, 2015). 

Usaha menenun dianggap bukan usaha yang menjanjikan seperti kain gedog 

yang telah mengalami penurunan jumlah produksi, jumlah pemesanan, serta 

jangkauan pemasaran. Selain itu jumlah penenun dan usaha yang membuat kain 

tenun Pagatan juga mengalami penurunan. (Ishak, 2016). 

Kain tenun gedog merupakan warisan turun-temurun yang telah terkenal dan 

seharusnya tetap dilestarikan., kurangnya edukasi tentang tenun juga membuat 

tenun kurang dikenal dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, Peneliti ingin 

membuat buku fotografi tentang pembuatan tenun gedog Pagatan untuk 

melestarikan dan juga untuk menarik simpati anak muda terhadap tenun gedog agar 

lebih perduli tentang tenun gedog Pagatan yang memiliki jejak sejarah dan salah 

satu kebudayaan yang patut dibanggakan. 

Berdasarkan potensi permasalahan yang terjadi, peneliti menggunakan 

fotografi story sebagai upaya pelestarian budaya khas daerah. Story fotografi 

mampu menyampaikan pesan melalui foto cerita sehingga membuat para pembaca 

berempati, serta mendapatkan wawasan dan edukasi. Keunggulan yang diberikan 

dari foto cerita ialah kuat fokus, dan kreatif sehingga mampu menghadirkan 

perasaan haru dan senang dan hiburan (Taufan Wijaya, 2014). 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penggunaan story fotografi tentang 

pembuatan tenun gedog khas Pagatan bertujuan untuk memberikan wawasan secara 

mendalam kepada masyarakat melalui gambar-gambar yang disajikan. Selain itu, 

agar masyarakat mengerti bagaimana pembuatan dan proeses produksi kain gedog 

khas Pagatan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dibuat rumusan masalahnya 

yaitu “Perancangan buku story fotografi tenun gedog Pagatan sebagai upaya 

melestarikan budaya lokal”. 

 
1.3 Batasan Masalah 

1. Mengangkat tenun Pagatan menjadi sebuah buku story fotografi. 

2. Mendeskripsikan visualisasi buku Story Fotografi Tenun Gedog Pagatan. 

3. Merancang x banner, poster, pembatas buku, media sosial. 

 
 

1.4 Tujuan 

1. Mendeskripsikan konsep penciptaan karya story fotografi. 

2. Mendeskripsikan proses visualisasi karya  story fotografi. 

3. Mendeskripsikan bentuk karya foto story tenun gedog Pagatan. 

 
 

1.5 Manfaat 

Dalam melaksanakan penelitian ini terdapat manfaat yang ingin dicapai. 

Berikut ini manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Menambah pengetahuan tentang pembuatan tenun gedog Pagatan. 

2. Memberikan sumber referensi kepada masyarakat tentang tenun gedog Pagatan. 

3. Memberikan sumber informasi serta pembelajaran bagi peneliti dan pembaca. 

4. Menambah pengalaman bagi peneliti dari penelitian   yang   telah   di lakukan 

bagi peneliti. 

5. Mencoba untuk memberikan pesan-pesan pribadi yaitu dengan lebih 

memperkenalkan kepada masyarakat terutama anak muda tentang tenun gedog 

Pagatan. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, telah dilakukan studi literatur terhadap 

beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan baik dari model yang 

digunakan, subjek maupun objek penelitian, hingga konteks penelitian yang diteliti 

dalam perancangan Buku Story Tenun Gedog Pagatan sebagai upaya melestarikan 

budaya lokal. 

Angga Wira Pratama Putra (2019) dalam jurnalnya “Perancangan Buku Story 

Photogtafi Narrative Pembuatan Keris Oleh Empu Sumenep Yang Menggunakan 

Cara Tradisional Sebagai Upaya Melestarikan Karya Seni Tradisional” yang 

menjelaskan bagaimana pembuatan keris Empu Sumenep secara tradisional. 

Namun dengan perkembangan teknologi pembuat keris di Sumenep menjadi 

menurun. Oleh sebab itu perlu dilakukan sebuah upaya untuk meningkatkan minat 

masyarakat akan budaya dan tradisi dengan menggunakan buku story fotografi. 

Perbedaan pada perancangan oleh Angga Wira Pratama Putra dengan 

penelitian kali ini adalah merancang Perancangan Buku Story Photogtafi Narrative 

pembuatan keris oleh Empu Sumenep secara tradisional untuk upaya melestarikan 

kesenian tradisional, sedangkan penelitian kali ini yakni merancang buku 

perancangan buku story buku tenun gedog Pagatan sebagai salah satu upaya dalam 

melestarikan budaya lokal, yang bertujuan untuk melestarikan budaya khas 

Pagatan. 

 
2.2 Budaya 

Menurut Taylor, budaya menjadi suatu lingkungan terkait kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, serta menjadi turun temurun. Selain itu, 

budaya dianggap sebagai kemampuan yang didapatkan oleh manusia dalam 

menjadi anggota masyarakat (dalam Soerjono Soekanto, 1990). 
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2.3 Kusan Hilir 

Kecamatan Kusan Hilir merupakan salah satu Kecamatan dari 10 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan 

Kusan Hilir berdasarkan letak geografis Kecamatan Kusan Hilir terletak antara 

03033’11”03038’14” LS dan 115047’4”- 115059’43”BT dengan batas wilayah 

administratif, di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batulicin dan Ibu 

Kota Kabupaten, di bagian Selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, di 

bagian Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Kusan Hulu dan Sungai 

Loban, sedangkan di bagian Timur berbatasan langsung dengan Selat Laut. Luas 

Kecamatan Kusan Hilir 401,54 km2. Ibu kota Kecamatan Kecamatan Kusan Hilir 

dengan yakni kota Pagatan. 

 
2.4 Bugis 

Suku Bugis merupakn suku bangsa yang ada di Asia Tenggara dengan 

populasi cukup banyak yaitu lebih dari empat juta manusia. Perkembagan serta 

interaksi dengan berbagai berbagai peradaban (India, China, dan Eropa) yang 

tersebar di wilayah lautan Asia Tenggara sebelum Masehi tersebut berkembang 

menjadi berbagai suku bangsa, dengan budaya dan tradisi berbeda. 

 
2.5 Tenun 

Tenun dapat diartikan sebagai hasil kerajinan berupa kain dengan bahan dari 

benang dengan teknik pembuatan memasukkan bahan secara melintang. Widati 

(2002) serta Poerwadarnita (1989), tenun menjadi salah satu hasil kerajinan berupa 

kain yang berbahan benang pakan dan lungsi. Benang pakan adalah benang yang 

bergerak dari kanan ke kiri maupun sebaliknya sedangkan benang lungsi merupakan 

benang yang diam secara vertikal sebagai tempat membuat pola motif. 

 
2.6 Tenun gedog 

Tenun gedog adalah jenis kain tenun yang dihasilkan di daerah Pagatan dan 

merupakan hasil tenun khas daerah Pagatan. Tenun gedog ini mempunyai ciri khas 

tersendiri, baik dari motif maupun cara pembuatannya yang memberikan nilai pada 

umumnya. Berdasarkan sejarah tenun gedog ini dibawa oleh suku Bugis Wajo yang 
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bermigrasi ke Kalimatan Selatan, tepatnya di Pagatan dan menjadi saksi kerajaan 

Pagatan yang pernah eksis tahun 1755-1908. 

 
2.7 Fotografi 

Fotografi merupakan kombinasi dari dua kata yang menjadi satu, 

sebagaimana yang di tulis Aditiawan (2011), yaitu terminologi fotografi berasal dari 

bahasa Yunani yaitu Photos bermakna cahaya dan Graphos bermakna lukisan. 

Secara umum fotografi merupakan proses atau teknik dalam menghasilkan gambar 

atau foto pada suatu objek dengan cara merekam pantulan cahaya objek tersebut. 

Kamera merupakan alat yang paling popular untuk menangkap cahaya dalam 

fotografi. 

 
2.7.1 Kamera 

Istilah kamera berasal dari bahasa latin yang memiliki arti “ruang gelap”. Kata 

tersebut berasa dari kamera obscura, yaitu merupakan kamera yang di buat dengan 

lubang kecil di kotak gelap yang dengan disinari lampu hingga mampu 

menghasilkan suatu gambar. 

 
2.7.2 Komposisi Foto 

Komposisi fotografi ibarat ilmu tentang mencampur atau memanipulasi objek 

untuk memperoleh susunan visual yang menurut kita menarik, karena melibatkan 

objek visual. Bagaimana mata kita melihat, dan kemudian mereka mengamati apa 

yang kita anggap menarik, dan akhirnya bagaimana mata kita memutuskan untuk 

memilih sesuatu yang menarik dari apa yang mereka lihat (Srisadono, 2015). 

 
2.7.3 Sudut Pemotretan 

Komposisi sebuah gambar bisa berubah drastis hanya dengan mengubah 

sudut pandang (angle). Namun, pilihan sudut pengambilan gambar adalah karena 

keadaan dan tujuan. Mengapa begitu penting untuk mengubah sudut pandang, 

karena hanya bergerak sedikit dari posisi kita, itu akan segera mengubah 

karakteristik gambar yang dihasilkan. Berikut jenis sudut pemotretan: 
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Eye Level, enggunakan eye level angle, posisi fotografer seperti berhadapan 

langsung dengan subjek atau melakukan kontak mata dengan komunikasi 

selanjutnya. 

Low Angle, salah satu posisi untuk mengubah arah pandangan kamera adalah 

merekam dari bawah ke atas, dengan posisi objek lebih tinggi dari posisi kamera, 

dan kamera akan mengarah ke atas. 

High Angle, saat memotret dari atas subjek dengan lensa mengarah ke bawah, 

efeknya berbeda dari sudut rendah. Metode ini merekam semua tekstur dan pola di 

tanah. Dominasi subjek dalam bingkai dapat dikurangi. yaitu memotret dari sudut 

tinggi. (Sadono, 2015). 

 
2.8 Foto Story 

Foto cerita adalah foto yang mengikuti cerita dari pembukaan hingga 

penutupan dan memberi Anda pengalaman yang mendalam. Kekuatan kesan ini 

muncul karena gambar cerita lahir dari ide-ide yang matang dan dipotret dengan 

persiapan yang cukup (Wijaya, 2014). 

 
2.9 Elemen Foto Story 

Elemen foto cerita adalah varian yang menjadi foto cerita. Elemen foto yang 

membantu Anda mengedit dan menempatkan tata letak foto Anda. Elemen foto 

cerita ini memiliki beberapa jenis yaitu: 

1. Overall, biasa digunakan sebagai foto pembuka dalam berbagai pemotretan. 

Sering disebut sebagai bidikan stabilisasi, mengarahkan pembaca ke sebuah 

cerita. 

2. Medium adalah jenis foto yang berfokus pada orang dan kelompok yang berguna 

untuk mempersempit ruang lingkup cerita.. 

3. Detail adalah adalah bidikan close-up yang diambil secara close-up, dapat berupa 

bagian kulit, tangan atau alat. Foto yang diambil dari bagian cerita yang menarik 

juga dapat menjadi daya tarik wisata utama dalam rangkaian cerita tersebut. 

gambar. 

4. Portrait adalah gambar karakter utama dari cerita karakter, dan Anda dapat 

mengambil gambar orang tersebut pada saat yang penting. Foto setengah 
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panjang atau headshot, potret orang ditampilkan melalui ekspresi wajah dan 

mata. 

5. Interaction merupakan gambaran hubungan antar pelaku dalam cerita. Atau 

seolah-olah tokoh tersebut berinteraksi dengan lingkungan secara fisik, 

emosional, dan profesional. 

6. Signature sering menjadi inti cerita fotografi, yang berisi ringkasan situasi yang 

membentuk semua elemen momen atau cerita yang menentukan. 

7. Berurutan atau Sequence dalah jenis foto yang menggambarkan bagaimana 

subjek berperilaku lambat atau terus menerus. Rangkaian foto ini juga 

menyertakan foto-foto adegan sebelum dan sesudahnya. 

 
2.10 Struktur Buku 

Setelah mengetahui bagian-bagian yang harus diperhatikan dalam merancang 

sebuah buku, ada juga beberapa unsur dalam buku yang mendasar, yaitu : 

1. Kulit buku, adalah bagian buku paling luar setelah jaket atau seringkali disebut 

sampul yang berguna untuk melindungi isi sehingga buku akan lebih kokoh.- 

Pada kulit buku biasanya tertera judul buku. 

2.  Punggung buku, terkadang pada bagian ini terdapat judul buku sama halnya 

dengan kulit buku, namun bisa juga dibuat berbeda dengan apa yang ada pada 

kulit buku. 

3. Halaman kosong (Fly Leaves), yaitu halaman kosong tanpa teks ataupun 

gambar yang diletakkan setelah kulit buku bagian depan dan belakang. 

Sebenarnya halaman ini memiliki fungsi yang penting yaitu sebagai penguat 

jilid pada buku, sehingga biasanya terbuat dari bahan yang cukup kuat. 

4. Halaman Judul Singkat (Half Title), bagian ini menuliskan judul singkat 

tentang buku, yang terletak setelah halaman kosong. 

5. Judul seri, adalah daftar judul buku yang saling berhubungan, yang mencakup 

beberapa judul namun masih dalam satu subyek yang sama. 

6. Halaman judul (Tittle Page), adalah halaman yang mencakup banyak informasi 

mengenai buku yang di berikan penerbit, seperti judul buku, pengarang, 

penerjemah, editor, dan ilustrator buku, serta keterangan tentang penerbit, 
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tempat terbit, dan tahun terbit karena pada halaman judul biasanya dijadikan 

sumber utama untuk mendapatkan berbagai informasi. 

7. Halaman persembahan, halaman ini berisi ungkapan atau ucapan dari peneliti 

buku yang biasanya terletak sebelum halaman prakata. 

8. Kata pengantar, adalah catatan singkat sebelum isi buku, berisi beberapa 

penjelasan yang dibuat oleh peneliti buku kepada para pembaca, bisa berupa 

alasan pembuatan buku, tujuan pembuatannya, dan lain sebagainya. 

9. Daftar isi, terletak setelah halaman kata pengantar, memuat tentang judul- 

judul bab dan sub-bab atau anak bab, selain itu ada juga daftar gambar dan 

daftar tabel. 

10. Naskah (teks), naskah atau isi buku ini disajikan dalam bab-bab yang 

sistematis sesuai daftar isi. Buku dengan menyertakan ilustrasi dari teks 

tersebut akan lebih mudah menarik perhatian orang untuk membaca, karena 

buku akan terlihat lebih menarik dan kreatif. 

11. Indeks, adalah daftar informasi dari subyek buku, nama orang, sebuah 

terbitan, nama tempat, geografis dan hal lain yang dianggap penting secara 

terperinci. Tujuan dibuat indeks ini adalah untuk memudahkan dalam mencari 

keterangan-keterangan tertentu. 

12. Bibliografi, adalah daftar kepustakaan yang dipakai peneliti dalam membuat 

buku. Biasanya berisi daftar-daftar ilmiah, bibliografi juga disebut daftar 

pustaka. 

13. Glossary, adalah kumpulan istilah-istilah yang dianggap cukup asing bagi 

sebagian besar pembaca yang masih perlu untuk dijelaskan kembali. 

14. Nomor pagina, merupakan penomoran pada halaman kata pengantar sampai 

daftar isi menggunakan angka-angka romawi kecil dan angka arab. 

 
2.11 Layout 

Prinsip layout yang benar adalah selalu menyertakan lima prinsip utama 

desain: rasio, kontras, keseimbangan, ritme, dan kesatuan (Tom Lincy dalam buku 

Kusrianto, 2007:277). Berikut adalah jenis-jenis layout untuk media cetak yang 

dapat diterapkan saat mendesain buku cerita, tergantung pada kesesuaian yang 

inginkan, yaitu: 
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1. Modedrian layout, Tata letak modern yang menyajikan tata letak yang 

menghubungkan kotak, lanskap, dan vertikal. Setiap bidang sejajar dengan 

bidang presentasi yang berisi gambar-gambar yang membentuk komposisi 

konsep terpadu. 

2. Multi panel layout, merupakan area presentasi tata letak yang dibagi menjadi 

beberapa bagian dari beberapa tema visual dengan ukuran yang sama. 

3. Copy heavy layout, lebih mengutamakan tata letak copywriting atau 

tampilannya didominasi oleh tulisan teks. 

4. Frame Layout merupakan tampilan tata letak bingkai, batas, atau bingkai 

untuk membentuk sebuah cerita. 

5. Silhoutte Layout merupakan jenis iklan berbasis bayangan menggunakan 

gambar dan teknik fotografi. 

6. Type Specimen Layout merupakan tata letak tata letak yang menekankan 

tampilan hanya huruf besar. 

7. Sircus layout, merupakan komposisi visual tidak teratur dan tidak mengacu 

pada ketentuan buku. 

8. Jumble Layout, berlawanan dengan tata letak, posisi, tata letak sirkus dalam 

tata letak berantakan, presentasi terstruktur teratur. 

9. Grid Layout, berkaitan pada desain iklan konsep kisi dan terlihat seperti skala 

kisi. 

 
2.11.1 Serif 

Jari-jari kaki font serif mengarah ke ujung. Ketebalan font serif kontras 

dengan garis huruf, karena font serif ini mudah dibaca (readability) yang cukup 

tinggi. Kaki-kaki pada serif memiliki fungsi, meskipun memudahkan pembaca 

untuk membaca teks kecil dan teks dengan spasi yang sempit. Serif sendiri dapat 

memberikan kesan klasik, formal, dan elegan pada orang-orang. Serif sendiri sering 

digunakan dalam surat resmi, buku, surat kabar. 
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2.11.2 Sans Serif 

Sans Serif didefinisikan sebagai font tanpa kaki, yang berbeda dengan font 

Serif, sehingga huruf-huruf ini tidak memiliki kaki di ujungnya dan memiliki 

ketebalan huruf yang sama. Sans Serif melambangkan kesederhanaan, 

keterusterangan, modernitas, dan futurisme. Font sans serif ini cocok digunakan 

dengan kombinasi desain dengan elemen garis tipis dan warna yang tidak terlalu 

mencolok. Tekankan kata-kata atau judul desain. Berbeda dengan font serif yang 

sering digunakan di buku atau koran, font sans serif sering digunakan di layar 

komputer. Karena Sans lebih sederhana, font kecil lebih mudah dibaca (Lia 

Anggaraini S, Kirana Nathalia 2014). 

 
2.12 Proporsi 

Proporsi merupakan kesesuaian antara isi dengan ukuran halamannya 

(Kusrianto, 2007). Pada perancangan buku berdasarkan teori di atas akan lebih 

diperhitungkan lagi agar mendapat bentuk dan keseimbangan visual dengan 

proporsi yang pas. 

 
2.13 Desain 

Desain dalam bahasa latin adalah disiplin atau disiplin yang tidak hanya 

mencakup eksplorasi visual, tetapi juga melibatkan dan mencakup aspek budaya, 

masyarakat, filosofi, teknologi, dan bisnis. 

 
2.14 Prinsip-Prinsip Desain 

Ada beberapa aturan dalam desain komunikasi visual, seperti aturan 

gramatikal atau visual, untuk mencapai komposisi desain yang harmonis. Namun, 

penerapan aturan tersebut tidak seketat penggunaan tata bahasa dalam tata bahasa. 

Penyusunan elemen desain lebih didasarkan pada kreativitas dan orisinalitas 

kreativitas. Bahkan prinsip desain ini tidak menutup kemungkinan dilanggar atau 

menyimpang dari metode “melanggar aturan”, yaitu terobosan kreatif yang 

menyimpang dari prinsip desain. Penyimpangan ini bertujuan untuk menciptakan 

ide-ide spektakuler yang tak terduga dengan tetap menjaga keterbacaan. Prinsip 

desain dijelaskan sebagai berikut. 
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1. Keseimbangan atau balance 

Jika objek di kiri dan kanan terlihat sama beratnya, komposisi layout bisa 

dikatakan seimbang. Ada dua cara untuk menciptakan keseimbangan. Pertama, 

beban didistribusikan secara simetris atau merata dari kiri ke kanan atau atas ke 

bawah, yang disebut keseimbangan bentuk. Dan keseimbangan kedua adalah 

keseimbangan asimetris (keseimbangan informal). Penataan elemen desain yang 

berbeda di kiri dan kanan namun terasa seimbang. Beberapa benda kecil di satu 

sisi bisa diseimbangkan dengan benda besar di sisi lain agar terasa seimbang. 

2. Tekanan (emphasis) 

Melalui visual, informasi yang dianggap paling penting harus mampu menarik 

perhatian pembaca terlebih dahulu. Untuk menonjolkan informasi yang paling 

penting, Anda dapat menekankan atau menyorot objek dengan beberapa cara, 

antara lain menggunakan warna yang berani, menggunakan huruf besar untuk 

memaksimalkan ukuran foto atau ilustrasi, ukuran jenis sans serif, arah diagonal, 

dan lain-lain. 

3. Irama (rhythm) 

Irama adalah pola desain yang dibuat dengan mengatur elemen visual secara 

berulang. Ritme dalam desain bisa berupa pengulangan atau perubahan. 

Pengulangan adalah ritme, yang dibentuk oleh pengorganisasian elemen-elemen 

secara berulang-ulang. Perubahan adalah pengulangan unsur-unsur visual, 

disertai dengan perubahan bentuk, ukuran atau posisi. 

4. Kesatuan (unity) 

Jika secara keseluruhan terlihat serasi, maka dapat dikatakan bahwa desain 

tersebut menyatu, dan terdapat kesatuan antara ilustrasi, tipografi, warna dan 

elemen visual pada desain lainnya. Membuat drive pada media dengan hanya 

satu sisi relatif mudah dibandingkan dengan desain multifaset (misalnya, buku 

atau folder yang berisi beberapa halaman berbeda). 

5. Warna 

Menurut Holtzschue (2006:3), desainer mempercayai warna. Kepentingan 

desainer terletak pada hasil, bukan ide, kalimat, atau penyebab. Mengetahui 

penampilan warna kerja, bagaimana dan mengapa dapat melihatnya adalah 

pemahaman dasar tentang seni mewarnai. Desainer bekerja setiap hari di 

bidang 
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menggunakan warna yang biasa mereka gunakan. Ini adalah campuran fakta, 

akal sehat dan intuisi. Pakar warna akan selalu memanfaatkan ketidakstabilan 

warna dan menggunakannya untuk membangkitkan minat orang lain dan 

menghidupkan desain. 

 
2.15 Psikologi Warna 

Menurut Sanyoto (2009), Karakter dan simbol satu warna cocok untuk warna 

solid. Karakteristik warna memiliki atribut warna yang muncul, yang dapat disebut 

psikologi warna. Beberapa makna warna menurut Surianto Rustan (2017), yaitu 

sebagai berikut : 

1. Cokelat bermakna berani, kedalaman, makhluk hidup, alam, kesuburan, dan 

tenang. 

2. Putih bermakna suci, netral, tidak terlalu kreatif, muda, bersih, cahaya, dan 

rendah hati. 

3. Ungu bermakna sensual, spiritual, kaya, kerajaan, misteri, dan kreatifitas. 

4. Hitam memiliki makna baru, klasik, ketakutan dan depresi, serta kemarahan, 

dan kematian. 

5. Biru memiliki makna manusia, laut, manusia, produktif, langit, damai, 

harmoni, dan kesatuan. 

6. Abu-Abu memiliki makna keamanan, rasa hormat, dapat diandalkan, rendah 

hati, dan elegan. 

7. Hijau bermakna alam, kecerdasan tinggi, kesuburan, dan muda, 

8. Kuning memiliki makna gembira, bahagia, tanah, optimis, dan cerdas, serta 

idealism. 

9. Jingga bermakna Hinduisme dan Buddhisme, kebahagiaan, berenergi, 

keseimbangan. 

10. Merah Muda memiliki makna kagum, cinta, simpati, syukur kesehatan dan 

kekanak-kanakan. 

11. Merah memiliki makna perayaan, nasib baik (Cina), suci, tulus, perkawinan, 

dan kekayaan. 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Perancangan Penelitian 

Secara umum, penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan 

dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis, untuk mencapai tujuan- 

tujuan tertentu. Sehingga pada dasarnya, penelitian menjadi kegiatan ilmiah untuk 

mendapatkan pengetahuan yang benar terhadap suatu masalah maupun fenomena. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti mengumpulkan dan 

menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan berdasarkan 

perspektif peneliti sendiri (Sugiyono, 2012). 

 
3.2 Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong (dalam Arifin, 2010), penelitian kualitatif penelitian 

yang dilakukan berdasarkan interpretasi individu dengan cara ilmiah dengan tujuan 

memperoleh pemahaman makna terhadap suatu fenomena atau potensi 

permasalahan. 

 
3.3 Lokasi Penelitian 

Menurut Moloeng (dalam Arifin 2005), lokasi penelitian ialah tempat di mana 

dilakukannya penelitian khususnya dalam hal pengumpulan data yang diperlukan. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Manurung dan Desa Mudalang Kecamatan Kusan 

Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, dengan menargetkan para 

pengrajin Tenun Gedog. Identifikasi masalah dan pengumpulan data langsung 

dilakukan pada lokasi penelitian. 

Beberapa alasan yang mendasari pemilihan lokasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Tempat produksi kain tenun gedog yang masih produksi berada di Desa 

Manurung dan Desa Mudalang. 

2. Tenun gedog adalah budaya daerah yang harus di lestarikan. 
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3. Tenun gedog Pagatan perlu dilestarikan secara sejarah dan budayanya karena 

merupakan salah satu ciri khas suku Bugis Pagatan. 

Lokasi dan analisa dalam penelitian ini adalah para pengrajin tenun gedog di 

Desa Pagatan Kusan Hilir. 

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahapan pengumpulan data penelitian dilakukan secara kualitatif dengan 

tujuan untuk mengumpulkan data, bahan, keterangan, informasi yang dapat 

dipercaya, untuk keperluan penelitiannya (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini, 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. 

 
3.4.1 Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan atau observasi yaitu kegiatan pengamatan secara langsung pada 

objek penelitian dengan tujuan untuk melihat lebih dekat kegiatan yang akan 

dilakukan Nasution (1988). Observasi dapat dikatakan sebagai salah satu teknik 

pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap apa yang sedang 

dilakukan (Shulhah, 2003). Dalam melakukan kegiatan penelitian langsung 

observasi dapat dilakukan secara partisipatif oleh responden ataupun tidak. 

 
3.4.2 Wawancara (Interview) 

Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu 

wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. 

1. Wawancara Terstruktur (Structured Interview) 

Teknik ini ialah teknik ketika melakukan wawancara individu yang 

mengumpulkan data sudah terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian. 

Intsrumen penelitian tersebut berupa pertanyaan tertulis dengan opsi jawaban 

yang sudah ada. 

2. Wawancara Semiterstruktur (Semistructured Interview) 

Teknik ini adalah teknik wawancara yang di dalam pelaksanaannya lebih bebas 

daripada wawancara terstruktur dengan tujuan untuk menemukan potensi 

permasalahan secara terbuka. Dalam teknik ini, peneliti akan mencatat setiap 

informasi yang keluar dari responden ketika dilakukan wawancara. 
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3. Wawancara Tak Terstruktur (Unstructured Interview) 

Teknik ini merupakan teknik wawancara paling bebas, di mana dilakukan tanpa 

adanya pedoman dalam proses pengumpulan data. Wawancara yang dilakukan 

pun hanya secara garis besar atau tidak spesifik seperti dua jenis wawancara 

sebelumnya. Teknik ini biasanya digunakan pada penelitian pendahuluan, di 

mana seorang peneliti harus mendapatkan informasi dari awal terhadap potensi 

permasalahan yang terjadi (Rulam, Ahmadi, 214). 

 
Untuk penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara 

semiterstruktur, di mana dilakukan wawancara secara langsung dari responden. 

Adapun beberapa orang yang dijadikan sebagai responden untuk mendapatkan 

informasi serta data penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Ibu Liha Pengrajin Tenun Gedog; 

2) Ibu Anni Pengerajin Tenun Dan Penjual Tenun Pagatan; 

3) Pak Ishak Budayawan Tenun Gedog; 

4) Ibu Salmah Pengerajian Dan Penjual Tenun Pagatan; 

5) Nur Maymunah Masyarakat Lokal; 

6) Ibu Aisyah Pengerajin Tenun Gedog. 

 
 

3.5 Dokumentasi 

Dokumentasi menjadi teknik yang sangat pendukung 2 teknik pengumpulan 

data sebelumnya yaitu observasi dan wawancara. Karena, dengan adanya 

dokumentasi data yang dikumpulkan lebih dapat dipercaya dan sangat bersifat 

kredibel. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan 

data dan bukti-bukti yang terkait tenun gedog Pagatan berupa foto, dokumen, artikel 

 
3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang dimaksud adalah data yang terkait dengan objek penelitian yang 

dilakukan dan didapatkan dari responden dengan teknik-teknik pengumpulan data 

(Bogdan & Biklen, 1998). Sehingga analisis data dapat diartikan sebagai teknik 

untuk menterjemahkan data hasil pengumpulan data saat melakukan penelitian 

kualitatif. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan saat proses 
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pengumpulan data berlangsung atau ketika dilakukan wawncara Nawawi (1993). 

Menurut Lexy J Moloeng (2006) analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan 

data, kemudian melakukan seleksi satu per satu data menjadi data yang dapat di 

kelola, lalu dilanjutkan dengan menyusunn data secara sistematis hingga 

mendapatrkan sebuah pola. 

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan langsung ketika proses 

pengumpulan data dengan 4 tahapan. Menurut Miles & Huberman (1994) tahapan- 

tahapan tersebut berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan. 

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pengumpulan data merupakan tahapan pertama yang dilakukan dalam analisis 

data, di mana semua data yang didapatkan digabungkan menjadi suatu data 

penelitian. Data tersebut selanjutnya akan diproses ke tahapan reduksi data. 

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan tahapan kedua yang dilakukan dalan analisi data, di 

mana data yang didapatkan dan sudah diproses pada pengumpulan data akan 

dirangkum menjadi bahan-bahan pokok sehingga akan memberikan gambarann 

lebih jelas. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data menjadi tahapan ketiga dalam analisis data pada penelitian 

kualitatif. Pada tahapan ini data hasil reduksi akan disajikan dalam beberapa 

bentuk seperti tabel, grafik, ataupun sejenisnya dengan tujuan untuk memahami 

data-data tersebut menjadi lebih mudah. 

4. Conclusions atau verifying (Kesimpulan) 

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data secara kualitatif 

berupa suatu temuan baru dari penelitian yang dilakukan. Pada tahapan ini juga 

akan mendapatkan jawaban dari sebuah rumusan masalah yang dikemukakan. 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data, bahan, keterangan, 

informasi yang dapat dipercaya, untuk keperluan penelitiannya. Adapun data yang 

dikumpulkan dilakukan dengan 4 teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. 

 
4.1.1 Observasi 

Dalam proses observasi yang dilakukan di Desa Manurung dan Mudalang, 

Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, di temukan 

perkembangan Tenun Pagatan dari budaya dan sejarah. Berdasarkan keterangan Ibu 

Salmah bahwa tenun gedog sudah ada pada zaman dahulu pada waktu kejayaan 

Raja Bugis yaitu suku Bugis Wajo yang bermigrasi ke Kalimantan. Pada saat itu 

lambat laun terjadi akulturasi budaya yang menjadi budaya khas Pagatan seperti 

Mappanretasi (memberi makan laut) dan dari baju adat pun berubah ciri khas 

mengikuti adat setempat seperti gambar laut dan sawah yang merupakan ciri khas 

pekerjaan masyarakat Pagatan. Untuk mengetahui proses pembuatan tenun gedog 

secara mendalam dan mengumpulkan data tentang tenun gedog peneliti 

mengunjungi rumah sekaligus toko dan produksi tenun yang masih aktif yang ada 

di rumah Ibu Salmah. Dari cerita yang disampaikan Ibu Salmah untuk satu tenun 

gedok asli pembuatannya bisa memakan waktu berbulan-bulan tergantung dari 

motif yang diinginkan dan panjang kain yang diinginkan. 

Pemesanan kain tenun gedog dilakukan langsung ke pengerajin karena 

pengerjaan yang lama dan bahan yang relatif susah untuk didapatkan. Membuat 

tenun gedog ini hanya dibuat setelah ada pesanan kemudian baru dibicarakan motif 

apa yang diinginkan dan warna seperti apa yang dimau dari konsumen. Tetapi, tidak 

semua motif bisa dibuat di karenakan untuk membuat motif tenun gedog tidaklah 

mudah harus mengikat helai demi helai benang tenun dengan manual. Proses 

pembuatannya relatif lama sekitar 1 bulan karena melalui beberapa proses seperti 
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pencelupan warna, pengeringan untalan benang, mendesain benang, kemudian 

dicelup ke pewarna yang berbeda . 

Selama ini peralatan yang digunakan merupakan alat tenun yang di pakai 

secara turun oleh penenun suku Bugis Wajo. Namun, setelah perkembangan zaman 

ada juga tenun ATBM yaitu Alat Tenun Bukan Mesin yang digunakan pada saat ini 

yang di pesan dari luar pulau. Tetapi, ATBM sekarang ini menggunakan untalan 

benang biasa berbeda dari tenun gedog yang menggunakan benang sutra dan 

bertekstur halus. Jadi secara tidak langsung mengurangi nilai seni tenun asli Pagatan 

dan bisa dikatakan berbeda jauh dari tenun asli Pagatan yaitu tenun gedog yang 

memiliki nilai seni yang tinggi dan terlihat mewah dikarenakan menggunakan 

bahan yang berkualitas digunakan oleh para raja zaman dahulu. 

 
4.1.2 Hasil Wawancara 

Dalam proses wawancara yang dilakukan di beberapa tempat seperti Dinas 

Kebudayaan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian dan tempat produksi tenun di Desa Manurung. 

1. Ibu Salmah 

Hasil wawancara dengan narasumber Ibu Salmah selaku penenun asli yang 

masih membuat tenun gedog mengatakan bahwa, tenun gedog Pagatan adalah tenun 

khas suku Bugis Wajo yang ada di Pagatan, Kec. Kusan Hilir, Kab.Tanah Bumbu 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

Tenun gedog diteruskan ke anak cucu keturunan suku Bugis Wajo, produksi 

tenun gedog ini masih menggunakan alat tenun tradisional dan bahan yang 

digunakan juga masih menggunakan pewarna alami seperti kayu manis sebagai 

pewarna (merah), daun pandan sebagai pewarna hijau, dan arang atau kayu yang 

dibakar sebagai pewarna hitam. 

Setelah berkembangnya zaman masuklah pewarna tekstil untuk warna kain 

lebih awet dan juga lebih cerah membuat tenun lebih bagus lagi, kata Ibu Salmah. 

Tenun gedog yang pada zaman dulu juga digunakan oleh para Raja Bugis Wajo 

sebagai simbol kegagahan dan elegan sebagai pembeda kasta. Tetapi seiring waktu 

tenun mulai memudar dan pengrajin mulai menghilang karena tenun kalah saing 
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dalam segi pemasaran. Para penenun masih bingung bagaimana cara memasarkan 

hasil kerajinan mereka dan juga kurangnya minat anak muda pada tenun dan 

sebagian dari anak muda sekarang tidak mengetahui sejarah tenun yang merupakan 

budaya lokal mereka sendiri . 

Gambar 4.1 Wawancara Dengan Penenun dan Penjual Tenun Gedog Khas Pagatan 

Ibu Salmah 

2. Nur Maymunah 

Nur Maymunah adalah penenun terdahulu yang sekarang tidak lagi penenun, 

mengatakan bahwa penenun lokal beralih profesi mencari pekerjaan yang lebih 

menguntungkan mereka, seperti bertani, nelayan atau berkerja di toko, karena 

menenun masih dianggap pekerjaan sampingan yang kurang menguntungkan untuk 

menjadi pekerjaan tetap. Faktor lainnya adalah pendapatan yang tidak pasti 

dikarenakan pesanan tenun masih tidak stabil karena kurangnya pembeli . 

3. Muhammad Rapie (Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kab. Tanah 

Bumbu) 

Menurut Pak Muhammad Rapie dari Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan, 

mengatakan bahwa pemerintah sendiri sudah mengembangkan dan 

mempertahankan tenun gedog khas Pagatan. Pemerintah melalui Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) pada dinas-dinas terkait dengan menyelenggarakan 

pelatihan-pelatihan keterampilan untuk mempertahankan motif-motif yang sudah 

ada dan meningkatkan usaha mikro yang ada di Pagatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun lomba- 

lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Tanah 

Bumbu bertujuan agar para pengrajin lebih kreatif dan mengembangkan motif- 

motif khas tenun tanpa harus menghilangkan ciri khas tenun Pagatan. 
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Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Rapie Dinas Kebudayaan Tanah Bumbu 

 

4. Drs. H. Abdul Zabir Sekretaris (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 

Kab. Tanah Bumbu) 

Berdasarkan wawancara dengan narasumber pak Abdul Zabir selaku 

sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dari dinas sendiri 

melakukan pengenalan tenun dengan lomba-lomba dan pameran daerah untuk 

menunjang beberapa pariwisata didaerah dengan menggunakan pakaian khas 

daerah seperti tenun Pagatan dan sasirangan dipromosi yang mereka lakukan. 

5. Eka Sharmilawati, SE Kasi Pengembangan Perdagangan pada (Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanah Bumbu) 

Ibu Eka Sharmilawati mengatakan bahwa Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian melakukan pengenalan dengan promosi melalui pameran tingkat 

kabupaten, provinsi dan nasional seperti Kalsel Expo, Pesta Pantai dan Festival 

Banjar dan Pembekalan SDM dan Usaha mikro. 

 

4.1.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa yang berguna 

sebagai alat bukti pendukung proses pengumpulan data yang lain agar bersifat lebih 

kredibel. Dokumentasi yang dilakukan bertujuan untuk data yang dikumpulkan dari 

observasi dan wawancara berupa foto potensi budaya yang dimiliki tenun Pagatan 

yang berada di Manurung dan Mudalang lebih meyakinkan. 

 

Gambar 4.3 Alat Tenun Gedog 
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Gambar di atas adalah Alat tenun gedog yang digunakan secara turun temurun 
 

 

Gambar 4.4 Bahan Dasar Tenun Benang Sutra 

Benang Sutra yang belum diwarna dan helaian tenun yang masuk pewarnaan 

dan yang belum di warna . 

 
Gambar 4.5 Peralatan Tenun Dan Kain Yang Sedang Dalam Tahap Pengolahan 

Kain yang sudah tahap pengolahan yang akan di olah menjadi kain tenun 

gedog Pagatan. 

 
 

4.1.4 Studi Literatur 

Studi literatur menjadi bagian dalam penelitian ini, di mana berbagai catatan 

serta lampiran atau buku-buku dikumpulkan untuk memberikan penguatan pada 

teori. Dari studi literatur buku “POTO STORY Handbook” diperoleh data teknik 

fotografi story dasar oleh Taufan Wijaya, informasi terdiri dari teknik dasar 

fotografi. Menurut Abdul Azis (2013), “Perancangan Buku Story Photogtafi 

Narrative Pembuatan Keris Oleh Empu Sumenep” memakai cara tradisional dalam 

melakukan upaya pelestarian karya seni tradisional” yang menjelaskan bagaimana 

pembuatan keris Empu Sumenep secara tradisional Angga Wira Pratama Putra 

(2019) “Layout dasar dan penerapannya” oleh Rustan, Surianto (2017). 
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4.2 Reduksi Data 

4.2.1 Observasi 

Hasil observasi yang dilakukan di Desa Manurung dan Mudalang, Kecamatan 

Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ditemukan 

perkembangan tenun pagatan dari budaya. Berdasarkan keterangan Ibu Salmah 

bahwa tenun gedog sudah ada pada zaman dahulu. Terjadi akulturasi (perubahan) 

budaya yang menjadi budaya khas Pagatan seperti Mappanretasi (memberi makan 

Laut) dan dari baju adat pun berubah ciri khas mengikuti adat setempat seperti 

gambar laut dan sawah yang merupakan ciri khas pekerjaan masyarakat Pagatan. 

Dari cerita yang di sampaikan Ibu Salmah untuk satu tenun gedog asli 

pembuatannya bisa memakan waktu berbulan-bulan tergantung dari motif yang 

diinginkan dan panjang kain yang diinginkan. 

Pemesanan kain tenun gedog dilakukan langsung ke pengerajin karena 

pengerjaan yang lama dan bahan yang relatif susah untuk didapatkan. Membuat 

tenun gedog ini hanya dibuat setelah ada pesanan kemudian baru dibicarakan motif 

dan warna seperti apa yang dimau dari konsumen. Tetapi, tidak semua motif bisa 

dibuat dikarenakan untuk membuat motif tenun gedog tidaklah mudah harus 

mengikat helai demi helai benang tenun dengan manual. 

Proses pembuatannya relatif lama sekitar 1 bulan karena melalui beberapa 

proses seperti pencelupan warna, pengeringan untalan benang, mendesain benang, 

kemudian di celup ke pewarna yang berbeda. 

Selama ini peralatan yang di gunakan merupakan alat tenun yang di pakai 

secara turun oleh penenun suku Bugis Wajo. Namun, setelah perkembangan jaman 

ada juga Tenun ATBM yaitu Alat Tenun Bukan Mesin yang di gunakan pada saat 

ini yang di pesan dari luar pulau. Tetapi, ATBM sekarang ini menggunakan untalan 

benang biasa berbeda dari tenun gedog yang menggunakan benang sutra dan 

bertekstur halus, bisa di katakan berbeda jauh dari tenun asli Pagatan yaitu tenun 

gedog yang memiliki nilai seni yang tinggi dan terlihat mewah di karenakan 

menggunakan bahan yang berkualitas di gunakan oleh para raja zaman dahulu 

Tenun gedog asli menggunakan benang sutra dan bertekstur halus sehingga 

memiliki nilai seni yang tinggi dan terlihat mewah dikarenakan menggunakan 

bahan yang berkualitas. 



25 
 

 

 

 

 

4.2.2 Wawancara 

Hasil wawancara dengan narasumber selaku penenun asli tenun yang masih 

membuat tenun gedog mengatakan bahwa tenun gedog Pagatan adalah khas Suku 

Bugis Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

Tenun gedog diteruskan ke anak cucu keturunan Suku Bugis Wajo. Produksi 

tenun gedog ini masih menggunakan alat tenun tradisional dan bahan yang 

digunakan juga masih menggunakan pewarna alami seperti kayu manis sebagai 

pewarna (merah), daun pandan sebagai pewarna hijau, dan arang atau kayu yang 

dibakar sebagai pewarna hitam. 

Awal mula menggunakan pewarna alami setelah berkembangnya jaman 

masuklah pewarna tekstil untuk warna kain lebih awet dan juga lebih cerah 

membuat tenun lebih bagus lagi, kata Ibu Salmah. Tenun gedog yang pada zaman 

dahulu juga digunakan oleh para Raja Bugis Wajo sebagai simbol kegagahan dan 

elegan sebagai pembeda kasta. 

Tetapi seiring waktu tenun mulai memudar dan pengrajin mulai menghilang 

karena tenun kalah bersaing dalam pemasaran. Penenun masih bingung bagaimana 

cara memasarkan hasil kerajinan mereka dan juga kurangnya minat anak muda pada 

tenun serta kurangnya pemahaman mengenai tenun gedog sebagai budaya mereka 

sendiri yang harus di lestarikan. 

Penenun lokal beralih profesi mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan 

menenun masih dianggap pekerjaan sampingan karena kurang menguntungkan. 

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan beberapa langkah 

untuk melestarikan budaya seperti tenun gedog dengan melibatkan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata yang melakukan pameran dan lomba-lomba desain baju daerah. 

Adapun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Bumbu melakukan 

upaya pelatihan-pelatihan keterampilan dalam mendesain motif tenun bertujuan 

agar para pengrajin lebih kreatif dan mengembangkan motif-motif khas tenun, 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Tanah Bumbu melakukan pengenalan 

produk-produk khas Tanah Bumbu dengan promosi melalui pameran tingkat 

Kabupaten, Provinsi maupun Nasional seperti Kalsel Expo, Pesta Pantai dan 
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Festival Banjar dan juga memberikan pembekalan Sumber Daya Manusia serta 

usaha mikro. 

 
4.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi yang didapat dan ditemukan adalah bahwa bahan-bahan yang di 

gunakan untuk membuat tenun gedog yaitu benang sutra dan alat tenun yang di 

gunakan dalam membuat tenun gedog masih sangat tradisional dan bahkan ada yang 

sudah ditradisikan secara turun temurun. 

 
4.2.4 Study Literatur 

Study literatur yang telah ditemukan nantinya akan membantu dalam 

perancangan Buku Tenun Gedog khas Pagatan Sebagai upaya pelestarian budaya 

lokal. 

 
4.3 Penyajian data 

Adapun   penyajian   data   yang   dilakukan dari   observasi, wawancara, 

dokumentasi serta studi literatur, maka diperoleh : 

1. Pembuatan tenun membutuhkan waktu yang relatif lama; 

2. Tenun gedog merupakan peninggalan kerajaan Bugis Wajo; 

3. Tenun di gunakan oleh masyarakat Pagatan secara turun temurun; 

4. Bahan yang di gunakan dalam pembuatan tenun gedog adalah benang sutra; 

5. Tenun gedog awalnya menggunakan pewarna alami dari tumbuh- 

tumbuhan, namun saat ini menggunakan pewarna tekstil; 

6. Proses pembuatan tenun gedog memiliki proses yang banyak; 

7. Tenun gedog mengalami penurunan dalam produksi; 

8. Perlu media informatif untuk lebih mengenalkan tenun gedog dengan konsep 

yang lebih menarik dan mudah dipahami sehingga diharapkan dapat 

menumbuhkan rasa cinta budaya lokal dan turut melestarikannya. 
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4.4 Kesimpulan 

Dari berbagai paparan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

Tenun gedog merupakan tenun yang digunakan oleh masyarakat Pagatan 

secara turun temurun dan mengalami kemajuan yaitu dari segi pewarnaan, dan cara 

pengolahan. Pengerjaan tenun gedog memakan waktu yang relatif lama yaitu sekitar 

1 bulan dikarenakan memiliki proses pengolahan yang rumit dan bahan baku yang 

digunakan yaitu dari benang sutra. 

Didapatkan hasil dari beberapa wawancara yang telah dilakukan bahwa tenun 

gedog penurunan dalam segi produksi, dikarenakan kalah bersaing dalam pasar, 

penenun masih bingung bagaimana cara memasarkan dan kurangnya minat anak 

muda pada budaya daerah. 

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan upaya untuk 

meningkatkan pelestarian dari tenun gedog, namun masih kurang optimal 

dikarenakan pemerintah kurang berfokus kepada tenun gedog sebagai warisan 

budaya daerah. 

 
4.5 Konsep atau Keyword 

Data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi, serta studi literatur pada lokasi penelitian akan dilakukan analisa STP 

dan SWOT untuk mendapatkan sebuah konsep dan keyword. 

 
4.5.1 Analisa Segmenting, Targeting, dan Positioning (STP) 

Pada perancangan yang dilakukan dakam penelitian ini, analisa STP lebih 

mengacu pada upaya pelestarian budaya tenun gedog Pagatan. 

1. Segmenting 

Dalam menentukan Perancangan buku story fotografi tenun gedog Pagatan 

sebagai upaya Melestarikan budaya lokal, yang menjadi fokusan segmen peneliti 

adalah sebagai berikut: 

a. Geografis 

Country : Indonesia 

Teritory : Kalimantan Selatan 

District : Tanah Bumbu, Pagatan 
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b. Demografis 

Usia : 15 hingga 25 tahun 

Profesi : pekerja seni, pelajar, dan masyarakat umum 

Jenis Kelamin : laki- laki dan perempuan 

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) - Umum 

Kelas Sosial : kelas menengah 

c. Psikografis 

individu yang menyukai buku dengan sifat lebih informatif, serta menyukai 

pengetahuan yang baru berupa sejarah budaya lokal maupun masyarakat lokal dan 

pecinta budaya dan seni di Indonesia. 

2. Targeting 

Target dari buku Fotografi Story Tenun Gedog Pagatan di sesuaikan dengan 

segmentasi yang sudah di jelaskan maka target sasaran dari peneliti adalah : 

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan 

Usia : 15 hingga 25 tahun 

Pekerjaan : Mahasiswa, Pekerja, Penggiat seni 

3. Positioning 

Saat proses perancangan dilakukan, peneliti berusaha menonjolkan keunikan yang 

dapat memberikan perbedaan dari produk - produk yang telah ada maupun produk 

sebelumnya. Selain itu, tetap memperhatikan hal-hal yang mampu menarik minat 

pembaca, sehingga buku yang dirancang akan menggunakan konsep yang beda. 

Pemilihan konsep yang beda akan memberikan kesan produk yang kuat. Buku ini 

juga yang diisi oleh media gambar serta penjelasan berupa tulisan agar mudah 

dipahami pembaca. 

 
4.5.2 Unique Selling Preposition (USP) 

Produk ini dirancang untuk mendapatkan hasil yang baik sehingga diperlukan 

sebuah perencanaan harus mempunyai ciri khas atau keunikan tersendiri yang 

membedakan dibandingkan dengan produk lainnya. 
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Maka dirancanglah sebuah buku fotografi untuk membuat pembcara terpikat 

dan tertarik untuk membacanya. Buku juga menggunakan konsep yang beda dengan 

sentuhan keunikan dengan tujuan untuk memberikan kesan produk yang terlihat 

berbeda dan lebih diminati kepada konsumen yang disasar. 

Penggunaan buku fotografi ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas 

melalui foto serta penjelasan singkat tentang sejarah tenun gedog khas Pagatan, 

serta konsep yang akan digunakan adalah minimalis agar memberikan kesan mudah 

dipahami oleh pembaca. 
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4.5.3 Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) 
 

 

Gambar 4.6 Analisis SWOT 
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4.5.4 Keyword 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.7 Keyword 
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4.5.5 Deskripsi Konsep 

Keyword yang diimplementasi pada perancangan buku ini ialah kata kunci 

“Inovatif“ atau memperkenalkan hal yang baru menggunakan teknik dan warna 

klasik untuk menampilkan sisi budaya yang adiluhur, besar dan mulia dan juga agar 

mudah di pahami. 

 
4.6 Konsep perancangan Karya 

4.6.1 Konsep Perancangan 

Konsep dalam perancangan karya merupakan rangkaian dari suatu 

perancangan yang disesuaikan dengan konsep ingin diterapkan atau 

diimplementasikan pada karya. 

 
4.6.2 Tujuan Kreatif 

Perancangan buku fotografi story sebagai bentuk usaha pelestarian potensi 

budaya tenun khas Pagatan yang ada di Tanah Bumbu yang ditunjukan untuk 

masyarakat umum dan para remaja diperlukan strategi kreatif dalam tampilan visual 

buku agar mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca. 

 
4.6.3 Strategi Kreatif 

Buku story fotografi yang dirancang akan diisi oleh cerita sejarah 

perkembangan tenun gedog khas Pagatan. Peneliti menggunakan teknik dari 

fotografi story untuk menceritakan dan menggambarkan bagaimana pembuatan 

tenun gedok tersebut, melalui foto-foto yang telah di ambil akan disusun dan 

dirangkai menjadi serangkaian cerita. 

Tujuan dari penggunaan fotografi sendiri adalah agar masyarakat dapat 

dengan mudah mendapatkan informasi tentang bagaimana budaya perkembangan 

tenun dan proses pembuatan sebuah tenun. 

Peneliti akan membuat foto dengan teknik fotografi story dan akan di 

tambahkan beberapa kalimat yang bertujuan sebagai penjelas sebuat foto dan 

membantu masyarakat dalam membaca cerita buku story tenun pagatan. 

1. Ukuran dan halaman buku: 

Jenis buku : buku fotografi 
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Dimensi buku : 22,6 cm x 28 cm 

Jumlah halaman : 45 Hal 

Gramatur buku : 90 gram 

Finishing : hard cover 

 
 

2. Jenis Layout 

Layout yang akan di gunakan di Buku Story Fotografi Tenun Khas Pagatan 

adalah Mondrian Layout. Layout tersebut berbentuk square, landscape, potrait, 

dengan posisi bidang yang sejajar terhadap bidang penyajian. Layout ini akan 

memberikan kesan yang padu pada gambar. Selain itu juga digunakan Multi Panel 

Layout di mana salah satu bidang penyajiannya dibagi menjadi beberapa bagian 

tema visual namun masih dalam ukuran yang sama. 

3. Headline 

Headline atau Judul untuk buku story fotografi sebagai upaya pelestarian 

tenun gedog khas Pagatan yaitu “Matenun Gedog Pagatan “ yang artinya membuat 

tenun gedog khas Pagatan. 

4. Bahasa 

Dalam perancangan ini Bahasa yang akan di gunakan dalam buku fotografi 

ini menggunakan Bahasa Indonesia. 

5. Warna 

Dalam perancangan buku story Fotografi sebagai upaya pelestarian budaya 

lokal akan menggunakan warna yang sesuai dengan konsep dan tema. Adapun 

warna yang akan digunakan adalah warna coklat dan warna abu-abu dengan literatur 

buku Rustan, Surianto. (2017). 

 

 

Gambar 4.8 Warna Identitas 



34 
 

 

 

 

 

Warna coklat yang digunakan memberikan kesan ketenangan, keberanian, 

kesuburan, alami, kestabilan, sebuah tradisi, sederhana, serta kekerabatan. 

 

Gambar 4.9 Warna Identitas 

 

Warna Abu-Abu yang mengartikan elegan, rasa hormat, masa lalu, netral, 

seimbang, 

6. Tipografi 

Adapun jenis tipografi yang digunakan dalam buku story yang dirancang 

sebagai upaya pelestarian budaya lokal adalah jenis Font Sans Serif. 

1) Bookman Old Style 

Font jenis Serif ini berfungsi untuk memberikan kemudahan pada pembaca 

untuk membaca teks-teks kecil dengan jarak baris yang sempit. Font ini memiliki 

kesan yang klasik, elegan, serta resmi sehingga cocok untuk judul dan text 

penjelasan pada buku yang akan dirancang. 

 
 

Gambar 4.10 Font Bookman Old Style 

 
2) Microsoft Sans Serif 

Font jenis Sans Serif ini sangat cocok digunakan ketika ada perpaduan antara 

desain dengan unsur garis tipis, dan dengan warna-warna yang lembut atau tidak 

mencolok. Font ini berfungsi untuk memberikan kesan tegas pada judul desain. 

 

Gambar 4.11 Font Microsoft Sans Serif 
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4.6.4 Strategi media 

Strategi media yang digunakan pada peracangan buku Fotografi Story Tenun 

Gedog Pagatan ini sebagai upaya pelestarian budaya lokal di bagi 2 (dua) bagian, 

yaitu adalah media utama dan pendukung. Untuk media utama menggunakan buku 

fotografi story tentang proses pembatan tenun gedog khas Pagatan dengan judul 

“Matenun Gedog Pagatan”. Sedangkan media pendukung adalah menjadi media 

yang dibuat untuk memberikan dukungan pada media utama. Adapun media yang 

dipakai adalah sebagai berikut: 

1. Media utama (Buku fotografi story) 

Adapun yang menjadi media urama dalam penelitian ini adalah buku. Hal 

tersebut karena buku fotografi mampu menyampaikan informasi secara efektif 

dikarenakan terdapat gambaran foto yan mudah dipahami dan teks keterangan 

sebagai penjelas foto. Untuk ukuran buku yang digunakan yaitu dengan panjang 

22,6 sentimeter dan lebar 28 sentimeter dan dicetak secara hard cover. 

1)   Sketsa Cover Buku 
 

 
Gambar 4.12 Sketsa Cover Buku 

Sketsa cover yang di gunakan menggunakan foto full frame dikedua sisinya 

depan dan belakang agar lebih menarik perhatian si pembaca pada saat melihat buku 

ini dari sampul buku. 

2)   Sketsa Daftar Isi 
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Gambar 4.13 Sketsa Daftar Isi 

 

Sketsa daftar pustaka menggunakan foto di sisi kiri dan teks penjelas untuk 

halaman di sebelah kanan. 

3)   Sketsa Layout 1 

Gambar 4.14 Sketsa Layout 1 

Menggunakan full frame dan ada teks penjelas untuk menjelaskan cerita di 

sebuah foto ini. 

4)   Sketsa Layout 2 
 

Gambar 4.15 Sketsa Layout 2 

 

Sketch sub Bab menggunakan foto di bagian atas untuk memperjelas kegiatan 

apa yang akan di lakukan dan garis putih menandakan halaman baru. 

5)   Sketsa Layout 3 
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Gambar 4.16 Sketsa Layout 3 

Menggunakan dua foto yang mirip untuk memperjelas cerita dari sebuah foto 

dan menggunakan frame putih agar lebih berpokus ke foto yang sudah di sajikan. 

6)  Sketsa Layout 4 

 

 
Gambar 4.17 Sketsa Layout 4 

Sketch ini di rancang untuk mempertegas sebuah foto yang menggunakan teks 

di sebelah kanan untuk menerangkan apa yang dilakukan di foto tersebut. 

7)   Sketsa Layout 5 
 

Gambar 4.18 Sketsa Layout 5 

Menggunakan beberapa foto yang bersambungan untuk memperjelas adegan 

yang sedang terjadi. 

8)   Sketsa X-Banner 
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Gambar 4.19 Sketsa X-Banner 
 

9)   Sketsa Media Sosial 
 

Gambar 4.20 Sketsa Media Sosial 

10)   Sketsa Pembatas Buku 
 

 

Gambar 4.21 Sketsa Pembatas Buku 

K. Sketsa Poster 
 

 

Gambar 4.22 Sketsa Poster 
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4.7 Implementasi media 

4.7.1 Desain Cover Depan, Cover Belakang dan Punggung Buku. 
 

Gambar 4.23 Desain Layout Cover 

Pemilihan desain cover ini menunjukkan pembuatan tenun gedog Pagatan. 

Karena kesan yang ditimbulkan ialah sesuai dengan judul tulisan buku. Penempatan 

judul akan diletakkan di bawah secara full frame. Sedangkan di belakang sampul 

buku juga menggunakan foto full frame. 

 
4.7.2 Desain Halaman Judul Pembuka 

 

 
 

Gambar 4.24 Desain Layout Judul Pembuka 

Adapun desain judul setelah halaman cover, menggunakan full frame. 
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4.7.3 Desain Layout 

 
 

Gambar 4.25 Desain Layout 

Menggunakan full frame dan menambahan sejarah di dalamnya. 

 
 

4.7.4 Layout Daftar Isi 

 

Gambar 4.26 Layout Daftar Isi 

Layout pembatas dalam membatasi judul baru berupa foto dengan format 2 

halaman. Hal tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan agar pembaca 

mendapatkan detail sebelum membaca isi bagian tersebut. 

 
4.7.5 Layout Isi 

 

Gambar 4.27 Layout Isi 
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Bab 1 menggunakan teks dan foto sebagai penjelas sebuah cerita 

menerangkan isi dari foto yang paparkan. Gambar diambil menggunakan medium 

close up dan longshot, karena memperlihatkan bahan-bahan dasar yang akan 

digunakan. 

Foto landscape dengan full frame akan menggunakan 2 halaman sebagai 

pembuka pembahasan topik selanjutnya. 

 
4.7.6 Layout isi 

 

 

Gambar 4.28 Layout 

Bab 2 Foto diambil menggunakan teknik fotografi secara longshot, tujuan di 

ambil dengan menggunakan longshot agar proses menghani terlihat jelas panjang 

benang yang akan di gunakan dan proses menghani dan saat mendesain. 

 
4.7.7 Layout isi 

Gambar 4.29 Layout Isi 

Bab 3 menggunakan foto full frame yang terdapat di bagian halaman kanan. 

Sedangkan pada halaman sebelahnya terdiri dari white space dengan foto dan 

penjelasan. Foto tersebut akan mendukung bagian yang lainnya. Foto tersebut 

diambil menggunakan teknik fotografi secara longshot, agar terlihat jelas saat 

pencelupan warna dan pengeringan. 
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4.7.8 Layout isi 

 

Gambar 4.30 Layout Isi 

Bab 4 teknik yang digunakan adalah longshot dan medium close up, longshot 

digunakan untuk mendapatkan gambaran mesisihkan desain yang sudah jadi dan 

memasukan benang ke dalam sisir medium close up digunakan untuk 

memperlihatkan penen yang sedang menenun. 

 
4.7.9 Layout isi 

 

 

Gambar 4.31 Layout Isi 

 

Bab 5 menggunakan medium close up untuk memperlihatkan keseluruhan 

motif yang siap tenun. 

 
4.7.10 Layout isi 

 

Gambar 4.32 Layout Isi 
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Dalam Bab 6 ini menggunakan close up, medium shot dalam beberapa frame 

untuk menjelaskan cerita dari sebuah foto dan di iringi dengan tekt untuk 

memperjelas foto, dan juga menggunakan Full frame dalam beberapa halaman 

untuk memperlihatkan pembuatan tenun secara turun temurun. 

 
4.7.11 Layout Isi 

 

Gambar 4.33 Layout Isi 

Menggunakan Medium shot untuk memperjelas motif yang telah jadi dan 

tekstur kain yang sudah jadi. 

 
4.8 Desain Media Pendukung 

4.8.1 Media Sosial 

Gambar 4.34 Media Sosial 

Fungsi media sosial memperluas informasi dan interaksi menggunakan 

teknologi internet cocok untuk menjadi sebuah media promosi. 
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4.8.2 X Banner 

 

Gambar 4.35 X Banner 

X banner sarana infromasi suatu produk atau acara yang memberikan 

informasi secara singkat mealui gambar dan teks. 

 
4.8.3 Pembatas Buku 

 

 

 

Gambar 4.36 Pembatas Buku 

Pembatas buku adalah penanda halaman yang sudah dibaca untuk dijadikan 

pembatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

4.8.4 Poster 
 

 

 
 

 

 

 

Gambar 4.37 Poster 

Suatu poster biasanya terdiri dari gambar dan tulisan dengan tujuan 

penyampaian sebuah pesan kepada konsumen. Poster berfungsi sebagai media 

pendukung untuk promosi produk tertentu. 

 
4.8.5 Biografi 

Gambar 4.36 Biografi 

Biografi yang digunakan adalah biografi dari penulis dengan tujuan agar 

pembaca lebih mengenal penulis buku yang disajikan dalam bentuk informasi- 

informasi penting tentang penulis.
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan merancang buku story fotografi tenun gedog Pagatan 

sebagai upaya melestarikan budaya. Penggunakan buku story melalui foto cerita 

mampu menghadirkan secara lengkap tentang bagaimana proses pembuatan tenun 

gedog khas Pagatan. Tindakan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya 

pelestarian yang dilakukan terhadap masyarakat agar mendapatkan wawasan yang 

dalam terkait Tenun Gedog. Buku story yang dirancang serta dibuat disajikan 

melalui gambar-gambar tentang proses pembuatan serta proses produksi kain gedog 

khas Pagatan. Adapun konsep yang digunakan dalam proses perancangan buku 

story tenun gedog Pagatan dengan cara tradisional. Tradisional yang dimaksud ialah 

dalam proses upaya pelestartian budaya lokal akan menonjolkan sisi tradisional 

serta inovatif yang diimplementasikan melalui warna maupun look pada gambar 

yang akan di masukan. Untuk implementasi media pendukung, peneliti 

menggunakan Xbanner, poster, Instagram, dan pembatas buku. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan dari data penelitian, hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan 

terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi bahan referensi 

pada penelitian selanjutnya. Peneliti memberikan saran yaitu dalam pembuatan 

ataupun perancangan buku story sebagai salah satu upaya mempertahankan atau 

melestarikan budaya lokal khas di Indonesia dengan media yang lebih luas dengan 

memanfaatkan media video, media ilustrasi dengan tetap memperhatikan sasaran 

yang ingin dicapai
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