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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data 

Sebagai pendukung dalam perancangan tugas akhir, penulis mengumpulkan data 

primer maupun sekunder sebagai bagian dari riset penulis mengenai penulisan ini. 

Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Metode ini dibutuhkan untuk 

melengkapi data-data dalam menyelesaikan laporan ini. 

3.1.1. Wawancara 

Dalam pengumpulan data penulis ingin memahami permasalahan yang 

sesungguhnya terjadi pada kota Ambon. Selain itu, penulis juga mewawancarai 

beberapa desainer grafis yang memang memiliki fokus kepada tipografi. 

Wawancara kepada desainer grafis ini dapat menjadi acuan serta masukan yang 

dapat dipelajari dan diterapkan oleh penulis. Dengan begitu penulis akan 

melakukan wawancara yang di bagi menjadi dua aspek, yaitu: wawancara kepada 

pegiat dan pemerhati Alifuru dan kepada desainer grafis yang paham akan 

tipografi.  Wawancara ini dilakukan sebagai data pendukung serta pemahaman 

yang akan penulis dapatkan. Narasumber yang penulis wawancarai antara lain: 

3.1.1.1. Wawancara dengan pegiat dan pemerhati Alifuru 

Wawancara ini dilakukan dengan M. Thaha Pattiha, seorang pegiat dan 

pemerhati suku bangsa Alifuru serta memiliki darah keturunan suku 

bangsa Alifuru. T. Pattiha (komunikasi pribadi, Febuari 25, 2018) 

mengatakan, Suku bangsa Alifuru merupakan masyarakat asli Maluku 
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yang menyebar keberbagai kota di Maluku. Beliau menambahkan, bahwa 

suku bangsa Alifuru tidak memiliki ragam tulisan dan hanya 

menggunakan bahasa lisan untuk menceritakan sejarah ataupun warisan. 

Beliau juga menjelaskan mengenai tradisi memberikan sejarah atau 

warisan melalui bahasa lisan ini, dikhawatirkan dapat menimbulkan 

hilangnya sejarah Maluku secara permanen. Beliau menambahkan bahwa 

suku bangsa Alifuru sangat menutup diri terhadap masyarakat lain. 

Bahkan sejarah dan warisan bisa dipendam seumur hidup tanpa 

diceritakan kepada orang lain atau keturunannya. Hal ini menjadikan, 

keturunan suku bangsa Alifuru cenderung memiliki kekeliruan dalam 

menafsirkan sejarahnya. 

Adapun pendekatan dari masyarakat Maluku yang tinggal di 

Belanda dalam membuat inovasi berbentuk alfabet, yang di adaptasi 

melalui ornamen Alifuru untuk dijadikan ragam tulisan. Namun dalam 

pembuatannya memiliki kekeliruan yang pada akhirnya dapat 

menimbulkan kesalah tafsiran dalam sejarah Maluku. Beliau menanggapi 

perihal alfabet suku bangsa Alifuru, bahwa ornamen yang dibukukan dan 

diartikan menjadi alfabet Latin memiliki kekeliruan. Beliau menjelaskan, 

bahwa benar adanya ornamen yang sama seperti penggambaran pada buku 

belanda tersebut, tetapi memiliki kesalahan pada tafsirnya. Ornamen-

ornamen tersebut dibuat sebagai penanda bahwa adanya suku bangsa 

Alifuru bukan sebagai alfabet suku bangsa Alifuru. Beliau menambahkan, 

alfabet suku bangsa Alifuru tidak bisa dibenarkan karena tidak 
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ditemukannya jejak berkomunikasi menggunakan ornamen-ornamen 

tersebut. Jika ornamen-ornamen ini digunakan untuk berkomunikasi, pasti 

ditemukan tulisan yang berada pada daun atau batu seperti aksara Pallawa.  

Dengan begitu, dapat di simpulkan bahwa suku bangsa Alifuru tidak 

memiliki alfabet untuk berkomunikasi, melainkan hanya ornamen sebagai 

penanda bahwa adanya kehadiran suku bangsa Alifuru. 

Beliau menjelaskan lebih dalam mengenai ornamen-ornamen dari 

Maluku. Bahwasanya ornamen tersebut dibuat berdasarkan tanda terima 

kasih suku bangsa Alifuru terhadap alam sekitar. Sebagai contoh adalah 

matahari yang memberikan penerangan pada siang hari. Lalu masyarakat 

suku bangsa Alifuru membuat ornamen berbentuk matarhari sebagai tanda 

terima kasih. Penyebaran suku bangsa Alifuru menjadikan ornamen-

ornamen ini dipakai diberbagai media dalam kebudayaan Maluku. Berikut 

merupakan ornamen-ornamen asli suku bangsa Alifuru yang digambarkan 

oleh beliau: 
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Gambar 3.1 Ilustrasi ornamen Ambon dibuat oleh M. Thaha. Pattiha 

 

 

Gambar 3.2 Ilustrasi ornamen Ambon dibuat oleh M. Thaha. Pattiha 
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Gambar 3.3 Ilustrasi ornamen Ambon dibuat oleh M. Thaha. Pattiha 
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Gambar 3.4 Ilustrasi ornamen Ambon dibuat oleh M. Thaha. Pattiha 

 

 

Gambar 3.5 Wawancara  dengan M. Thaha. Pattiha 
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Lalu ada juga ornamen Maluku yang digunakan sebagai tattoo 

masyarakat suku bangsa Alifuru dan sudah di bukukan oleh masyarakat 

belanda. Berikut merupakan ornamen-ornamennya: 

 

Gambar 3.6 Ornamen Maluku 

(Hukom. C. & Lilipaly. A. 1985. Hlm 148) 

 

 

Gambar 3.7 Ornamen Maluku 

(Hukom. C. & Lilipaly. A. 1985. Hlm 149) 
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Gambar 3.8 Ornamen Maluku 

(Hukom. C. & Lilipaly. A. 1985. Hlm 150) 

 

 

Gambar 3.9 Ornamen Maluku 

(Hukom. C. & Lilipaly. A. 1985. Hlm 151) 
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Gambar 3.10 Ornamen Maluku 

(Hukom. C. & Lilipaly. A. 1985. Hlm 152) 

 

 

Gambar 3.11 Ornamen Maluku  

(Hukom. C. & Lilipaly. A. 1985. Hlm 153) 
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Gambar 3.12 Ornamen Maluku  

(Hukom. C. & Lilipaly. A. 1985. Hlm 154) 

 

 

Gambar 3.13 Ornamen Maluku  

(Hukom. C. & Lilipaly. A. 1985. Hlm 155) 
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Gambar 3.14 Ornamen Maluku  

(Hukom. C. & Lilipaly. A. 1985. Hlm 156) 

 

 

Gambar 3.15 Ornamen Maluku  

(Hukom. C. & Lilipaly. A. 1985. Hlm 157) 
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Gambar 3.16 Ornamen Maluku  

(Hukom. C. & Lilipaly. A. 1985. Hlm 158) 

 

 

Gambar 3.17 Ornamen Maluku  

(Hukom. C. & Lilipaly. A. 1985. Hlm 159) 
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Gambar 3.18 Ornamen Maluku  

(Hukom. C. & Lilipaly. A. 1985. Hlm 160) 

 

3.1.1.2. Kesimpulan Wawancara 

Masyarakat  Ambon merupakan  penerus suku bangsa Alifuru. Masyarakat 

Ambon juga memiliki kecenderungan tertutup dalam menceritakan sejarah 

dan warisan budayanya. Namun, ada peninggalan dari suku bangsa Alifuru 

yang dari dahulu hingga saat ini masih memiliki ke asliannya. Yaitu, 

ornamen-ornamen suku bangsa Alifuru yang menjadi warisan budaya kota 

Ambon dan harus tetap dijaga serta dilestarikan. 

3.1.1.3. Wawancara Diaz Hendrassukma 

Diaz Hendrassukma merupakan pemilik dari Swargaloka design studio 

yang berada di daerah kebayoran baru. Beliau memiliki kecintaan terhadap 

tipografi yang sering diterapkan dalam logotype. Hendrassukma. D 

(komunikasi pribadi, Maret, 7, 2018) mengatakan, logotype sangat 
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sederhana untuk dipandang serta mengandung banyak arti di dalamnya. 

Beliau menambahkan, penyederhanaan dalam sebuah bentuk type menjadi 

sangat penting dalam penggarapannya. Hal itu dibutuhkan karena hasil 

dari type harus dengan mudah dicerna oleh audience serta dapat 

memberikan kesan kepada yang melihatnya. Beliau juga mengatakan, 

bahwa kesatuan dari pembuatan typeface itu sangat penting. Mulai dari 

anatomi hurufnya, keluarga hurufnya, hingga pengukuran hurufnya. 

Beliau juga menanggapi pengambilan budaya untuk dijadikan 

topik merupakan hal yang baik bila memiliki tujuan serta riset dan 

penggarapan yang baik juga. Menurut beliau, jika penggarapannya hanya 

sebatas mengangkat batik atau objek, itu merupakan hal yang sangat 

minim sekali dalam melakukan riset. Karena, jika membicarakan 

mengenai budaya, disana pasti memiliki banyak aspek. Mulai dari 

kesenian, baju adat, hingga ragam tulisan. Beliau menambahkan, disana 

juga memiliki sifat yang dapat di ambil menjadi sebuah visual, yang 

dimana sifat-sifat ini banyak dimiliki oleh masing-masing budaya yang 

ada di Indonesia. Oleh karena itu, pengambilan topik bertemakan budaya 

menjadi baik jika penggarapan yang dilakukan juga baik. Beliau juga 

mengatakan, banyak penggarapan isu budaya yang sangat menarik untuk 

di jadikan referensi. Beliau menambahkan, desain type yang bertemakan 

budaya dapat digunakana pada situasi yang memang memiliki 

kesinambungan dengan konsepnya. 
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Beliau juga membicarakan mengenai desain untuk suatu identitas. 

Beliau mengatakan, jika ingin mengangkat suatu identitas harus paham 

dan tau apa yang menjadi common sense pada hal tersebut. Hal ini 

bertujuan untuk masyarakat dapat menerka apa yang kita buat dengan 

common sense tersebut. Jika penggarapannya tidak menggunakan common 

sense tersebut, dicurigai akan tidak terlihat identitasnya dan hanya melihat 

bentuk yang diterima begitu saja. 

3.1.1.4. Wawancara Yasser Rizky 

Yasser Rizky merupakan  spesialis desain tipografi dan juga memiliki 

banyak bisnis yang berjalan di dalam dunia desain grafis. Beliau sangat 

terkenal dengan experimental pada karya desainnya dan selalu membuat 

karya desain yang diluar batas. Rizky. Y (komunikasi pribadi, maret, 9, 

2018) mengatakan, karya tipografi tidak melulu mengenai typeface. Karya 

printing yang bermain dengan tipografi juga dapat disebut dengan 

tipografi artwork. Beliau juga menambahkan, desain apapun itu yang 

menggunakan platform tipografi itu juga dapat disebut dengan tipografi. 

Beliau juga mengatakan, tipografi merupakan penggunaan yang abstrak 

yang tidak dapat direpresentasikan oleh suatu bentuk. Beliau juga 

mengatakan tipografi dapat menjadi penting atau hanya menjadi 

supporting, semua itu tergantung pada konsep yang akan dilakukan. 

Beliau juga mengatakan, bahwa tipografi merupakan karya yang kultural, 

tergantung dari budaya mana kita berasal. Budaya ini amat sangat 

mempengaruhi desain tipografi yang dibuat oleh sang desainernya. 
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Menanggapi tipografi yang ada di Indonesia, beliau mengatakan 

bahwa di Indonesia memiliki kelemahan pada form di bidang tipografi. 

Jika berbicara mengenai good typography, di Indonesia sangat lemah akan 

hal itu. Karena memang belum adanya pembelajaran yang mendalam 

mengenai good typography. Desain type yang ada hanya menjadi desain 

yang fungsional saja dan bukan menjadi desain yang dapat dibaca dengan 

baik. Beliau menambahkan mengenai topik yang mengangkat budaya yang 

ada di Indoneisa, bahwa orang Indonesia itu sendiri juga harus bisa 

menghargai font dengan banyaknya membaca. Dengan begitu, 

typedesigner dapat dihargai kerja kerasnya oleh masyarakat Indonesia. 

Beliau juga mengatakan, Tipografi di Indonesia hanya sebatas menjadi 

jargon “keren” saja, namun peminat untuk menghargai tipografinya masih 

sangat minim. Hanya kaum intelektual dibidang tipografi dan orang yang 

suka membaca saja yang dapat menghargai dan ini belum menjadi hal 

yang baik untuk para typedesigner. 

Menanggapi adaptasi typeface berdasarkan aksara, beliau 

mengatakan masih adanya kemungkinan yang dapat diambil. Gaya visual 

menjadi hal yang paling truthful untuk diadaptasi. Namun, beliau tidak 

dapat menanggapi lebih lanjut karena belum pernah digarap sebelumnya. 

Beliau juga mengatakan mengenai identitas yang dapat di ambil dari sifat-

sifat budaya itu sendiri. Sifat-sifat itu dapat dijadikan visual yang dapat 

mengambarkan identitas dari suatu budaya. 
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3.1.1.5. Kesimpulan 

Dari hasil wawancara kepada desainer yang memang memiliki basic pada 

typeface adalah pengangkatan topik mengenai budaya masih 

memungkinkan. Keduanya memiliki sudut pandang yang serupa mengenai 

identitas. Bahwa sifat-sifat yang harus diambil agar identitas dari topik 

budaya bisa terlihat dan mudah dicerna oleh orang yang melihatnya. Lalu 

juga, riset dan tujuannya menjadi pendukung dalam pelaksanaannya. Agar 

dapat menghasilkan desain yang baik dengan penggarapan yang 

menggunakan unsur-unsur keilmuan desain grafis. 

3.2. Observasi 

Observasi ini dilakukan penulis guna untuk mengetahui lebih dalam mengenai 

permasalahan yang penulis ambil. Penulis akan melakukan obsevasi lebih dalam 

perihal tipografi, macam-macam jenis tipografi, hingga proses dalam 

pembuatannya. Teknik observasi yang penulis lakukan adalah dengan melakukan 

Gambar 3.19 Wawancara dengan Yasser Rizky 
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perbandingan memalui eksistensi typeface serta typeface yang menjadi referensi. 

Observasi ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis perihal tipografi. 

3.2.1. Studi Existing 

Studi existing ini dapat membantu penulis dalam memiliki gambaran typeface 

yang memiliki tema budaya. Hal ini dapat membantu membuka sudut pandang 

penulis mengenai typeface yang sudah dibuat sebelumnya dengan tema yang 

serupa. Berikut merupakan typeface yang sudah ada sebelumnya:  

 

 

 

Gambar 3.20 Aksara Kujang  

(Luthfiasari. A. 2014. Diambil dari Behance) 

 

Aksara Kujang merupakan typeface hasil adaptasi Kujang oleh Luthfiasari. 

Kujang merupakan senjata tradisional khas daerah Sunda yang cukup dikenal oleh 

masyarakat. Dalam klasifikasinya, Aksara Kujang masuk dalam kategori display 

typeface. Terlihat dari setiap sisi huruf yang memiliki lengkungan khas dari 

senjata tradisional Kujang. Dalam pembuatannya, Luthfiasari menggabungkan 

century schoolbook font dengan memasukan lengkungan khas Kujang yang 

dimana century schoolbook font merupakan serif types. 
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Gambar 3.21 Aksara Sunda  

(Luthfiasari. A. 2014. Diambil dari Behance) 

 

Aksara Sunda merupakan kombinasi antara huruf tradisional Sunda yang 

disebut Cacarakan dengan huruf alfabet Latin. Dalam klasifikasinya, typeface 

Aksara Sunda ini masuk dalam karakteristik modular. Terhilat jelas lengkungan 

dari huruf Cacarakan yang digabungkan dengan huruf alfabet Latin. 

 

 

Gambar 3.22 Tolu Typeface  

(Carella. I. 2015. Diambil dari Behance) 

Perancangan Typeface Hasil..., Ryanda Putra Wima, FSD UMN, 2018



56 

 

 

Gambar 3.23 Specimen Tolu Typeface  

(Carella. I. 2015. Diambil dari Behance) 

 

 

Gambar 3.24 Specimen Tolu Typeface  

(Carella. I. 2015. Diambil dari Behance) 

 

 

Gambar 3.25 Specimen Tolu Typeface  

(Carella. I. 2015. Diambil dari Behance) 

 

Tolu typeface merupakan representasi dari budaya tradisional Batak Toba 

yang dibuat oleh Carella. Mengadaptasi ornamen yang berada pada Batak Toba 

dan menjadikannya typeface. Tolu typeface masuk dalam klasifikasi display type 
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dengan karakteristik modular. Memasukan elemen-elemen garis yang berada pada 

ornamen Batak Toba dan menjadikannya huruf alfabet Latin. 

 

Gambar 3.26 Joglo Typeface  

(EN 86/21. 2016. Diambil dari Behance) 

 

 

Gambar 3.27 Specimen Joglo Typeface  

(EN 86/21. 2016. Diambil dari Behance) 

 

Joglo typeface merupaka kombinasi antara huruf tradisional Jawa yang 

disebut Hancaraka dengan huruf alfabet Latin. Sama seperti Aksara Sunda, Joglo 

typeface masuk dalam klasifikasi display type dengan karakteristik modular. 

Memasukan elemen garis yang ada pada huruf Hancaraka dan menjadikannya 

huruf alfabet Latin. 
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3.2.2. Studi Referensi 

Penulis memiliki studi referensi sebagai acuan dalam merancang typeface. Pada 

studi referensi ini, typeface yang dibuat merupakan klasifikasi text typeface 

dengan memasukan elemen-elemen garis yang dijadikan sebuah huruf. Berikut 

adalah studi referensinya: 

 

Gambar 3.28 Sakata Typeface  

(Gregory. I. 2014. Diambil dari Behance) 

 

 

Gambar 3.29 Specimen Sakata Typeface 

(Gregory. I. 2014. Diambil dari Behance) 
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Gambar 3.30 Garuda  

(Gregory. I. 2014. Diambil dari Behance) 

 

Sakata typeface merupakan typeface hasil adaptasi dari burung garuda 

yang menjadi simbol negara Republik Indonesia. Dalam perancangannya, 

Gregory. I. membuat typeface yang masuk kedalam klasifikasi text typeface 

dengan menggunakan karakteristik jenis glyphics. 

3.2.3. Kesimpulan 

Berdasarkan eksistensi dari typeface yang sudah pernah di rancang menggunakan 

topik budaya, penulis dapat mempelajari cara penerapan dan perancangannya. 

Dengan demikian, penulis harus mencari cara yang tepat dapat bisa 

memperlihatkan identitas dari topik yang penulis ambil. 

3.3. Analisa Bentuk 

Penulis melakukan studi lebih lanjut mengenai ornamen Maluku dengan 

mengkategorikan beberapa bentuk yang dinilai sebagai bentuk inti dari ornamen 

Maluku. Pohlen. J. (2015) mengatakan, pada perancangan typeface harus 

diperhatikan ketebalan antara huruf kapital dan huruf kecil, ascender dan 
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descender, kontras tebal tipis dan kemiringan upstroke dan downstroke. Beliau 

menambahkan, transisi antara garis lurus dan garis lengkung juga harus 

diperhatikan. Beliau juga mengatakan mengenai klasifikasi bentuk berdasarkan 

konstruksi bentuk huruf. Pada kategori ini, penulis mendapatkan ornamen inti 

berupa burung, matahari, burung dan matahari, burung gabungan, daun, daun dan 

matahari, repetitive, dan lainnya. Pengkategorian ini mempermudahkan penulis 

dalam mengklasifikasi bentuk untuk dapat menemukan bentuk yang nantinya 

akan menjadi barometer dalam perancangan. Berikut merupakan bentuk ornamen 

yang sudah penulis kategorikan: 

 

 

Gambar 3.31 Ornamen Burung  

(Diambil dari Amaone) 
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Gambar 3.32 Ornamen Matahari 

(Diambil dari buku Amaone & Ornamen Maluku) 

 

 

Gambar 3.33 Ornamen Burung & Matahari 

(Diambil dari buku Amaone & Ornamen Maluku) 
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Gambar 3.34 Ornamen Burung Gabungan 

(Diambil dari buku Amaone) 

 

 

Gambar 3.35 Ornamen Daun 

(Diambil dari buku Amaone) 
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Gambar 3.36 Ornamen Daun & Matahari 

(Diambil dari buku Amaone) 

 

 

Gambar 3.37 Repetitive 1 

(Diambil dari buku Ornamen Maluku) 
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Gambar 3.38 Repetitive 2 

(Diambil dari buku Amaone & Ornamen Maluku) 

 

 

Gambar 3.39 Repetitive 3 

(Diambil dari buku Amaone & Ornamen Maluku) 
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Gambar 3.40 Lainnya  

(Diambil dari buku Amaone & Ornamen Maluku) 

 

Setelah mengkatogerikan ornamen Maluku, penulis melakukan klasifikasi 

bentuk agar mendapatkan bentuk vertikal, horizontal, diagonal, kurva, dan  

melingkar untuk di aplikasikan pada saat perancangan. Berikut merupakan hasil 

kalsifikasinya: 

 

Gambar 3.41 (Burung Vertikal) 
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Gambar 3.42 Burung (Horizontal) 

 

 

Gambar 3.43 Burung (Kurva) 

 

 

Gambar 3.44 Burung (Melingkar) 

 

 

Gambar 3.45 Matahari (Vertikal) 
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Gambar 3.46 Matahari (Horizontal) 

 

 

Gambar 3.47 Matahari (Diagonal) 

 

 

Gambar 3.48 Matahari (Kurva) 

 

 

Gambar 3.49 Matahari (Malingkar) 
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Gambar 3.50 Burung & Matahari (Vertikal) 

 

 

Gambar 3.51 Burung & Matahari (Horizontal) 

 

 

Gambar 3.52 Burung & Matahari (Diagonal) 
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Gambar 3.53 Burnug & Matahari (Kurva) 

 

 

Gambar 3.54 Burnug & Matahari (Melingkar) 

 

 

Gambar 3.55 Burung Gabungan (Vertikal) 
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Gambar 3.56 Burung Gabungan (Horizontal) 

 

 

Gambar 3.57 Burung Gabungan (Diagonal) 

 

 

Gambar 3.58 Burung Gabungan (Kurva) 

 

Gambar 3.59 Daun (Vertikal) 
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Gambar 3.60 Daun (Horizontal) 

 

 

Gambar 3.61 Daun (Diagonal) 

 

 

Gambar 3.62 Daun (Kurva) 

 

 

Gambar 3.63 Daun (Melingkar) 
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Gambar 3.64 Daun & Matahari (Vertikal) 

 

 

Gambar 3.65 Daun & Matahari (Horizontal) 

 

 

Gambar 3.66 Daun & Matahari (Diagonal) 

 

 

Gambar 3.67 Daun & Matahari (Kurva) 
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Gambar 3.68 Daun & Matahari (Melingkar) 

 

 

Gambar 3.69 Repetitive (Vertikal) 

 

 

Gambar 3.70 Repetitive (Horizontal) 

 

 

Gambar 3.71 Repetitive (Diagonal) 
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Gambar 3.72 Repetitive (Kurva) 

 

 

Gambar 3.73 Repetitive (Melingkar) 

 

 

Gambar 3.74 Lainnya (Vertikal) 

 

 

Gambar 3.75 Lainnya (Horizontal) 
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Gambar 3.76 Lainnya (Diagonal) 

 

 

Gambar 3.77 Lainnya (Kurva) 

 

 

Gambar 3.78 Lainnya (Melingkar) 

 

Setelah mengklasifikasi bentuk vertikal, horizontal, diagonal, kurva dan 

melingkar, penulis memilih dari masing-masing bentuk sesuai dengan hasil mind 

mapping agar mendapatkan barometer untuk perancangan. Berikut adalah  hasil 

mind mapping yang di jadikan barometer dalam perancangan: 
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Gambar 3.79 Mind Mapping 1 

 

 

Gambar 3.80 Mind Mapping 2 
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Gambar 3.81 Mind Mapping 3 

 

 

Gambar 3.82 Mind Mapping 4 

 

Dari hasil mind mapping yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan kata 

kunci yang menjadi barometer penulis dalam melakukan perancangan serta 

pemilihan dalam klasifikasi ornamen Maluku. Penulis mendapat kan kata esa dan 

hayati sebagai kata kunci dalam perancangan. Namun juga, penulis melakukan 

Perancangan Typeface Hasil..., Ryanda Putra Wima, FSD UMN, 2018



78 

 

mind mapping lebih lanjut dan mendapatkan kata selaras, beragam, kuat, dan 

kesatuan dari kata esa dan hayati. Dengan begitu, penulis mengklasifikasi bentuk 

vertikal, horizontal, diagonal, kurva dan melingkar sesuai dengan kata kunci yang 

penulis dapatkan. Berikut adalah hasil dari klasifikasi yang penulis lakukan: 

 

 

Gambar 3.83 Burung (Vertikal) 

 

 

Gambar 3.84 Burung (Horizontal) 

 

 

Gambar 3.85 Burung Matahari (Diagonal) 
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Gambar 3.86 Repetitive (Kurva) 

 

 

Gambar 3.87 Daun Matahari (Melingkar) 

 

3.3.1. Kesimpulan 

Dalam anailsa bentuk ini, penulis melakukan mengkategorikan, mengklasifikasian 

bentuk, serta membuat mind mapping agar mendapat hasil yang sesuai untuk 

perancangannya. Dengan mendapatkan kata kunci tersebut, dapat membantu 

penulis agar merancang typeface yang sesuai dengan apa yang ada di kepulauan 

Maluku. 

3.4. Metodologi Perancangan 

Metode perancangan typeface yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan 

karakteristik budaya Ambon. Namun juga, penulis menggunakan ornamen-

ornamen Ambon yang menjadi acuan dalam perancangannya. Lalu, penulis juga 
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menggunakan metode perancangan typeface berdasarkan teori Bergsland. D. 

(2016) melalui beberapa tahapan, yakni: 

1. Brainstorming 

Mengumpulkan ide kreatif yang dapat di jadikan acuan dalam 

perancangan. 

2. Mind Mapping 

Mencari gagasan yang digali secara mendalam dan dapat dijadikan titik 

tumpu dalam mendesain. 

3. Riset Desain 

Melakukan pendekatan yang dapat menjadi potensi sumber referensi. 

4. Preliminary Design 

Mendesain tahap awal yang dapat menjadi titik tumpu untuk bereksplorasi. 

5. Developing Stage 

Mengembangkan desain tahap awal yang dapat di eksplorasi lebih dalam. 

6. Final Design Concept 

Memfinalkan desain yang sudah dipilih. 

7. Finishing 

Membuat digitalisasi dari konsep yang sudah terpilih. 

8. Final Evaluation 

Melakukan evaluasi akhir dan juga sentuhan terakhir agar desain terlihat 

lebih menarik. 

Adapun juga promotional kit guna untuk membantu menyebarkan 

perancangan agar dapat terlihat lebih menarik dan dapat diketahui oleh 
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masyarakat luas pada hasil akhirnya. Promotional kit yang akan digunakan, 

berupa: 

1. Specimen book 

2. Pocket book Alifuru 

3. X-banner 

4. Poster A2 

5. Notes A6 

6. Gantungan kunci 

7. Case handphone 

8. Totebag 

9. Kaos
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