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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Di desa Jondang terdapat salah satu tokoh besar penyebar agama 

islam yang sangat terkenal dan juga sekaligus pendiri desa Jondang. 

Tokoh tersebut bernama Syekh Abdul Aziz akan tetapi masyarakat desa 

Jondang sering menyebutnya Mbah Syekh Jondang. Syekh Abdul Aziz 

mempunyai istri yang bernama Raden Ayu Roro Kuning, mereka 

berdualah orang pertama yang menempati tempat yang sekarang disebut 

dengan nama desa Jondang. 

Seperti tempat lainnya desa Jondang juga mempunyai cerita 

rakyatnya sendiri. Cerita Berawal sekitar pada  tahun  600 Hijriyah pada 

kalender Islam, Syekh Abdul Aziz yang ditugaskan untuk menyebarkan 

agama islam bersama istrinya Raden ayu roro kuning, mereka berdua lalu 

menetap ditempat yang sekarang sebagai desa Jondang. Syekh Abdull 

yang pekerjaan sebagai petani dan pendakwah, disaat dia sedang bertani di 

sawah dekat rumahnya tiba-tiba istrinya diculik. Sangking sayangnya 

dengan istrinya ia pun mencarinya sambil berdakwah dan bermain 

kentrung. Kisah ini lah yang selalu diceritakan tiap tahun ketika acara 

khoul Mbah Syekh Jondang sebagai rasa hormat warga desa Jondang 

kepada sesepuhnya. 

Kisah Mbah Syekh Jondang diceritakan tiap tahunnya yaitu pada 

saat  bulan  suro pada  kalander  jawa melalui media kesenian kentrung. 

Akan tetapi tidak banyak orang yang yang menonton kesenia kentrung 

tersebut terutama kalangan remaja. Perkembangan media hiburan yang 

semakin pesat di era sekarang ini, kesenian kentrung dianggap 

membosankan. Belum adanya media pengganti yang menarik minat
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kalangan remaja sehingga banyak kalangan remaja yang 

melupakan cerita rakyat. 

Semakin lupanya  masyarakat dengan cerita Mbah Syekh Jondang, 

sehingga akan menggerus  kebaradaan cerita  rakyat itu sendiri. Masih  

banyak warga desa Jondang yang tidak mengetahui cerita tersebut. 

Sehingga  lama-kelamaan  cerita Mbah Syekh Jondang akan hilang 

termakan waktu.    

Kisah cerita rakyat harusnya dijaga dengan baik. Karena 

merupakan bagian dari kisah masa lalu yang harus diapresiasi. 

Perkembangan jaman yang semakin maju sehingga cerita rakyat semakin 

terlupakan oleh masyarakat. Dikarena masyarakat yang enggan untuk 

mengingat, mengenang dan menganggap cerita rakyat itu membosankan. 

Walaupun tiap tahunnya diceritakan akan tetapi masih banyak masyarakat 

desa Jondang yang melupakan kisah tersebut. Sehingga dibutuhkannya 

media pengganti yang tak hanya sebagai hiburan akan tetapi mampu 

mengenang dan meningat kisah Mbah Syekh Jondang.  

Komik adalah gambar-gambar dan lambang-lambang lain yang 

terujuk posisi dalam urutan tertentu. Komik bertujuan untuk memberikan 

informasi dan atau mencapai ranggapam estetis dari pembaca. (Yusuf, 

1990:90). Oleh karena itu kemampuan memberikan informasi melalui 

gambar dan tulisan, komik dianggap sebagai media tepat untuk 

menceritakan kembali kisah sejara mbah Syekh Jondang.  

Dari penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Sri Handayani 

dapat disumpulkan “komik mempunyai peningkatan pengetahuan sebesar 

3 kali dibanding media leaflet, dan pada sikap komik memberikan 

perubahan postif pada sikap sebesar 4 kali dibanding media leaflet”. 

Menunjuk dari hasil penelitian ini bahwa perlakuan media cerita 
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bergambar (komik) lebih efektif bila dibandingkan dengan media 

leaflet.(Handayani, 2010) 

Begitu pentingnya pelestarian cerita rakyat khususnya suatu cerita 

cerita rakyat yang menarik bagi kalangan remaja atau pelajar. Media cerita 

cerita rakyat yang tak hanya berisikan suatu tulisan saja, akan tetapi 

ilustrasi yang mengilustrasikan cerita tersebut yang muda dipahami dan 

dimengerti juga menarik bagi kalangan remaja atau pelajar. 

Berdasarkan peninjauan permasalahan di atas si penulis 

menyimpulkan dalam pendokumentasian cerita rakyat perlu dilakukan 

pembuatan  gaya baru untuk menceritakan cerita rakyat. Gaya baru 

tersebut digunakan untuk  membuat cerita rakyat agar tidak hilang terkikis 

oleh waktu. Pemilihan komik sebagai media merupakan alat yang cocok 

digunakan sebagai media pelestarian sejerah dikarenakan komik berisi tak 

hanya teks saja akan tetapi gambar atau ilustrasi yang disusun guna untuk 

menyampaikan pesan atau cerita yang menarik sehingga  membuatnya 

tidak membosankan untuk kalangan pelajar atau remaja. Perancangan ini 

perlu dilakukan karena untuk memperkenalkan dan mengingat kembali 

cerita-cerita rakyat seperti cerita rakyat kisah mbah Syekh Jondang. 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas si penulis menyimpulkan 

batasan masalah dalam perancangan komik Mbah Syekh Jondang sebagai 

media pelestarian cerita rakyat. Berdasarkan permasalahan cerita Mbah 

Syekh Jondang yang sudah tidak dikenal oleh masyarakat maka dari itu 

perlu adanya batasan masalah agar ruang lingkup masalah bisa fokus. Pada 

perancangan ini difokuskan pada pembuatan media pelestarian cerita 

rakyat yang mampu memperkenalkan dan melestarikan cerita rakyat yaitu 

komik. Dalam perancangan komik harus terkonsep sehingga mampu 

menarik minat audience dan isi cerita mudah dipahami. 

1.3 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas dapat di 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 

Bagaimana merancang komik kisah mbah Syekh Jondang sebagai media 

pelestarian cerita rakyat yang digunakan untuk memperkenalkan kembali 

kisah Mbah Syekh Jondang? 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan 

Merancang komik kisah mbah Syekh Jondang sebagai media 

pelestarian cerita rakyat yang digunakan untuk memperkenalkan dan 

mengingat kembali kisah mbah Syekh Jondang 

2. Manfaat 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkam mampu sebagai bahan referensi yang 

berhubungan dengan pembuatan komik sebagai media 

pelestarian cerita rakyat.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi desa 

Diharapkan sebagai media yang digunakan untuk 

dokumentasi cerita-cerita rakyat kisah mbah Syekh Jondang 

yang bisa diterima dan gunakan oleh desa Jondang. 

2)  Bagi masyarakat  

Diharapkan mampu memperkenalkan dan menceritakan 

kembali kisah mbah Syekh Jondang kepada masyarakat 

desa Jondang. 

1.5 Telaah Pustaka 

Dalam pembuatan Tugas Akhir (TA) ini penulis memerlukam 

bahan refrensi atau adanya acuan melalui telaah pustaka untuk penulisan 
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guna untuk menyempurnaan pada hasil laporan tugas akhir. Adapun telaah 

pustaka diantaranya: 

Samuel dan Baroto. 2018. Jurnal Sains dan Seni ITS. Perancangan 

Komik Digital Legenda Singo Ulung Sebagai Media Pelestarian Cerita 

Rakyat Kabupaten Pondowoso. Institut Seouluh Nopember. Vol. 7, No. 1. 

Legenda Singo Ulung adalah cerita rakyat dari Kabupaten Bondowoso 

yang mempengaruhi budaya dan kesenian yang ada di Bondowoso. 

Minimnya literatur dan bukti sejarah menjadikan cerita rakyat ini sangat 

sulit untuk diakses dan bahkan berpotensi untuk punah. Permalahannya 

berdasarkan media yang tidak populer dan tidak di minati oleh masyarakat 

Sehingga dibuatnya cerita rakyat Legenda Singo Ulung ke dalam media 

yang lebih modern yaitu komik digital, yang di tekankan Storytelling 

berbasis visual. Dalam perancangan ini Pengembangan cerita rakyat dalam 

bentuk komik dapat menarik minat remaja usia 17-25 tahun untuk 

mengenal lebih dalam kekayaan-kekayaan lokal. Penyajian cerita rakyat 

yang jarang diketahui oleh masyarakat sangat diapresiasi, terdapat minat 

yang tinggi untuk mengetahui cerita rakyat daerah yang selama ini kurang 

atau tidak terekspos.(Anugrah & Indrojarwo, 2018)  

Brigida Intan Printina. 2019. Jurnal Pendidikan Sejarah. 

Pemanfaatan Media Komik digital Melalui Unsur PPR Pada Mata Kuliah 

Cerita Rakyat Asia Barat Modern. Universitas Sanata Dharma. Vol. 8, No. 

1. Dari penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu 

penggambaran tentang kegiatan atau kondisi kelas yang sedang 

berlangsung. Dapat ditarik kesimpulan pada mata kuliah cerita rakyat Asia 

Barat, komik dalam keilmuan dapat di manfaatkan di semua jenjang 

pendidikan. Sedangkan untuk pembuatannya khusus untuk siswa setingkat 

sekolah sampai ke perguruan tinggi. (Printina, 2019) 

Olivine Alifaprilina Supriadi. 2016. Jurnal Art and Design. 

Perancangan Komik Perang Bubat Versi Kidung Sunda Untuk Remaja. 

Universitas Telkom. Vol. 3, No. 3, 2016. Banyak cara untuk menunjukan 

rasa nasionalisme salah satunya adalah dengan mempelajari sejarah 
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nasional Indonesia terutama sejarah lokal. Sejarah sering di anggap remeh 

oleh kalangan remaja karena beberapa factor, yaitu cara penyampaiannya 

yang kurang menarik. Sehingga Komik dipilih sebagai media 

penyampaian sejarah karena mampu meningkatkan minat pembaca 

terhadap subyek tertentu yang diangkat dalam komik tersebut. Karena 

komik merupakan suatu media yang terdiri dari gambar dan tulisan, jadi 

metode yang digunakan dalam penyampaian pesan adalah bahasa visual. 

Dalam konsep visual mengacu pada desain karakter, pengayaan, skema 

warna, dan layout. Konsep mengacu pada data dan refrensi visual yang ada 

karena sumber cerita adalah sajarah yang benar-benar terjadi. Perancangan 

sebuah komik harus memperhatikan beberapa aspek penting yaitu, 

karakter, latar belakang, layout, warna, dan juga dialog. Aspek tersebut 

saling menjadi kesatuan komik utuh sehingga mampu dinikmati oleh 

pembaca.(Supriadi, 2016) 

Romario  Rahmatsyam. 2014. Jurnal Sains dan Seni Pomits. 

Perancangan Komik Fantasi Cerita Rakyat Malin Kundang. Institut Negeri 

Sepeluh Nopember. Vol. 3, No.1, 2014. Dari jurnal tersebut menjelaskan 

tentang perancangan komik mampuh mencapai ekplorasi lain dalam 

penceritaan cerita rakyat yang pembawaannya mudah diterima oleh 

audiens masa kini. Dengan format aksi fantasi dengan konten local 

membuktikan bahwa komik local juga bisa masuk ke dalam pop-culture. 

Banyak hal yang belum bisa dicapai dalam pembuatan komik ini yaitu 

minimnya komik lokal yang mengisi pasar komik dalam negeri yang 

kebanyakan di isi oleh komik-komik luar negeri. Sehingga minimnya 

editor yang sebagai kualiti control dan juga minimnya percteakan dan 

pubplisher yang mengayomi pembuatan komik local sehingga 

dilakukannya secara independent. (Romario  Rahmatsyam, 2014) 

Mochammad Fajar Shobaru. 2017. Jurnal Art & Design. 

Perancangan Komik Fiksi Mengenai Pembauran Tionghoa Dan Sunda di 

Bandung Tempo Dulu. Universitas Telkom. Vol. 4, No. 3,2017. Dari hasil 

perancangan tersebut dapat disimpulkan dengan adanya perancangan ini, 
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maka akan adanya media kreatif menjebatani toleransi keberagaman 

melalui sudut pandang lain dalam cerita rakyat perkembangan pembauran 

kaum Tionghoa di Bandung. Dengan melalui komik fiksi dapat 

menghubungkan cerita rakyat dengan imajinasi sehingga remaja secara 

tidak langsung terhibur dan tidak terlalu bosan dengan cerita yang 

disajikan. Dan juga mampu memberikan pentingnya kesadaran terhadap 

perbedaan kepada remaja disuatu Negara yang mempunyai 

keragaman.(Shobaru Mochammad, 2017)  

Dari pustakah di  atas, terdapat perkaitan dengan dengan objek 

yang akan di jadikan media pelestarian cerita rakyat, hubungan dari 

berbagai sumber referensi dengan objek adalah sebagai referensi 

keterkaitan objek yang serupa sehingga akan memunculkan titik fokus 

perancangan Tugas Akhir (TA) ini yaitu berfokus pada perancangan 

komik kisah Mbah Syekh Jondang sebagai media pelestarian cerita rakyat. 

Dari pustaka di atas penulis memperoleh data yaitu komik mampu menarik 

minat baca remaja pada usia 17 – 25 tahun. Untuk merancang komik yang 

mampu dinikmati oleh pembaca juga perlu memperhatikan beberapa aspek 

seperti karakter, latar belakang, dialog, dan juga warna.  

1.6 Kerangka Pikir 

Dalam pembuatan media visual tentang kisah Mbah Syekh 

Jondang diperlukan kerangka pikir guna menemukan konsep pembuatan 

karya. Pembuatan kerangka pikir juga dibuat agar informasi dalam media 

cerita Mbah Syekh Jondang dapat tersampaikan ke pada masyarakat. 

Berikut ini adalah kerangka pikir yang digunakan untuk membuat 

perancangan komik mbah Syekh Jondang sebagai media pelestarian cerita 

rakyat : 
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Gambar 1.1 : kerangka pikir 

(sumber : Penulis, 2021) 

 

Dari gambar di atas merupakan kerangka pikir dalam perancangan 

komik Mbah Syekh Jondang . Dalam perancangan tersebut berfokus pada 

permasalahan yang ada yaitu penyajian cerita yang yang dapat digunakan 

untuk media pelestarian cerita rakyat. Untuk membatasi ruang lingkup 
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dalam cerita Mbah Syekh Jondang diperlukannya data primer dan data 

skunder guna sebagai pijakan dari permasalahan yang ada. Lalu kemudian 

data tersebut dianalisis dengan menggunakan kajian desain sebagai acuan 

sebelum masuk ke tahap konsep perancangan. Guna untuk mendukung 

media utama yaitu komik maka si penulis membuatnya diantara adalah 

Totebag, Stiker, Poster, Gantungan Kunci. 

1.7 Metode Perancangan 

Metodologi desain adalah pendekatan terstruktur yang menggunakan 

prosedur, untuk mendukung dan memfasilitasi proses perancangan. 

Metodologi desain terdiri dari beberapa fase berisi langkah-langkah yang 

membantu proses perancangan, menentukan teknik yang cocok untuk 

digunakan pada setiap langkah , serta membantu merancang untuk 

merencanakan, mengelola, mengontrol, dan mengavaluasi perancangan 

desain. Metodelogi desain  mulai berkembang secara signifikan sejak 

tahun 1960-an (Imam Buchori 2004), dan memunculkan metode baru 

bidang desain (sarwono, 7:2007)  

Dalam perancangan Komik Mbah Syekh Jondang sebagai media 

pelestarian cerita rakyat diperlukan beberapa metode untuk 

mengumpulkan data, diantara lain sebagai berikut:  

1) Metode Pengumpulan Data 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya. Data tersebut diperoleh dari lokasi tempat penilitian 

dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat desa Jondang. Berikut 

adalah pengumpulan data primer : 

1. Observasi 

Dengan melakukakan observasi peneliti dapat 

mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin. 

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan terhadap objek 
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penelitian. Sehingga mampu mengetahui perilaku, kejadian 

dan juga makna yang terdapat pada objek penelitian. Observasi 

dilakukan didesa Jondang kecamatan Kedung, kabupaten 

Jepara. Karena cerita Mbah Syekh Jondang tersebut berasal 

dari desa Jondang. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu kegiatan guna untuk  

pengumpulan data yang dilakukan oleh si peneliti dengan 

informan. peneliti yang menyiapkan berbagai pertanyaan-

pertanyaan yang akan diberikan kepada informan yang 

digunakan untuk menggali informasi-informasi yang peneliti 

butuhkan. 

Informan dalam wawancara ini merupakan salah satu 

tokoh masyarakat desa Jondang yang paham mengenai kisah 

Mbah Syekh Jondang yaitu Abdul Jalil selaku pemegang kitab 

cerita kisah mbah Syekh Jondang. Dan juga beberapa pihak 

yang terkait yang akan dijadikan informan seperti perangkat 

desa Jondang yaitu Sanusi, dan pemuda desa Jondang yang 

bernama Maulana Ashar. 

b) Data Skunder 

  Data skunder merupakan data yang digunakan untuk 

mendukung data primer. Data skunder didapatkan dari data yang 

sudah ada. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data 

berupa dokumen yang berupa tulisan seperti buku kisah Mbah 

Syekh Jondang. 

2) Metode  Desain 

Metode berpikir dalam desain disebut dengan beberapa proses 

pemikiran sistematis, yaitu dengan penelaahan masalah-masalah 



11 

 

 

rasional sebagai dasar untuk menetapkan keputusan desain. Metode 

desain terdapat 3 cara berpikir yaitu diantaranya , metode kotak kaca 

(Glass Box Method), Metode  Kotak Hitam (Black Boxes Method) 

dan metode-metode pengorganisasian diri (Self Organizing System 

Method). 

Metode desain yang digunakan dalam perancangan Komik Mbah 

Syekh Jondang sebagai Media Pelestarian Cerita rakyat menggunakan 

metode kotak kaca (Glass Box Method). dikarenakan metode tersebut 

mengacu pada data  atau fakta yang logis dan juga dilakukakn secara 

sistematis sehingga lebih terfokus seperti apa perancangan yang akan 

dibuat nanti. Metode kotak kaca (Glass Box Method) adalah metode 

berpikir rasional secara subjektif dan sistematis menelaah suatu hal 

secara logis dan terbebas dari pikiran dan pertimbangan yang rasional 

atau tidak rasional. 

Ciri utama dari metode kotak kaca yaitu : 

1. Adanya sasaran dan strategi sebelum analisis atau telaah 

dilaksanakan 

2. Analisis desain dilakukan secara tuntas sebelum menetapkan 

keputusanyang diinginkan. 

3. Evaluasi bersifat deskriptif dan dapat dijelaskan dengan logis. 

4. Strategi perancangan ditetapkan terlebih dahulu sebelum 

proses analisis, biasanya dalam susunan sekuensial, walau 

adakalahnya dalam bentuk pararel, meliputi komponen bagian 

persoalan yang dapat dipilih. (Lubis,2007:10) 

Dalam metode Glass Box terdapat 4 tahapan yaitu : 

1. Persiapan  

merupakan tahapan paling awal untuk metode glass box. 

Dalam metode ini si penulis melakukan gagasan awal, dan 

melakukakan sesuatu yang menginspirasi 
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2. Inkubasi  

Dari tahapan ini proses gagasan awal dan inspirasi yang 

begitu luas kemudian dipersempit lagi. Sehingga 

memunculkan ide-ide baru 

3. Iluminasi 

Pada tahap ini dimana ide yang dibuat direalisasikan dalam 

bentuk sketsa.  

4. Verifikasi 

Dalam proses ini ide atau gagasan yang sudah ada diperiksa 

kembali dan bila perlu diperbaiki.  

3) Analisis Data 

Untuk tiap proses perancangan pasti mempunyai acuan gagasan 

guna meminimalisir resiko yang sewaktu-waktu bisa muncul. Maka 

dari itu diperlukannya suatu analisis data. Dalam perancangan komik 

Mbah Syekh Jondang sebagai media pelestarian cerita rakyat analisis 

yang sesuai dengan media yang digunakan adalah analisis Kualitatif 

Deskriptif.   

Analisis Kualitatif Deskriptif adalah analisis yang digunakan 

untuk menggambarkan suatu obyek penelitian ataupun menganalisis 

tetapi tidak digunakan untuk menarik kesimpulan secara lebih luas. 

Dalam analisis Kualitatif Deskriptif data yang dibutuhkan adalah data 

berupa ide atau gagasan dari obyek yang diteliti tetapi tidak berbentuk 

dalam angka. Data tersebut berdasarkan pengalaman empiris dan 

literaturs. Dari data yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif 

terhadap perinsip prinsip visual komik Seperti latar tempat, 

penokohan, dan juga alur cerita. (Cecep Abdul Cholik, 2017) 

Dalam metode kualitatif diskriptif yang digunakan dalam 

perancangan ini ialah 5w+1H. metode 5W + 1 H dengan menjawab 

pertanyaan seputar (what,why, who, where, when dan how) sebagai 

landasan berpikir desain untuk memecahkan permasalahan terkait 
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dengan perancangan, sehingga mampu menghasilkan solusi kritis, 

kreatif dan dapat diwujudkan. (Desi In Diana Sari & Pande Sarjani, 

2018) 

 Pemilihan metode ini ke dalam perancangan komik kisah mbah 

Syekh Jondang sangat tepat, karena nantinya akan membahas 

beberapa aspek yang ada di dalam komik. Dan juga mampu dengan 

jelas mendiskripsikan mengenai permasalahan dan perancangan yang 

ada di dalam komik ini. 

4) Kajian karya 

Karya desain tidak akan bisa lepas dari unsur-unsur estetika. 

Unsur-unsur tersebut yang akan berselaras dengan pola-pola sehingga 

nantinya yang akan bisa menimbulkan suatu keindahan. Didalam 

perancangan ini menggunkan kajian Estetika menurut A. A. M. 

Djelantik, Semua benda atau peristiwa kesenian mengandung tiga 

unsur dasar, yakni: 

1) keutuhan (unity) 

Karya yang indah dalam keseluruhannya menunjukkan sifat 

yang utuh, tidak ada cacatnya, tidak ada yang kurang dan tidak 

ada yang berlebihan. Terdapat hubungan yang bermakna 

(relevan) antar bagian tanpa adanya bagian yang sama sekali 

tidak berguna atau tidak ada hubungannya dengan bagian yang 

lain. Hubungan yang relevan bukan berati gabungan yang 

begitu saja melainkan saling mengisi, bagian yang satu 

memerlukan bagian yang lain. Dengan demikian terjadi 

kekompakan antar bagian-bagian tersebut (A. A. M. Djelantik, 

2004: 38). 

2) Penonjolan atau penekanan (dominance) 

Penonjolan mempunyai maksud mengarahkan perhatian orang 

yang menikmati suatu karya seni terhadap sesuatu hal tertentu 
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yang dianggap lebih penting daripada yang lain. Penonjolan 

dapat dicapai dengan menggunakan a- simetri, a-ritmis, dan 

kontras pada penyusunannya. Penonjolan juga dapat dicapai 

dengan mengeraskan suara tertentu, melalui perubahan ritme, 

perubahan kecepatan gerak, atau kecepatan melodi, atau 

memakai warna yang cerah dan mencolok (A. A. M. Djelantik, 

2004: 44). 

3) Keseimbangan (Balance) 

Rasa keseimbangan dalam karya seni paling mudah tercapai 

dengan simetri, namun keseimbangan juga dapat dicapai 

dengan a-simetri. Dalam kesenian, kata “sama berat” 

sebaiknya digantikan dengan kata “sama kuat”. Apa yang 

dirasakan seimbang biasanya memberikan kesan “sama kuat”. 

Pengalaman rasa seimbang biasanya memberikan ketenangan, 

keseimbangan yang simetris memberikan kesan diam, statis, 

dan tidak berubah. Keseimbangan yang tidak simetris 

memberikan kesan bergerak, dinamis dan berubah. 

Keseimbangan yang tidak simetris mempunyai daya tarik yang 

lebih besar daripada keseimbangan. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam pengantar karya ini dipaparkan 

sebagai berikut : 

1. BAB I Pendahuluan 

Pendahuluan berisi : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah,  tujuan perancangan, manfaat perancangan, telaah pustaka, 

kerangka pemikiran, metodologi desain, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II Landasan Teori 
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Landasan teori berisi tinjauan pustaka beserta teori-teori yang dapat 

mendukung pembuatan laporan tugas akhir, teori yang dipaparkan 

diperoleh dari literature buku yang sesuai dengan judul perancangan. 

3. BAB III Konsep Desain dan Perancangan 

Konsep Desain dan Perancangan berisi mengenai keseluruhan data 

yang didapatkan dari hasil penelitian dan kemudian diperlukan dalam 

proses perancangan. 

4. BAB IV Implementasi dan Kajian Karya 

Implementasi dan analisa berisi mengenai penerapan hasil rancangan 

beserta analisa dan kajian pembahasan. Hasil kajian ditampilkan dalam 

bentuk desain, foto, gambar, table, grafik, atau yang lainnya. 

5. BAB V Penutup 

Penutup berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan unsur 

perancangan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi positif 

terhadap pihak-pihak terkait objek. 

  


