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ABSTRAK 

 

Esa Dewi Oktaviana 

NIM: 1412340024 

 

PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI CERITA RAKYAT SEDEKAH 

BUMI DI JEPARA 

Indonesia memiliki kekayaan kebudaya di setiap daerahnya. Kebudayaan 

memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tersebut merupakan suatu cara 

hidup yang berkembang yang dimiliki suatu kelompok dan diwariskan secara 

turun-temurun. Upacara sedekah bumi merupakan salah satu kebudayaan yang 

dimiliki Negara Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Upacara sedekah bumi ini 

biasanya diselenggarakan guna menunjukkan rasa terimakasih atas rahmat yang 

diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Di kota Jepara, Jawa Tengah terdapat Upacara 

sedekah bumi yang bernama “Jembul Tulakan”, tersebut diselenggarakan tidak 

hanya sebagai ungkapan rasa syukur namun juga sebagai media mengingat para 

leluhur di kota Jepara. 

Perancangan buku ilustrasi ini dibuat untuk mengedukasi para remaja 

mengenai cerita rakyat dan upacara sedekah bumi di desa Tulakan beserta makna 

yang terdapat disetiap prosesinya. Dirancang menggunakan teknik vector graphic, 

sedangkan kontennya didapat dari hasil pengamatan, studi pustaka dan wawancara 

yang kemudian dibuat dengan pendekatan yang lebih menyenangkan sehingga 

dapat menghapus kesan kuno pada cerita rakyat dan upacara sedekah bumi. 

Tujuan dari perancangan ini adalah untuk memberitahukan nilai moral 

yang terdapat didalam cerita rakyat dan sedekah bumi di Jepara sehingga remaja 

bisa mempelajarinya di kehidupan.Media buku ilustrasi dipilih untuk mendekati 

remaja agar cerita rakyat dan sedekah bumi lebih menyenangkan untuk dipelajari. 

Dengan sajian warna colorfull dan teknik vector graphic yang digunakan, 

diharapkan remaja masa kini dapat tertarik untuk membaca dan mempelajari 

cerita rakyat dan upacara sedekah bumi di Jepara. 

 

 

Kata Kunci:Buku Ilustrasi, Cerita Rakyat, Sedekah Bumi 
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ABSTRACT 

 

Esa Dewi Oktaviana 

NIM: 1412340024 

 

ILLUSTRATION BOOK OF FOLKTALEEARTH ALM  IN JEPARA  

Indonesia had cultural wealth in each of its region. Culture had an 

importance role in human life, it is a developing way of life that belongs to a 

group and inherit from generation to generation. The earth alm’s ceremony is one 

of the culture belong to the State of Indonesia, especially in Java. This earth alm’s 

ceremony is usually held to show gratitude for the grace given by the Almighty. In 

the city of Jepara, Central Java there’s an earth alm ceremony called “Jembul 

Tulakan”, which is held not only as an expression of gratitude but also as a 

medium to remember the ancestors in the city of Jepara. 

This illustrated book are made to educate teenager about folklore and 

earth alm’s ceremony in the village of Tulakan along with the meaning contained 

in each procession. Designed using vector graphic techniques, while the content 

is obtained from the result of observation, literature studies and interviews which 

are the made with a more pleasant approach so that it can erase the old-fashioned 

impression on folklore and earth alm’s ceremony. 

The purpose of this design is to inform the moral values contained in 

folklore and earth alm’s ceremony in Jepara so that teenagers can apply it in life. 

Illustrated book are choosen for the media to approach teenagers so that folklore 

and earth alm’s ceremony are more fun to learn. With using colorfull colors and 

vector graphic techniques, it hopes that today’s teens can be interested in reading 

and learning folklore and earth alm’s ceremony in Jepara. 

 

 

 

Key Word:Illustrated Book, Folktale, Earth Alm,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jepara adalah kota di pesisir pantai utara, merukapan salah satu 

kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Nama Jepara berasal dari Ujung Para, 

Ujung Mara dan Jumpara yang kemudian menjadi Jepara, yang berarti sebuah 

tempat pemukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Menurut 

buku “Sejarah Baru Dinasti Tang (618-906 M) mencatat bahwa pada tahun 

674 M seorang musafir Tionghoa bernama I-Tsing pernah mengunjungi negeri 

Holing atau Kaling atau Kalingga yang juga disebut Jawa atau Japa dan 

diyakini berlokasi di Keling, kawasan timur Jepara sekarang ini, serta 

dipimpin oleh seorang raja wanita bernama Ratu Shima yang dikenal sangat 

tegas. Kerajaan Kalingga ini hanya bertahan dari abad 7 sampai abad 9. 

Kemudian di abad 11 sampai abad 15 merupakan masa kejayaan 

kerajaan Majapahit menjalin hubungan Campa dan China, di abad ini juga 

penyebaran agama islam meluas. Saat itu Jepara dipimpin oleh Arya Timur 

(1470) di bawah kerajaan Majapahit dan di tahun 1507 dipimpin anaknya 

yaitu Pati Unus. Di abad ini juga Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan 

islam muncul dan menguasai Jepara yang dipimpin Raden Fatah, Ayah dari 

Sultan Trenggono dan Eyang dari Retno Kencono yang nantinya bergelat 

Nimas Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat menikah dengan Raden Toyib, 

pangeran dari kerajaan Aceh yang nantinya naik tahta menjadi Sultan Hadirin 

dan memimpin Jepara dengan Ratu Kalinyamat. 

Jepara yang pernah disinggahi sebuah kerajaan memiliki beberapa 

sejarah yang menjadi identitas kota Jepara. Tidak hanya sebuah sejarah namun 

beberapa kebudayaan dan tradisi juga tercipta dan masih dilakukan sampai 

sekarang. Jepara memiliki beberapa upacara tradisi yang ikonik yang bahkan 

dijadikan agenda wisata oleh pemerintahan. Beberapa upacara tradisi tersebut 

masuk kedalam kategori upacara sedekah bumi. Upacara sedekah bumi pada 

umumnya merupakan upacara untuk ungkapan rasa syukur masyarakat desa 

atas limpahan rahmat dan rizki yang telah diberikan Tuhan Yang Maha 
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Kuasa.Upacara sedekah bumi merupakan budaya yang dilakukan oleh 

masyarakat Jawa. Selain sebagai media hubungan manusia dengan Tuhan, 

upacara sedekah bumi juga merupakan media hiburan dan sosial bagi 

masyarakat. Oleh karena itu upacara sedekah bumi masih diselenggarakan di 

beberapa daerah di pulau Jawa. 

Upacara sedekah bumi Jembul Tulakan merupakan salah satu upacara 

sedekah bumi di kota Jepara, Jawa Tengah. Upacara sedekah bumi Jembul 

Tulakan tidak hanya sebuah media untuk berhubungan dengan Sang Pencipta 

namun juga merupakan media untuk berhubungan dengan leluhurnya. Dalam 

upacara ini memiliki tujuan lain yaitu untuk mengingat kejadian pertapaan 

yang dilakukan oleh Nyai Ratu Kalinyamat dalam menuntut keadilan atas 

kematian suaminya Sultan Hadirin, yang dibunuh oleh Arya Panangsang. 

Sedekah bumi yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar juga bertujuan untuk 

menghormati Ratu Kalinyamat yang merupakan pemimpin kota Jepara yang 

sangat berjasa dalam mengusir penjajah Portugis. 

Upacara sedekah bumi tersebut tidak hanya menarik dalam 

pelaksanaannya, namun juga terdapat cerita rakyat mengenai asal usul sedekah 

bumi tersebut. Menurut sejarawan Jepara Soebekti Sahlan dalam wawancara 

yang dilakukan penulis, mengatakan bahwa tidak banyak anak-anak dan 

remaja yang mengetahui asal-usul upacara sedekah bumi Jembul Tulakan ini 

meskipun selalu mengikuti upacara. Hal ini disebabkan ketidak tertarikan 

remaja untuk menggali informasi mengenai upacara sedakah bumi. Masuknya 

era globalisasi teknologi semakin menjadi canggih, internet yang terhubung 

keseluruh dunia menjadikan remaja dan anak-anak berpindah ketertarikannya 

dari hal yang berbau tradisional seperti upacara sedekah bumi. Pra remaja 

masa kini sangat menggandrungi internetyang dapat memberikan konten-

konten sangat menarik serta kekinian. Hasil penelitian yang dilakukan 

olehlembaga PBB untuk anak-anak, UNICEF, bersama Kementerian 

Komunikasi dan Informatika dan Universitas Harvard, AS mencatat bahwa 

pengguna internet di Indonesia mencapai 30 juta pengguna kalangan anak-

anak dan remaja rentan usia 10 sampai 19 tahun. Akses internet biasanya 

mereka gunakan untuk mencari hiburan seperti permainan dan sebagiannya 



3 

 

lagi digunakan untuk memenuhi tugas sekolah (Bit.ly/2JAeMMi. Akses pada 

12 Mei 2019 pukul 11.23). 

Pakar Arkeolog UI Agus Aris Munandar mengungkapkan, cerita 

rakyat berasal dari tradisi yang di sampaikan dari generasi ke generasi dan 

ketika muncul banyak hiburan dan perhatian lain bagi masyarakan maka cerita 

lisan perlahan akan luntur, (Bit.ly/2E07Sw7 di akses pada 2 Oktober 2018 

pukul 19.17). Menurut Prof. Dr. H. Primadi Tabrani mengatakan bahwa cerita 

rakyat dianggap sebagai tradisi kuno, anak lebih memilih membaca komik 

jepang serta komik terjemahan Walt Disney (Stephanie, 2015: 1). Padahal 

cerita tersebut merupakan cerita lama namun dengan pengemasan yang lebih 

modern dan menarik.  Dikarenakan faktor teknologi yang memberikan banyak 

hiburan dan adanya anggapan cerita rakyat itu kuno maka hal yang 

dikhawatirkan adalah cerita rakyat akan mulai terkikis keberadaannya. 

Untuk dapat mengedukasi pra remaja mengenai cerita rakyat dan 

sedekah bumi di Jepara, maka diperlukan adanya perancangan media 

komunikasi visual yang inovatif dan kreatif yang dapat menghilangkan kesan 

kuno cerita rakyat dan sedekah bumi kepada target audiens. Adapun media 

yang dipilih untuk menyampaikan edukasi kepada pra remaja adalah sebuah 

buku ilustrasi. Buku ilustrasi merupakan salah satu alat pembelajaran yang 

sangat popular, dengan gaya penyampaian informasi yang didampingi ilustrasi 

dapat menarik perhatian dan membuat pembaca tidak jenuh sehingga buku 

ilustrasi dapat digunakan dalam mengenalkan cerita rakyat. Selain itu buku 

ilustrasi juga dapat memberikan sebuah inspirasi dan motivasi bagi pra remaja 

melalui visual yang disajikan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang buku ilustrasicerita rakyat sedekah bumi di 

Jepara yang informatif dan komunikatif? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam perancangan buku ilustrasi tentang cerita 

rakyat dalam upacara sedekah bumi ini adalah berdasarkan target audiennya 
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yaitu, anak-anak jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. 

Rentang usia antara 11-18 tahun. Cerita rakyat yang dibahas sebatas cerita 

rakyat yang berasal dari upacara tradisi sedekah bumi di Jepara yaitu “Jembul 

Tulakan”. 

 

D. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan yang akan dicapai adalah merancang buku 

ilustrasi cerita rakyat sedekah bumi yang menarik dan komunikatif bagi pra 

remaja sebagai sebuah sarana belajar serta menambah wawasan pengetahuan.  

 

E. Manfaat Perancangan 

Manfaat perancangan yang didapat dalam perancangan buku 

ilustrasi sedekah bumi di Jeparaini adalah : 

a. Bagi Masyarakat  

Memberikan sisi positif dan makna akan pentingnya 

melestarikan cerita rakyat sebagai kekayaan budaya Jepara yang juga 

mengandung pesan moral didalamnya serta dapat membantu masyarakat 

mempromosikan kebudayaan yang ada di desanya. 

b. Bagi Mahasiswa Desain Komunikasi Visual 

Memberikan peningkatan dalam pembelajaran konsep desain 

yang diperlukan saat ini serta dapat mengasah kemampuan dalam dunia 

ilustrasi yang  diterapkan dan diaplikasikan dalam bentuk buku ilustrasi. 

c. Bagi target audiens 

1) Upaya mengingatkan kembali akan pentingnya sebuah cerita rakyat 

sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan 

2) Meningkatkan wawasan dan minat baca anak terhadap cerita rakyatdi 

Jepara. 

3) Memberikan inspirasi dan motivasi tentang pesan moral yang 

terkandung dalam cerita rakyat melalui visual yang disajikan. 
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F. Metode Perancangan 

1.Metode Pengumpulan Data 

Pada perancangan ini, diperlukan adanya pengumpulan data 

beserta alat yang digunakan untuk dapat memperoleh gambaran-gambaran 

dan fakta yang diperlukan bagi perancangan.   

a. Studi Pustaka   

Metode pengumpulan data dengan mengambil dari berbagai 

media. Media itu meliputi buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan 

internet. Melalui dokumen dari berbagai media, akan mendapat data-

data yang diperlukan, tentunya media-media tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan atas kebenaran datanya.  

b. Dokumen   

Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya menumental dari 

seseorang lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, dan lain-lain.  

c. Wawancara 

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti 

dengan informan/narasumber. Dengan kemajuan teknologi informasi 

seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni 

melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan 

kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah 

isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. 

 

2. Instrumen/alat Pengumpulan Data   

Instrurnen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar 
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kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Alat yang 

akan digunakan untuk pengumpulan data dalam perancangan ini adalah : 

a. Alat tulis meliputi pena, pensil, buku, dan kertas  

b. Internet, untuk pencarian data secara online 

c. Laptop serta beberapa software yang dapat mendukung untuk 

pengerjaan. 

d. Pentablet sebagai pendukung alat menggambar. 

e. Kamera, untuk menyimpanan data dilapangan. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Buku 

Dalam artian luas buku merupakan cakupan dari semua tulisan dan 

gambar yang dituliskan atau digambarkan dalam lebaran papyrus, 

perkamen, lontar, dan kertas dengan segala bentuknya: dapat berupa 

gulungan, dilubangi, diikat, atau dijilid bagian muka dan belakangnya 

dengan kulit, karton, kain, atau kayu Ensiklopedi Indonesia (1980:538). 

2. Ilustrasi 

 Ilustrasi dalam bahasa Latin Illustrate yang artinya menerangkan 

atau menjelaskan. Bahasa Belanda menyebut ilustrasi dengan sebutan 

Ilustratie yang artinya sebagai hiasan dengan sebuah gambar atau 

pembuatan sesuatu yang jelas. Pengertian ilustrasi menurut Soedarso 

(1990:1) adalah suatu seni lukis atau seni gambar yang diabadikan untuk 

kepentingan lain, yang dapat memberikan penjelasan atau mengiringi 

sebuah pengertian. Ilustrasi merupakan penjelas tambahan berupa contoh, 

bandingan, dan sebagainya untuk lebih memperjelas paparan (tulisan dan 

sebagainya). 

3. Cerita Rakyat 

Cerita rakyat merupakan kekayaan budaya dan sejarah dari setiap 

bangsa. Cerita rakyat diwariskan secara turun-temurun melalui lisan dari 

generasi ke generasi. Merupakan ekspresi budaya suatu masyarakat 

melalui bahasa tutur yang berhubungan langsung dengan berbagai aspek 

budaya dan susunan nilai sosial di masyarakat (Hutomo, 1991: 4). 
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4. Sedekah Bumi 

Upacara sedekah bumi merupakan salah satu upacara adat berupa 

prosesi seserahan hasil bumi dari masyarakat kepada alam. Upacara ini 

biasanya ditandai dengan pesta rakyat yang diadakan di balai desa atau di 

lahan pertanian maupun tempat-tempat yang dianggap sakral oleh 

masyarakat. Upacara ini sudah berlangsung turun termurun dari nenek 

moyang kita, dan berkembang di Pulau Jawa, terutama di wilayah yang 

kuat akan budaya agraris. 

5. Jepara 

Jepara adalah salah satu kabupaten di ProvinsiJawa Tengah. 

Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten 

Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan. 

Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yang 

berada di Laut Jawa 

 

H. Sistematika Penulisan 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

b. Rumusan Masalah 

c. Batasan Masalah 

d. Tujuan Perancangan 

e. Manfaat Perancangan  

1) Bagi Masyarakat 

2) Bagi Mahasiswa 

3) Bagi Target Audiens 

f. Metode Perancangan 

1) Metode Pengumpulan Data 

2) Instrumen/alat Pengumpulan Data 

g. Definisi Operasional 

h. Sistematika Penulisan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Karimunjawa
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i. Skematika Perancangan 

 

2. BAB II. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA 

a. Tinjauan Pustaka 

b. Identifikasi 

1) Ilustrasi 

a) Tujuan Ilustrasi 

b) Fungsi Ilustrasi 

c) Jenis-Jenis Ilustrasi 

d) Teknik Ilustrasi 

e) Indikator-Indikator Dalam Buku Ilustrasi 

f) Teknik Cetak 

g) Teknik Finishing 

2) Perkembangan Pra Remaja 

3) Cerita Rakyat Sedekah Bumi Di Jepara 

1) Cerita Rakyat 

2) Sedekah Bumi di Jepara 

3) Upacara Jembul Tulakan 

c. Metode Analisis Data 

d. Kesimpulan 

3.  BAB III. KONSEP PERANCANGAN 

a. Konsep Kreatif 

1) Tujuan Media 

2) Strategi Media 

3) Tujuan Komunikasi 

4) Strategi Komunikasi 

5) Tujuan Kreatif 

6) Strategi Kreatif 

b. Program Kreatif 

1) Judul Buku 

2) Format Buku 

3) Layout 
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4) Tone Warna 

5) Tipografi 

6) Finishing 

7) Sinopsis 

8) Storyline 

4. BAB IV. PROSES DESAIN 

a. Data Visual 

b. Studi Visual 

c. Tampilan Karya 

d. Tampilan Karya Media Pendukung 

5. BAB V. PENUTUP 

a. Kesimpulan 

b. Saran 
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I. Skematika Perancangan 
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