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BAB IV 

HASIL DAN IMPLEMENTASI DESAIN 

4.1. Visual Karya 

4.1.1. Komik cerita Syekh Jondang 

 

Gambar 4.1 buku komik 

(Sumber Gambar : Penulis, 2021) 
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Gambar 4.2 halaman komik 1 

(Sumber gambar : Penulis) 
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Gambar 4.3 Halaman komik 2 

(Sumber Gambar : Penulis, 2021) 
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Gambar 4.4 halaman komik 3 

(Sumber gambar : Penulis, 2021) 
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Gambar 4.5 halaman komik 4 

(sumber gambar : Penulis, 2021) 
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Gambar 4.6 Halaman Komik 5 

(Sumber : Penulis, 2021) 
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Gambar 4.7 Halaman Komik 6 

(Sumber : Penulis,2021) 
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1. Spesifikasi Karya  

Dalam perancangan komik kisah Mbah Syekh Jondang 

sebagai media pelestarian cerita rakyat  proses pembuatannya 

menggunakan sistem operasi Windows 10 dan memakai beberapa 

aplikasi sebagai berikut : 

Adobe Illustrator CC2016 

Clip Studio Paint/ manga studio  

Alat menggambar : 

Huion H640P 

Mouse Delux M136 

Buku : 

Media    : Cetak  

Ukuran  : A5 (148mm x 210 mm) 

Jumlah Halaman  : 52 Halaman 

2. Identifikasi karya 

Komik kisah mbah Syekh Jondang terdiri dari cerita bergambar 

yang berurutan mempunyai alur cerita yang mudah dipahami. 

Sehingga hampir semua kalangan memahami isi cerita yang ada 

didalam komik tersebut, menceritakan perjalan Syekh abdul aziz yang 

melakukan perjalanan mencari istrinya Raden ayu roro kuning yang 

diculik oleh paduka raja joko wongso untuk dijadikan istri. Dengan 

alur maju mundur sehingga pembaca tidak akan merasa bosan dalam 

mengikuti cerita. Jenis gaya ilustrasi dalam komik menggunakan gaya 

kartun dipadukan dengan warna yang cerah. Dalam pewarnaannya 
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menggunakan teknik digital painting yang akan membuat ilustrasi 

tersebut akan menarik minat baca. 

3. Analisis Karya 

Dalam karya seni atau desain memiliki struktur atau susunan 

dari unsur-unsur dasar sebuah karya seni atau desain yang disusun 

secara khas sehingga mampu menimbulkan rasa indah pada karya. 

Unsur-unsur tersebut adalah keutuhan atau kebersatuan (unity), 

penonjolan atau penekanan (dominance), dan keseimbangan (balance). 

(A. A. M. Djelantik, 2004: 37). 

Pada unsur keutuhan bahwa karya yang indah menunjukkan 

dalam keseluruhan sifat yang utuh, yang tidak ada cacatnya, berarti 

tidak ada yang kurang dan tidak berlebihan. Terlihat pada komik kisah 

mbah Syekh Jondang tampilan desain visualnya memiliki keutuhan 

dalam keberagaman. Penempatan secara khusus yang dilakukan pada 

elemen visual seperti ilustrasi, teks, dan juga warna di sengaja agar 

mempunyai keutuhan dan harmoni yang selaras sehingga menjadika 

keutuhan yang utuh dalam satu tujuan. Harmoni yang selaras 

dimaksudkan untuk tidak saling bertentangan dengan bagian elemen 

lain sehingga tercipta keutuhan dan pusat perhatian pembaca dapat 

dipusatkan dengan maksud yang sama sesuai dengan yang ingin 

disampaikan oleh desainnya. 

Pada unsur penonjolan atau penekanan dalam perancangan 

komik ini dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian audiens yang 

membaca atau melihat isi komik. Penonjolan dilakukan pada balon 

teks, panel, dan juga ilustrasi yang menjadi fokus pertama yang dilihat 

oleh audiens karena dikelilingi oleh ruang kosong (negatife space). 

Sedangkan untuk tujuannya yaitu menyampaikan isi cerita kisah mbah 

Syekh Jondang melalui komik untuk melestarikan cerita rakyat. 
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Dalam unsur keseimbangan (balance), Layout desain yang 

digunakan adalah asimetris (a-symthic balance), kombinasi dari 

elemen visual dan juga warna yang sudah disusun dan di tentukan 

masing-masing luasnya untuk mencapai keseimbangan. Dapat dilihat 

dari bentuk ilustrasi bagian kanan dan kiri yang tidak sama sehingga 

memiliki keseimbangan tidak simetri. Itu terlihat dari elemen lain 

seperti balon teks, panel,  warna, ruang kosong dan ilustrasi, yang 

membentuk keseimbangannya sendiri. 

4.1.2. Totebag 

 

Gambar 4.8 Totebag 

(sumber : Penulis, 2021) 

2. Spesifikasi Karya  

Ilustrasi desain  : karakter dan Logo Type 

Tipografi       : Font Trajan Pro 
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Proses visualisasi : Adobe illustrator cc2015 

Ukuran      : 30 cm x 40 cm 

Media   : kain kanvas 

 

3. Identifikasi karya 

Totebag adalah tas jinjing yang sering digunakan oleh 

masyarakt. Karena bentuknya yang praktis dan mempunyai banyak 

fungsi untuk membawa barang bawaan sehingga cocok digunakan 

sebagai media pendukung. Totebag berukuran 30 cm x 40 cm 

ukuran tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil akan digunakan 

untuk digunakan sehari-hari. 

4. Analisis Karya 

Dalam karya seni atau desain memiliki struktur atau susunan 

dari unsur-unsur dasar sebuah karya seni atau desain yang disusun 

secara khas sehingga mampu menimbulkan rasa indah pada karya. 

Unsur-unsur tersebut adalah keutuhan atau kebersatuan (unity), 

penonjolan atau penekanan (dominance), dan keseimbangan 

(balance). (A. A. M. Djelantik, 2004: 37). 

Pada unsur keutuhan bahwa karya yang indah menunjukkan 

dalam keseluruhan sifat yang utuh, yang tidak ada cacatnya, berarti 

tidak ada yang kurang dan tidak berlebihan. Terlihat pada desain 

visual totebag komik kisah mbah Syekh Jondang yang memiliki 

keutuhan dalam keberagaman. Penempatan secara khusus yang 

dilakukan pada elemen visual seperti ilustrasi, teks, dan juga warna 

di sengaja agar mempunyai keutuhan dan harmoni yang selaras 

sehingga menjadika keutuhan yang utuh dalam satu tujuan. 

Harmoni yang selaras dimaksudkan untuk tidak saling bertentangan 

dengan bagian elemen lain sehingga tercipta keutuhan dan pusat 
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perhatian pembaca dapat dipusatkan dengan maksud yang sama 

sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh desainnya. 

Penonjolan dilakukan pada teks atau headline “Jondang” , dan 

juga ilustrasi yang menjadi fokus pertama yang dilihat oleh audiens 

karena dikelilingi oleh ruang kosong (negatife space). Pada unsur 

penonjolan atau penekanan dalam perancangan desain visual ini 

dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian audiens yang 

menggunakan atau melihat totebag ini.  

Sedangkan untuk keseimbangan (balance) pada penyajian 

desain visual totebag ini menggunakan keseimbangan simetri dan 

asimetri. Keseimbangan simetri terlihat dibagian ornamen yang 

sebagai latar belakang ilustrasi yang mempunyai kesan tegas 

bagian tengah ilustrasi menggunakan keseimbangan simetri yang 

mempunyai kesan santai. 

4.1.3. Stiker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 stiker 

(sumber  Gambar: Penulis, 2021) 
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1. Spesifikasi Karya  

Ilustrasi desain     : karakter chibi 

Tipografi      : Anime Ace 2.0 

Proses visualisasi : Adobe illustrator cc2015 

 

2. Identifikasi karya 

Dalam pemilihan media pendukung stiker merupakan salah 

satu media yang paling efektif dan juga fleksibel. Desain stikir 

terdiri dari ilustrasi yang menggunakan gaya chibi atau biasa 

orang-orang sering menyebutnya karikartur. Gaya tersebut 

digunakan karena banyak digemari oleh anak-anak dan juga 

kalangan lainnya. 

3. Analisis karya 

Pada unsur keutuhan bahwa karya yang indah menunjukkan 

dalam keseluruhan sifat yang utuh, yang tidak ada cacatnya, berarti 

tidak ada yang kurang dan tidak berlebihan. Terlihat pada stiker 

komik kisah mbah Syekh Jondang tampilan desain visualnya 

memiliki keutuhan dalam keberagaman. Penempatan secara khusus 

yang dilakukan pada elemen visual seperti ilustrasi dan juga warna 

di sengaja agar mempunyai keutuhan dan harmoni yang selaras 

sehingga menjadika keutuhan yang utuh dalam satu tujuan. 

Harmoni yang selaras dimaksudkan untuk tidak saling 

bertentangan dengan bagian elemen lain sehingga tercipta keutuhan 

dan pusat perhatian pembaca dapat dipusatkan dengan maksud 

yang sama sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh desainnya. 

Penonjolan dilakukan pada ilustrasi yang menjadi fokus 

pertama yang dilihat oleh audiens. Pada unsur penonjolan atau 

penekanan dalam perancangan desain visual ini dimaksudkan 
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untuk mengarahkan perhatian audiens yang menggunakan atau 

melihat desain visual stiker ini. 

Untuk unsur keseimbangan (balance) pada penyajian desain 

visual stiker ini menggunakan keseimbangan asimetri, 

keseimbangan asimetri yang susunan komposisinya sudah di 

tentukan dengan besar luasnya elemen visual untuk mencapai 

keseimbangan. Keseimbangan asimetri mempunyai kesan santai ini 

berkaitan dengan informasi yang disampaikan. 

 

4.1.4. Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Poster 

(sumber Gambar: Penulis, 2021) 
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1. Spesifikasi karya 

Ukuran   : A3 

Ilustrasi desain : Ilustrasi potrait dan logo tyepe 

Tipografi  : Trajan Pro 

Proses visual  : Clips Studio paint 1.9.4 

2. Identifikasi karya 

Poster merupakan salah satu media yang sering digunakan 

sebagai media pemasarasan. Dicetak dengan kertas A3 lalu 

kemudian ditempel-tempel diberbagai tempat yang setrategis 

dangan maksud untuk menarik minat audiens. Dengan isi poster 

mempunyai kandungan isi pesan tersendiri. Sehingga mampuh 

dengan mudah menyampaikan pesan, diharapkan audiens tidak 

hanya tertarik dengan ilustrasinya saja tetapi akan penasaran cerita 

seperti apa cerita yang akan ditampilkan dikomik kisah mbah 

Syekh Jondang. 

3. Analisis karya 

Pada unsur keutuhan bahwa karya yang indah menunjukkan 

dalam keseluruhan sifat yang utuh, yang tidak ada cacatnya, berarti 

tidak ada yang kurang dan tidak berlebihan. Terlihat pada poster 

komik kisah mbah Syekh Jondang tampilan desain visualnya 

memiliki keutuhan dalam keberagaman. Penempatan secara khusus 

yang dilakukan pada elemen visual seperti ilustrasi dan juga warna 

di sengaja agar mempunyai keutuhan dan harmoni yang selaras 

sehingga menjadikan keutuhan yang utuh dalam satu tujuan. 

Harmoni yang selaras dimaksudkan untuk tidak saling 

bertentangan dengan bagian elemen lain sehingga tercipta keutuhan 
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dan pusat perhatian pembaca dapat dipusatkan dengan maksud 

yang sama sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh desainnya. 

Untuk unsur penonjolan atau penekanan dilakukan pada 

ilustrasi dan headline “Jondang” yang menjadi fokus pertama yang 

dilihat oleh audiens. Pada unsur penonjolan atau penekanan dalam 

perancangan desain visual ini dimaksudkan untuk mengarahkan 

perhatian audiens yang menggunakan atau melihat desain visual 

poster ini. 

Unsur keseimbangan (balance) pada penyajian desain 

visual poster ini menggunakan keseimbangan asimetri, 

keseimbangan asimetri yang susunan komposisinya sudah di 

tentukan dengan besar luasnya elemen visual untuk mencapai 

keseimbangan. Keseimbangan asimetri mempunyai kesan santai ini 

berkaitan dengan informasi yang disampaikan. Poster disajikan 

dalam bentuk potrait, bentuk potrait dipilih karena bentuk tersebut 

mempunyai bidang gambar yang tidak luas karena dalam posisi 

Vertikal. Dalam isi bidang terdiri dari ilustrasi pemandangan dan 

ilustrasi seorang pria dan wanita yang salin berinteraksi. 
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4.1.5. Ganci/gantungan kunci 

 

Gambar 4.11 Gantungan kunci 

(Sumber : Penulis 2021) 

1. Spesifikasi Karya 

Ukuran     : 3,5 cm x 5 cm 

Ilustrasi desain   : karakter bersorban, ilustrasi pohon dan Logotype 

Tipografi    : Trazan 

Proses visualisasi   : Clip studio paint 1.9.4 

2. Deskripsi karya 

Gantungan kunci yang biasanya sering digunakan sebagai 

merchandise karena bentuknya yang kecil dan juga mudah dibuat. 

Begitu pula dalam perancangan ini memilih Gantungan kunci 

sebagai salah satu media pendukungnya. Desain gantungan kunci ini 
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berukuran 3,5cm x 5cm yang dibuat dengan menggunakan bahan 

akrilik yang mudah dibentuk. ilustrasinya diambil dari desain poster 

komik yang terdiri dari warna yang cerah sehingga akan cocok 

digunakan sebagai gantungan kunci. 

3. Analisis Karya 

Pada unsur keutuhan bahwa karya yang indah menunjukkan 

dalam keseluruhan sifat yang utuh, yang tidak ada cacatnya, berarti 

tidak ada yang kurang dan tidak berlebihan. Terlihat pada desain 

visual gantungan kunci komik kisah mbah Syekh Jondang memiliki 

keutuhan dalam keberagaman. Penempatan secara khusus yang 

dilakukan pada elemen visual seperti ilustrasi dan juga warna di 

sengaja agar mempunyai keutuhan dan harmoni yang selaras 

sehingga menjadika keutuhan yang utuh dalam satu tujuan. Harmoni 

yang selaras dimaksudkan untuk tidak saling bertentangan dengan 

bagian elemen lain sehingga tercipta keutuhan dan pusat perhatian 

pembaca dapat dipusatkan dengan maksud yang sama sesuai dengan 

yang ingin disampaikan oleh desainnya.  

Untuk unsur penonjolan atau penekanan dilakukan pada 

ilustrasi dan headline “Jondang” yang menjadi fokus pertama yang 

dilihat oleh audiens. Pada unsur penonjolan atau penekanan dalam 

perancangan desain visual ini dimaksudkan untuk mengarahkan 

perhatian audiens yang menggunakan atau melihat desain visual 

poster ini.  

Unsur keseimbangan (balance) pada penyajian desain visual 

gantungan kunci ini menggunakan keseimbangan asimetri, 

keseimbangan asimetri yang susunan komposisinya sudah di 

tentukan dengan besar luasnya elemen visual untuk mencapai 

keseimbangan. Keseimbangan asimetri mempunyai kesan santai ini 

berkaitan dengan informasi yang disampaikan. 
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4.1.6. Leaflet  

 

 

Gambar 4.12 Leaflet 

(Sumber : Penulis 2021) 

 

1. Spesifikasi Karya 

Ukuran  : A5 

Illustrasi desain : Ilustrasi portrait dan logo type 

Tipografi  : Trajan Pro 

Proses visualisasi : Clip studio paint, Corel Draw 

2. Identifikasi karya 

Media leaflet sering digunakan sebagai media pendukung 

karena bentuknya yang sederhena yaitu terdiri dari lembaran-



86 

 

 

lembaran dan di dalamnya berisi informasi-informasi sebuah 

produk sehingga sering digunakan sebagai media promosi. 

3. Analisis karya 

Pada unsur keutuhan bahwa karya yang indah menunjukkan 

dalam keseluruhan sifat yang utuh, yang tidak ada cacatnya, berarti 

tidak ada yang kurang dan tidak berlebihan. Terlihat pada Leaflet 

komik kisah mbah Syekh Jondang tampilan desain visualnya 

memiliki keutuhan dalam keberagaman. Penempatan secara khusus 

yang dilakukan pada elemen visual seperti ilustrasi dan juga warna 

di sengaja agar mempunyai keutuhan dan harmoni yang selaras 

sehingga menjadikan keutuhan yang utuh dalam satu tujuan. 

Harmoni yang selaras dimaksudkan untuk tidak saling 

bertentangan dengan bagian elemen lain sehingga tercipta keutuhan 

dan pusat perhatian pembaca dapat dipusatkan dengan maksud 

yang sama sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh desainnya. 

Untuk unsur penonjolan atau penekanan dilakukan pada 

ilustrasi dan headline “Jondang” yang menjadi fokus pertama yang 

dilihat oleh audiens. Pada unsur penonjolan atau penekanan dalam 

perancangan desain visual ini dimaksudkan untuk mengarahkan 

perhatian audiens yang menggunakan atau melihat desain visual 

poster ini. 

Unsur keseimbangan (balance) pada penyajian desain 

visual Leaflet ini menggunakan keseimbangan simetri, 

keseimbangan simetri yang susunan komposisinya sudah di 

tentukan dengan besar luasnya elemen visual untuk mencapai 

keseimbangan. Keseimbangan simetri mempunyai kesan santai ini 

berkaitan dengan informasi yang disampaikan. Dalam leaflet ini di 

dari 3 bagian yaitu, sampul, isi preview komik dan sinopsis dari isi 

cerita komik kisah mbah Syekh Jondang 
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4.1.7. T-shirt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 T-shirt 

(Sumber : Penulis 2021) 

1. Spesifikasi Karya 

Ukuran  : All size 

Illustrasi desain : Ilustrasi portrait dan logo type 

Tipografi  : Trajan Pro 

Proses visualisasi : Clip Studio Paint 

2. Identifikasi Karya 

T-shirt sudah melekat ke dalam kehidupan masyarakat, 

karena bahannya yang nyaman dan bentuknya yang sederhana 

sehingga sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari atau acara 
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formal dan non formal. T-shirt juga efektif digunakan sebagai 

media pendung ataupun media promosi komik kisah Mbah Syekh 

Jondang, yang terdiri ilustrasi komik sehingga mampi 

memperkenalkan komik tersebut. 

3. Analisis Karya 

Pada unsur keutuhan bahwa karya yang indah 

menunjukkan dalam keseluruhan sifat yang utuh, yang tidak ada 

cacatnya, berarti tidak ada yang kurang dan tidak berlebihan. 

Terlihat pada desain T-shirt komik kisah mbah Syekh Jondang 

tampilan desain visualnya memiliki keutuhan dalam keberagaman. 

Penempatan secara khusus yang dilakukan pada elemen visual 

seperti ilustrasi dan juga warna di sengaja agar mempunyai 

keutuhan dan harmoni yang selaras sehingga menjadikan keutuhan 

yang utuh dalam satu tujuan. Harmoni yang selaras dimaksudkan 

untuk tidak saling bertentangan dengan bagian elemen lain 

sehingga tercipta keutuhan dan pusat perhatian pembaca dapat 

dipusatkan dengan maksud yang sama sesuai dengan yang ingin 

disampaikan oleh desainnya. 

Untuk unsur penonjolan atau penekanan dilakukan pada 

ilustrasi dan headline “Jondang” yang menjadi fokus pertama yang 

dilihat oleh audiens. Pada unsur penonjolan atau penekanan dalam 

perancangan desain visual ini dimaksudkan untuk mengarahkan 

perhatian audiens yang menggunakan atau melihat desain visual 

poster ini. 

Unsur keseimbangan (balance) pada penyajian desain 

visual T-shirt ini menggunakan keseimbangan asimetri dan simetri, 

keseimbangan asimetri yang susunan komposisinya sudah di 

tentukan dengan besar luasnya elemen visual untuk mencapai 

keseimbangan. Keseimbangan asimetri mempunyai kesan santai ini 
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berkaitan dengan informasi yang disampaikan. Dan juga 

keseimbangan simetri ditunjukan pada bidang latar belakang yang 

mempunyai kesan dinamis. Desain T-shirt disajikan dalam bentuk 

potrait, bentuk potrait dipilih karena bentuk tersebut mempunyai 

bidang gambar yang tidak luas karena dalam posisi Vertikal. 

Dalam isi bidang terdiri dari ilustrasi pemandangan dan ilustrasi 

seorang pria dan wanita yang salin berinteraksi. 

 


