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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Stroke 

Menurut Misbach dalam buku Arum (2015),  Stroke adalah salah satu sindrom 

neurologi yang dapat menimbulkan kecacatan dalam kehidupan manusia. 

Penyakit stroke merupakan gangguan fungsi otak akibat kurangnya aliran darah 

ke otak sehingga mengakibatkan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak 

terpenuhi. Stroke merupakan penyakit yang berbahaya dan bisa menyebabkan 

kematian, penyakit ini bisa menyerang siapa saja bahkan anak-anak juga dapat 

terserang (hlm. 11). 

Gambar 2.1. Stroke 

 (Sumber: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/symptoms-causes/dxc-20117265) 

Penyakit stroke dapat disebabkan oleh beberapa penyakit penting lainnya:  

a. Hipertensi (tekanan darah tinggi) 

Tekanan darah merupakan peluang terbesar terjadinya stroke. Hipertensi atau 

tekanan darah tinggi mengakibatkan adanya gangguan aliran darah yang 
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mana diameter pembuluh darah akan mengecil sehingga darah yang mengalir 

ke otak akan tersumbat. Dengan aliran yang tersumbat, maka otak akan 

kekurangan suplai oksigen dan glukosa dan lama kelamaan jariangan otak 

akan mati. 

b. Penyakit Jantung 

Penyakit jantung seperti jantung koroner dan infarkmiokard menjadi faktor 

terbesar tejadinya penyakit stroke. Jika pusat pengaturan darah mengalami 

kerusakan, maka aliran darah tubuh pun menjadi terganggu, termasuk aliran 

darah menuju ke otak 

c. Diabetes Melitus 

Penyakit diabetes melitus membuat pembuluh darah kaku yang akan 

membuat peningkatan atau penurunan kadar glukosa darah secara tiba-tiba 

sehingga menyebabkan kematian otak. 

d. Hiperkolesterolemia 

Kondisi dimana kadar kolesterol dalam darah berlebih yang mengakibatkan 

terbentuknya plak pada pembuluh darah. Kondisi ini lama-kelamaan akan 

mengganggu aliran darah, termasuk aliran darah ke otak. 

2.1.1. Gejala Stroke 

Arum (2015, hlm. 21-22) mengatakan pada masyarakat awam gejala yang terjadi 

tidak disadari, tiba-tiba penderita telah jatuh sakit dan sudah parah sehingga 

terlambat untuk ditangani. Namun bila jeli gelaja stroke dapat terlihat dengan 

jelas. 
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Beberapa gejala stroke yang timbul adalah: 

1. Tubuh merasa lemas dan mati rasa pada bagian tubuh tertentu. 

2. Merasa kebinggungan, gangguan bicara, dan sulit mengerti atau memahami. 

3. Penglihatan yang terganggu, seperti kabur. 

4. Mengalami masalah saat berjalan, terasa pusing hingga kehilangan 

keseimbangan. 

5. Mengalami sakit kepala yang berat. 

6. perut terasa mual, panas, dan muntah. 

7. Penderita dapat mengalami pingsan secara tiba-tiba. 

 

2.1.2. Penyebab Penyakit Stroke 

Menurut Arum (2015, hlm. 13-15) penyakit stroke dapat diakibatkan oleh 

beberapa penyebab, penyebab terjadinya stroke akan diuraikan dibawah ini: 

1. Pecahnya Pembuluh Darah 

Pecahnya pembuluh darah, darah akan keluar mengisi ruang tengkorak 

kepala. Karena hal tersebut, jika darah keluar, makan dapat meningkatkan 

tekanan didalam otak. Efek ini akan penurunkan kesadaran secara tiba-tiba. 

2. Penyumbatan Pembuluh Darah pada Otak 

Penyumbatan darah pada otak mengakibatkan darah yang membawa nutrisi 

tidak dapat sampai ke jaringan otak. 

3. Kelas Sosial 

Golongan kelas atas dan profesional seperti dokter memiliki resiko stroke 

yang lebih rendah dibanding pekerja kasar. Karna golongan kelas atas dan 
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profesional menerapkan gaya hidup sehat dan jika terkena penyakit stroke 

golongan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan pengobatan yang baik. 

Sebaliknya golongan kelas bawah dan pekerja kasar tidak dapat menerapkan 

pola hidup sehat saat terkena penyakit stroke maka mereka tidak dapat 

mengusahakan pengobatan yang terbaik. 

 Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan penyakit stroke, yaitu: faktor 

medis yang terjadi biasaya pengerasan pembuluh darah, adanya riwayat stroke 

pada keluraga (faktor keturunan), dan migran atau sakit kepala sebelah. Faktor 

pelaku atau penderita diakaibatkan kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman 

bersoda atau beralkohol, suka menyantap makanan cepat saji, dan kurang 

berolahraga. 

2.1.3. Mencegah Stroke 

Penyakit stroke dapat dicegah dengan mengubah cara hidup, seperti: 

a. Menghindari rokok, merokok bukan hanya dapat menimbulkan penyakit 

stroke namun penyakit berbahaya lain dapat timbul. 

b. Menghindari minuman beralkohol, minuman beralkohol dapat 

menimbulkan kecanduan, meningkatkan tekanan darah, merusak saraf, 

penyakit jantung, metabolisme tubuh teganggu. 

c. Banyak mengkomsumsi sayuran dan buah. 

d. Mengurangi konsumsi garam, garam dapat meningkatkan kadar natrium 

dalam darah yang berbahaya untuk tubuh, natrium juga terdapat pada 

beberapa makanan antara lain  ayam mentah, mie, mentega, saus tomat 

dan keju. 
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2.1.4. Rehabilitasi Stroke 

Menurut Sari (2016) Rehabilitasi adalah suatu tahap pada kondisi pasca stroke 

yang harus dilalui. Rehabilitasi atau pemulihan harus segera dilakukan setelah 

mengalami stroke. Semakin cepat dilakukan rehabilitasi maka peluang 

kesembuhan akan semakin besar. Umumnya masalah yang dialami oleh penderita 

stroke anatara lain gangguan motorik, gangguan sensorik, dan gangguan kognitif 

(hlm. 138).  

Arum (2015) mengatakan bahwa rehabilitasi bertujuan untuk menstimulasi 

otak agar bekerja kembali dan membuat berbagai koneksi baru diantara sel otak 

yang sehat, namun hal yang terpenting adalah dorongan dari keluarga dan 

dorongan diri sendiri untuk pulih dan kembali melakukan kegiatan yang biasa 

dilakukan sebelum terkena stroke. 

 Gambar 2.2. Rehabilitasi Stroke 
(https://m.tempo.co/read/news/2010/10/31/061288343/agar-pulih-dari-serangan-monster) 

Ada beberapa terapi yang bisa dilakukan setelah terserang stroke. Terapi-terapi itu 

meliputi: 

1. Terapi dampak psikologis 

Orang yang mengalami stroke pasti akan mengalami dampak buruk secara 

psikologi, karena itu terapi dampak psikologis sangatlah dibutuhkan oleh 
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pasien. Terapi ini berguna untuk mengembalikan psikologis yang lebih baik 

dan kembali normal, dampak psikologi meliputi depresi dan kecemasan. 

2. Terapi Fisik 

Penderita stroke akan mengalami perubahan secara fisik. Misalnya, seseorang 

sebelum terkena stroke, ia dapat berjalan dengan normal. Saat terkena stroke 

seseorang itu akan mengalami kelumpuhan pada salah satu kaki atau kedua 

kakinya oleh karena itu seseorang harus melakukan terapi fisik agar anggota 

tubuh dapat digerakan kembali. Cara memulihkan pasien dengan 2 cara 

diantaranya: 

a) Latihan pasif, latihan dengan bantuan orang lain seperti dokter, suster, 

atau pihak keluarga. 

b) Latihan aktif, latihan menggerakan organ-organ tanpa bantuan orang lain 

melainkan kekuatan sendiri. 

3. Terapi Kognitif 

Terapi Konigtif, bertujuan untuk mengembalikan fungsi otak dengan lisan 

maupun tulisan yang bertujuan melatih ingatan. 

4. Terapi komunikasi 

Terapi komunikasi bertujuan agar pasien dapat berkomunikasi dengan baik. 

2.2. Ilustrasi 

Zeegen (2009) mengatakan bahwa ilustrasi adalah sebuah media yang 

dikomunikasikan melalui visual. Ilustrasi berada di antara art dan graphic design. 

Pada zaman dahulu ilustrasi dibuat untuk membantu seseorang dalam 
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menyampaikan ide atau pesan. Sebuah ilustrasi sebaiknya memiliki kejelasan dan 

kesederhanaan, yang dapat mempengaruhi dengan tujuan mengajarkan sesuatu. 

Ilustrasi pada dasarnya merupakan terjemahan dari teks. Ilustrasi mampu 

membantu mengkomunikasikan pesan dengan cepat, tepat dan tegas. Kemampuan 

yang lain adalah kekuatannya yang mampu membentuk suasana penuh emosi dan 

membuat gagasan menjadi seakan akan nyata. Sehingga dengan ilustrasi ini maka 

pesan dalam teks akan menjadi lebih berkesan karena pembaca lebih mudah 

mengingat gambar daripada teks (hlm. 6). 

2.2.1. Fungsi Ilustrasi 

Menurut Supriyono (2010), ilustrasi digunakan untuk menjelaskan dan 

mempermudah pembaca dalam memahami pesan, serta daya tarik desain. 

Supriyono (2010) mengatakan fungsi lain ilustrasi antaranya sebagai berikut: 

1. Menangkap perhatian pembaca. 

2. Memperjelas is yang terkandung dalam teks (body copy) 

3. Menunjukan identitas perusahaan. 

4. Menunjukanb produk yang ditawarkan. 

5. Meyakini pembaca terhadap informasi yang di sampaikan melalui teks. 

6. Membuat pembaca tertarik untuk membawa judul. 

7. Menonjolkan keunikan produk. 

8. Menciptakan kesan. 

Penggunaan ilustrasi yang berlebihan dapat membuat  kebinggungan dan 

mengurangi nilai keterbacaan. Bentuk suatu obyek ilustrasi dapat berupa gambar 

manusia, tumbuhan dan hewan. Gambar-gambar tersebut bisa menggunakan satu 
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objek atau digabungkan dengan objek lain mejadi objek baru. Obyek gambar 

disesuaikan dengan narasi atau tema yang telah dibuat (hlm. 50-52).  

2.2.2. Jenis-Jenis Ilustrasi 

Menurut Crum dan Tuner (2008, hlm. 153), Ilustrasi dibagi menjadi 7 jenis 

ilustrasi yaitu: 

1. Foto Asli 

Membuat ilustrasi dari sebuah foto yang terlihat nyata, biasanya digunakan 

sebagai ilustrasi promosi suatu tempat, barang, kecantikan, dan ketampanan. 

 Gambar 2.3. Foto Asli 
(Sumber: https://id.pinterest.com/pin/272819689899276698) 

2. Stratch Board 

Menggunakan alat khusus untuk menggambar dengan cara mengoresnya pada 

sebuah bidang. 
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 Gambar 2.4. Stratch Board 
(Sumber: https://id.pinterest.com/joyschultz/scratchboard-art/) 

3. Kartun 

Gambar ini biasanya terlihat lucu dengan menggunakan goresan-goresan. 

Warna yang digunakan adalah warna-warna cerah yang terkesan ceria. 

Gambar 2.5. Kartun 
(Sumber: http://id.hereisfree.com/materials/download/11997.html) 

4. Line Art 

Jenis menggambar ini hampir sama dengan sketsa yang menggunakan pensil 

atau pena tanpa menggunakan pewarna lain. 
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Gambar 2.6. Line Art 

(Sumber: https://openclipart.org/detail/245217/decorative-floral-butterfly-line-art-no-fills) 

5. Stylized Realismenis ini merupakan percampuran jenis foto asli dengan 

kartun. Foto yang dihasilkan akan dibuat menjadi sebuah kartun, namun lebih 

nyata dibandingkan kartun dan bersifat ilustratif. 

 Gambar 2.7. Stylized Realism 

(Sumber: http://id.hereisfree.com/materials/download/11997.html) 
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6. Digital 

Menggunakan bantuan komputer dengan cara scan atau langsung melukis 

didalam komputer. Jenis ini dibedakan menjadi dua yaitu vector dan raster. 

Gambar 2.8. Digital 
(Sumber: http://graphicdesignjunction.com/2013/02/digital-illustration-artwork/) 

7. Technical Illustration 

Sama dengan line art yang membedakannya adalah menggunakan pensil atau 

pena pada komputer. 

 

Gambar 2.9. Technical Illustration 
(Sumber: 

http://store.digitalriver.com/store/acd/en_US/DisplayProductDetailsPage/productID.2194521

00?resid=V@ffnQrR-gAAAKjergYAAAKC&rests=1474813850292) 
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2.2.3. Teknik Ilustrasi 

Menurut Hendratman (2014), menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan 

manual dan digital. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan manual 

seperti pensil, arang , krayon atau berupa cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik 

dan cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencer. Pada 

teknik digital membutuhkan sebuah aplikasi seperti Adobe Photoshop, Corel 

Draw, Adobe Ilustration, dan lain sebagainya. 

Teknik ilustrasi juga dapat dilakukan secara digital. Ada dua macam gambar 

dapat dihasilkan proses digital, yaitu gambar vector dan gambar bitmap. Masing 

masing mempunyai karakteristik dan manfaat yang berbeda. 

1. Gambar Vektor 

Gambar Vektor adalah gambar yang tidak tergantung pada resolusi. Gambar 

jenis ini tidak akan mengalami perubahan pada saat dibesarkan atau 

dikecilkan. Gambar vector merupakan hasil garis, kurva dan bidang. Setiap 

unsure memiliki fill dan stroke yang dapat diedit sesuai kreasi. Program 

computer yang menghasilkan biasanya program Corel Draw, adobe 

Illustrator dan Macromedia  Freehand. 
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Gambar 2.10. Vector 

(Sumber: https://www.123rf.com/photo_43620408_vector-illustration-of-bright-creative-and-

idea-quote-on-abstract-background-hand-draw-line-art-desi.html) 

2. Gambar Bitmap 

Gambar bitmap adalah gambar yang dibentuk oleh sekumpulan titik yang 

disebut pixel (picture element). Titik titik akan terlihat sebagai sebuah gambar 

utuh bila kita melihatnya dari jauh. Bila kita melihat gambar tersebut atau 

membesarkannya maka akan muncul sederetan kotak yang berhimpitan. 

Banyaknya titik akan berpengaruh pada tingkat kejelasan gambar yang sering 

disebut dengan resolusi. 

 Gambar 2.11.. Bitmap 
(Sumber: http://1000dolarperhari.blogspot.co.id/2015/07/raster-untuk-sablon-separasi-pada-

kaos.html) 
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Teknik ilustrasi manual menghasilkan sebuah konsep, sketsa, ide, karikatur, 

komik, lukisan, dan lainnya. Gambar yang dihasilkan secara manual dapat 

dipindahkan menjadi digital menggunakan alat seperti scanner atau foto digital 

(hlm. 42-43). 

2.3. Aplikasi Mobile 

Menurut Salz (2013, hlm. 14) Mobile apps merupakan sebuah software yang 

diciptakan untuk berkerja pada mobile device contohnya smartphone  atau tablet, 

yang memiliki fungsi. Aplikasi yang dapat beroperasi pada sebuah sistem dapat di 

undah dan di instal ke dalam device penggunanya.  

Apps memiliki keuntungan dimana fiture dari sebuah device yang dapat 

mempermudah penggunanya. Dalam perancangan aplikasi panduan rehabilitasi 

penderita stroke ini, apliksi lebih mementingkan cara latihan fisik, latihan 

komunikasi ke pasien yang baik dan benar dengan ada beberapa fitur tambahan 

seperti alamat rumah sakit berserta nomor telepon, dan info stroke. Sebuah 

aplikasi tidak hanya menampilkan informasi saja, namun aplikasi tersebut 

menampilkan ilustrasi langkah yang mudah di mengerti. 

2.3.1. Jenis-Jenis Aplikasi Mobile 

Beberapa jenis mobile aplikasi antara lain: 

1. Mobile Web Apps 

Mobile web merupakan web untuk mobile yang ditampilkan melalui browser 

dihandphone atau tab (hlm. 16). 
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 Gambar 2.12. Mobile Web Apps 
(Sumber: https://www.digitechwebdesignaustin.com/web-design-austin/mobile-web-design-

platforms/) 

2. Native Apps 

Native apps  hmerupakan aplikasi yang dibuat dengan platform khusus 

dengan alasan tersebut aplikasi tidak dapat masuk untuk platform lainnya. 

Keugulan native apps adalah dapat diakses tanpa koneksi internet, dan dapat 

terhubung dengan beberapa fitur handphone contohnya kamera dan kontak 

(hlm. 17). 

Gambar 2.13. Native Apps 

(Sumber: https://www.digitechwebdesignaustin.com/web-design-austin/mobile-web-design-

platforms/) 
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3. HTML 5 Apps 

HTML 5 Apps tergolong apps yang mudah di pasarkan. HTML 5 dapat 

memberikan fleksibilitas dimana perancangan dapat menjual aplikasi secara 

langsung tanpa bersaing di apps store. Keuntungan HTML 5 dapat di akses 

tanpa adanya koneksi internet dan dapat digunakan diseluruh platform  

melalui web browser (hlm. 17). 

Gambar 2.14. HTML 5 Apps dan Hybrid Apps 
(Sumber: https://www.digitechwebdesignaustin.com/web-design-austin/mobile-web-design-

platforms/) 

4. Hybrid Apps 

Hybrid Application merupakan penggabungan dari native application  dan 

web application. Apliksi ini terdapat dalam app store dan menguasai banyak 

fitur perangkat yang tersedia, seperti native application. Di sisi lain, aplikasi 

bergantung pada HTML yang sama seperti web application. Aplikasi ini juga 

populer karena memungkinkan pengembangan cross-platform, yaitu dengan 

menggunakan komponen kode HTML yang sama dan dapat digunakan pada 

mobile operating system sekaligus dapat mengurangi biaya pengembangan. 

kombinasi dari Native Apps dan HTML 5 (hlm. 18). 
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Setelah mengetahui jenis-jenis aplikasi, aplikasi tentang panduan merawat 

penderita stroke akan tergolong native apps untuk platform android. Aplikasi ini 

akan mengutamakan interaksi dan informasi sehingga informasi dengan 

menarik, cepat, dan terpercaya. 

2.3.2. Navigasi 

Cuello & Vittone (2013) mengatakan bahwa navigasi yang sederhana dan 

konsisten adalah komponen penting sebagai pengalaman dari penggunanya. 

Navigasi di bedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Tab 

Tab digunakan untuk memberi tanda atau menunjuk halaman yang sedang 

dilihat penguna, pada android tab biasnya berada dibagian atas layar. Tab 

memiliki dua perbedaan yaitu yang tetap (tidak bisa digeser) dan bergeser 

(dapat melihat halaman berikutnya dengan menggeser) (hlm. 91). 

 

Gambar 2.15. Tab 
(Sumber: Designing Mobile Apps. hlm.92) 
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2. List 

List dilihat secara vertikal diatur dengan terstruktur berupa daftar, cara ini 

menujukkan item sebanyak sebanyak yang diperlukan pengguna untuk 

mendapatkan infromasi. Pada android list digunakan pada halaman 

pengaturan (hlm. 93). 

 

Gambar 2.16. List 
(Sumber: Designing Mobile Apps. hlm.93) 

3. Back 

Merupakaan cara untuk kembali, navigasi ini sering digunakan oleh 

penguna. Android versi keempat dan seterusnya telah mengusung cara 

baru untuk navigasi berdasarkan hirarki antara layar dengan 

memperkenalkan tombol up. Fungsinya jika tombol di tekan penguna akan 

kembali atau keluar dari aplikasi (hlm. 96). 
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Gambar 2.17. Back 
(Sumber: Designing Mobile Apps. hlm.96) 

2.3.3. Gestures 

Menurut Cuello & Vittone (2013), gesture merupakan fitur khusus handphone 

touch screen dengan metode input utama terletak pada tanggan penguna. Gerakan 

dan respon terjadi pada tempat yang sama. Beberapa gesture dilakukan dengan 

satu jari atau dua jari, yaitu: 

• Tap dengan cara mengetuk layar dengan satu jari. 

• Drag dengan cara mengeser jari diatas layar. 

• Slide yaitu mengeser dengan jari dengan cepat diatas layar. 

• Longpress yaitu mengetuk lama layar. 

• Double tap yaitu mengetuk dua kali pada layar, berfungsi untuk 

mengecilkan atau membesarkan tampilan. Khusus untuk android selain 

berfungsi untuk membesarkan atau mengecilkan layar, namun untuk 

memilih teks. 
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• Pinch dan Spread yaitu mengetuk permukaan layar dengan kedua jari lalu 

menjauhkan dan mendekatkan jari, berfungsi untuk membesarkan atau 

mengecilkan tampilan layar. 

• Rotate yaitu mengetuk permukaan layar dengan kedua jari lalu 

menjauhkan dan mendekatkan sambil memutar jari, berfungsi untuk 

memutar tampilan layar (hlm. 108-111). 

 

 
Gambar 2.18. Gesture 

(Sumber: https://developer.sony.com/2013/11/28/how-to-include-the-sony-gesture-api-in-

your-google-tv-app-2/) 

2.3.4. Animasi 

Cuello & Vittone (2013) mengatakan, Merancang sebuah animasi untuk membuat 

detail visual terbilang sulit. Namun, berbeda dengan pengalaman pengguna, 

mengisi aplikasi dengan animasi dan membuatnya lebih menyenangkan untuk 

digunakan. Pada saat yang sama, animasi atau perubahan menjadi fungsi utama 

atau tindakan. Penguna tidak bisa pindah ke halaman lainnya tanpa animasi, tanpa 

diragukan lagi animasi mempengaruhi bagaimana pengguna merasa berinteraksi 

dengan aplikasinya.  
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 Menurut fungsinya dan cara penggunaannya, animasi dapat melayani 

tujuan yang berbeda: 

1. Feedback menunjukkan hasil dari suatu tindakan. Contohnya elemen yang 

menghilang dari layar setelah suatu tindakan dijalankan, menunjukkan page 

yang di pilih. 

2. Transisi membuat perubahan antara layar lebih lembut ketika pergi dari satu 

bagian dari konten ke yang berikutnya 

3. Informative tools menguraikan bagaimana cara digunakan ketika aplikasi 

sedang digunakan untuk pertama kalinya (hlm.147-148). 

2.4. Desain Interaktif 

Pada dasarnya sebuah desain merupakan sebuah rancangan. Mendesain berarti 

merencanakan atau mengorganisir. Pengertian desain tidak jauh dari ilmu seni 

mulai dari seni lukis, gambar, patung, fotografi dan media-media lainnya. 

Menurut Graham (1999) desain interaktif merupakan sebuah dokumen ineraktif 

hasil dari gabungan berbagai macam media, seperti teks, video, foto, ilustrasi, 

suara, animasi, dan sebagainya (hlm. 4). 

 Prinsip-prinsip dalam merancang desain interaktif berlaku sebagai 

pegangan supaya dapat menghasilkan produk yang mendukung kebutuhan dan 

tujuan pengguna. Prinsip desain yang interaktif dapat dibedakan menjadi tiga 

kategori yaitu conceptual principles, behavioral principles dan interface-level 

principles. Conceptual principles membantu menentukan seperti apa hasil akhir 

produk digital tersebut. Behavioral principles menggambarkan bagaimana sebuah 

produk bereaksi dalam konteks umum dan spesifik. Interface-level principles 

Perancangan Aplikasi...,Karen Handoko,FSD UMN,2017



 
 

30 
 

menggambarkan strategi yang efektif untuk pengaturan, navigasi dan komunikasi 

perilaku dan informasi (Cooper, Reimann, Cronin & Noessel, C., 2014, hlm. 173). 

 Mckay (2013) menyimpulkan bahwa dalam mendesain tampilan visual 

mobile interface supaya dapat berkomunikasi dengan pengguna secara efektif, hal 

penting yang perlu diingat adalah user interface form follows communication 

dimana fungsi diutamakan terlebih dahulu. Tata letak elemen-elemen dalam 

sebuah halaman diatur berdasarkan behaviour pengguna yang cenderung 

melakukan scanning, bukan membaca, sehingga sebisa mungkin elemen yang 

tidak penting atau tidak memiliki fungsi tertentu dihilangkan supaya dapat 

mengkomunikasi akan tujuan utama dari isi halaman tersebut dengan efektif. 

Sebuah halaman yang didesain dengan baik terlihat sederhana, teratur, easy to 

scan, efisien dan aesthetically pleasing (hlm. 193). 

2.4.1. Wireframe 

Struktur wireframe yang teratur dapat menentukan keberhasilan sebuah aplikasi. 

Benyon (2010) memaparkan bahwa wireframe merupakan kerangka dasar dari 

tata letak halaman. Proses wireframing berguna untuk memvisualisasikan alur dan 

struktur sebuah aplikasi. Menurut Paul Boag (seperti yang dikutip Bank & Cao, 

n.d), proses wireframing dapat mengirit waktu dalam menguji coba aplikasi yang 

dirancang sejak awal dengan keuntungan mendapat feedback dari pengguna 

mengenai fitur yang disukai dan hirarki visual yang sesuai tanpa harus 

mengeluarkan biaya yang berlebihan. 
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2.4.2. Graphic User Interface 

Galitz (2007) menjelaskan bahwa user interface merupakan sebuah sistem pada 

komputer yang dapat dimengerti dan diarahkan oleh pengguna. User interface 

berperan sebagai sarana pemberian perintah. Dalam graphical interface, pengguna 

berinteraksi dengan sekumpulan elemen yang disebut objects. Objects tersebut 

digunakan untuk menjalankan serangkaian tugas tertentu sesuai perintah 

pengguna (hlm. 16). 

 Lazar, Feng, & Hochheiser (2010) menjelaskan tentang eight golden rules 

of interface design oleh Shneiderman. Delapan aturan perancangan user interface 

tersebut adalah strive for consistency, cater to universal usability, offer 

informative feedback, design dialogs to yield closure, prevent errors, permit easy 

reversal of actions, support internal locus of control dan reduce short-term 

memory hold (hlm. 257). 

 Demi menghasilkan aplikasi yang berguna, graphic user interface dari 

aplikasi tersebut harus menuruti prinsip-prinsip yang telah dijelaskan. Aplikasi 

yang dirancang disajikan dengan tampilan sederhana namun menarik secara 

estetika dengan elemen visual yang konsisten sehingga dapat meminimalisir error 

untuk mempermudah pengguna pada saat menelusuri aplikasi tersebut. 

2.5. Photography 

Menurut Rangga Aditiawan dan Ferren Bianca (2010) fotografi berasal dari 2 

kata, yaitu photo yang berarti cahaya dan graphy yang berarti tulisan atau lukisan, 

(hlm. 9). Sedangkan Yuliandi Kusuma (2010) menjelaskan bahwa pencahayaan 

(exposure) dapat dikatakan sebagai seni atau teknik untuk mencari keseimbangan 
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antara seberapa besar jumlah cahaya yang melalui sebuah lensa dengan seberapa 

lama waktu yang dibutuhkannya umtuk mampu menghasilkan gambar pada 

sebidang bahan peka cahaya atau sensor digital yang terdapat di dalam kamera 

(hlm. 1). Menurut David Dabner (2003) sekarang ini foto sudah digunakan dan 

dilihat oleh banyak orang, sehingga foto sering disebut gambaran kehidupan. 

Maka dari itu para desainer lebih menggunakan foto daripada illustrasi, karena 

dengan foto desain terlihat lebih nyata. Fotografi harus menggunakan grid untuk 

menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam sebuah desain. Mengedit 

gambar akan memberikan pengaruh yang berbeda (hlm 78).  

2.5.1. Sudut Pengambilan Gambar ( Camera Angel)  

Dalam fotografi agar foto yang dihasilkan memiliki nilai dan keindahan sangat 

diperhatikan mengenai penggunaan sudut pengambian gambar, diantaranya:  

1. Bird eye  

Sudut pengambilan gambar digunakan untuk menunjukan apa yang sedang 

dilakukan objek, elemen apa yang ada disekitar objek dan pemberian kesan 

perbandingan antara keseluruhan lingkungan dengan point of interest  

2. High eye  

Posisi orang yang mengambil gambar berada pada posisi yang lebih tinggi dari 

objek foto.  

3. Eye level  

Sudut pengambilan gambar antara objek dan kamera sejajar atau sama seperti 

mata yang digunakan untuk menghasilkan kesan menyeluruh dan merata terhada 

latar belakang objek, menempilkan sisi ekspresif dari sebuah objek.  
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4. Low angle  

Pengambilan gambar dilakukan dari bawah yang objek lebih tinggi dari posisi 

kamera yang digunakan untuk memotret arsitektur sebuah Bangunan terkesan 

kokoh, megah dan menjulang, selain itu juga bisa digunakan untuk mengambil 

gambar model agar terkesan elegan dan anggun. 

5. Frog eyes  

Sudut penghlihatan sebatas mata katak, yaitu posisi pengambilan gamber berada 

di dasar bawah hampir sejajar dengan tanah dan tidak dihadapkan keatas. 

Biasanya digunakan untuk memotret flora, fauna.  

2.5.2. Field of View(SegiUkuran)  

Dalam menentukan komposisi ukuran gambar (field of view) yang akan 

digunakan sebagai berikut:  

1. Extreme Close Up: Pengambilan gambar yang sangat dekat dengan objek, 

sehingga detail objek sangat kelihatan, contoh: pori-pori kulit.  

2. Close up : Pengambilan gamba dari atas kepala sampai bahu.  

3. Medium close up: Pengambilan gambar dari atas kepala sehingga dada.  

4. Mid shot: Pengambilan gambar dari atas kepala sampai pinggang.  

5. Medium shot: Pengambilan gambar dari atas kepala hingga lutut.   

6. Full shot: Pengambilan gambar dari atas kepala sampai kaki.  

7. Long shot: Pengambilan gambar dengan memberikan porsi latar belakang 

atau latar depan lebih banyak sehingga objek terlihat kecil atau jauh.  
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2.6.Warna (Color) 

Day (2013) mengakatakan bahwa warna adalah salah satu yang paling langsung 

mempengaruhi emosi manusia. Warna sendiri memiliki arti yang berbeda setiap 

budaya, bahkan didalam budaya yang sama warna dapat berbeda arti. Warna 

terbagi menjadi dua, yaitu warna additive dan subtractive.  

Warna additive adalah Red-Green-Blue (RGB) yang biasanya digunakan 

pada display monitor, warna yang biasa dicampur dengan cahaya. Warna 

subractive adalah Cyan-Magenta-Yellow-Black (CMYK) biasa digunakan dalam 

percetakan, warna yang bercampur dengan pigmen (hlm. 43). 

 
Gambar 2.19. CMYK dan RGB 

(Sumber: https://www.ideaswithheart.com/blog/) 

 

 Teori warna dibagi menjadi menjadi 3 antara lain: 

1. Warna Primer 

Warna primer adalah warna pertama atau warna dasar yang terdiri dari merah, 

biru, dan kuning (hlm. 52). 

2. Warna Sekunder 

Warna sekunder adalah percampuran 2 warna primer yang menghasilkan 

warna orange, ungu, dan hijau. Contohnya kuning + biru = hijau (hlm. 53). 
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3. Warna Tertier 

Percampuran warna primer dan warna sekunder. Contohnya kuning + hijau = 

kuning-hijau. Warna tertier akan menghasilkan 6 warna tertier yaitu orange-

merah, orange-kuning, kuning-hijau, biru-hijau, biru-ungu, dan merah-ungu 

(hlm. 53). 

 

Gambar 2.20. Warna 
(Sumber: http://www.flitetest.com/articles/painting-foam-board) 

2.5.1.1. Psikologi Warna 

Hendratman (2010, hlm. 121-128) mengatakan bahwa warna dapat 

mempresentasikan sauasana hati / mood atau pesan karna dapat 

mempengaruhi suasana hati seseorang maka warna dapat berpengaruh 

terhadap psikologi manusia. Psikologi warna memiliki makna yang berbeda 

pada setiap daerah budaya, namun psikologi memiliki arti universal antara 

lain: 

1. Biru 

Warna biru menggambarkan sifat cerdas, tenang, bijaksana, kebersihan, kaku, 

dan banyak digunakan pada logo bank dan kesehatan. 

2. Orange 
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Warna orange menggambarkan energi, semangat, segar, seimbang, dan 

banyak digunakan pada produk minuman dan sesuatu yang dianggap penting. 

2.5.1.2. Reserved Color 

Menurut Cuello & Vittone (2013, hlm. 137), Warna reserved merupakan 

warna yang sering digunakan dalam sebuah aplikasi handphone. Warna-

warna tersebut memiliki arti, contohnya: 

1. Merah: digunakan untuk kesalahan dan peringatan. 

2. Kuning: menunjukan bahaya, oleh karena itu pengguna harus berhati-hati 

3. Hijau: konfirmasi tindakan yang benar. 

2.6.Tipografi 

Ambrose (2005, hal. 6) mengatakan tipografi adalah sebuah sarana dimana sebuah 

ide divisualkan atau diberikan bentuk untuk menulis. Tipografi yang baik 

mempengaruhi tingkat keterbacaan dan perasaan pembaca. Menurut Samara 

(2006) tipografi adalah salah satu pendukung dari sebuah desain yang komunikatif 

dan memiliki arti.  

Fungsi utama tipografi sendiri untuk memberikan informasi secara baik 

sesuai dengan hieraki yang ada. Tipografi memiliki anatomi umunya terdiri dari 

serif dan sans serif, berbedaannya terdapat pada adanya pengait pada huruf sans 

serif. Tujuan dari tipografi adalah untuk membuat teks mudah dibaca, memilih 

font yang baik dari lebar huruf, ukuran huruf, spasi baris, kolam dan kontras 

visual (hlm.20). 
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2.6.1. Klasifikasi Tipografi 

Menurut Supriyono (2010), huruf dapat dikenali dari periode pembuatannya (hlm. 

25). Berdasarkan sejarah perkembangan, huruf memiliki beberapa klasifikasi, 

yaitu: 

1. Huruf Klasik 

Huruf yang memiliki kait (serif) lengkung ini disebut Old Style Roman, 

banyak digunakan pada media cetak Inggris, Italia, dan Belanda pada awal 

teknologi cetak (1617). Salah satu contoh gaya huruf ini adalah Garamond 

diciptakan oleh Claude Garamond, Prancis pada tahun 1540 yang memiliki 

ciri kait/sudut lengkung dan tebal tipis kontras (hlm. 25).  

 

Gambar 2.21. Huruf Klasik 
(Sumber: http://www.letteringdirect.com/fonts-available-for-lettering.html#) 

2. Huruf Transisi 

Huruf ini sama seperti Old Style Roman, hanya berbeda pada uung kait yang 

runcing dan memiliki sedikit perbedaan tebal tipis pada bagian tubuh huruf. 

Font yang termasuk jenis transisi antara lain Baskerville dan Century, sering 

digunakan untuk judul (display) (hlm.25). 
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Gambar 2.22. Huruf Transisi 
(Sumber: https://id.pinterest.com/pin/401664860488390637/) 

3. Huruf Modern Roman 

Huruf yang termasuk dalam Modern Roman antara lain Bodoni dan Scotch 

Roman. Font ini jarang digunakan dengan alasan ketebalan tubuh huruf 

sangat kontras, sehingga membuat sulit dibaca (hlm. 26). 

 

Gambar 2.23. Huruf Modern Roman 
(Sumber: http://www.identifont.com/show?763) 

4. Huruf Sans Serif 

Huruf ini dipakai sejak awal 1800, disebut sans serif  karena tidak memiliki 

bagian serif/kaki/kait. Contoh huruf ini antara lain Arial, Helvetica, Univers, 

Futura, dan Gill sans. Sering digunakan untuk buku dan majalah karena 

memiliki citra dinamis dan simpel (hlm. 27). 
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Gambar 2.24. Huruf Sans Serif 
(Sumber: https://www.templatemonster.com/blog/free-sans-serif-fonts-2011/) 

5. Script  

Jenis huruf yang menyerupai tulisan asli tangan dan sangat sulit dibaca jika 

dipakai pada teks yang panjang (hlm. 29). 

 

Gambar 2.25. Huruf Sans Serif 
(Sumber: http://www.fontbros.com/families/sweetheart-

script/styles/regular?order_by=alpha) 

Menurut Cuello dan Vittone (2013), Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam menggunakan tipografi pada aplikasi, diantanranya: 

1. Legibility dan Resolution 

Tipografi mempunyai fungsi yang berbeda, mempertimbangan variabel 

dengan tebal dan cahaya. Teks yang ukurannya lebih besar akan diletakan 

paling atas sebagai judul (hlm. 131). 
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Gambar 2.26. Legibility dan Readability 
(Sumber: http://www.mattgilbert.net/article/4/legibilityreadability) 

2. Ukuran Minumum 

Tipografi khususnya dihandphone atau ditab pastinya berbeda dengan tujuan 

agar jarak melihat antara layar dan mata tidak terlalu dekat yang dapat 

mengakibatkan kerusakan mata. Ukuran font yang kecil dianjurkan 

menggunakan font yang sederhana dengan jarak spasi yang besar agar mudah 

dibaca. 

 Memastikan keterbacan font dapat dilakuan dengan menguji langsung 

pada smartphone. Pada android menggunakan ukuran sp (scaled pixels), 

ukuran yang umum digunakan antara 12sp dan 22sp (hlm. 132-133). 

Gambar 2.27. Ukuran Minimum  
(Sumber: http://markzware.com/flightcheck/small-font-size-and-preflighting/) 
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3. Hierarchies 

Tipografi mempunyai fungsi yang berbeda, mempertimbangan variabel 

dengan tebal dan cahaya. Teks yang ukurannya lebih besar akan diletakan 

paling atas sebagai judul (hlm.134). 

 

Gambar 2.28. Hierarchies 
(Sumber: http://blog.thepapermillstore.com/dos-donts-choosing-typeface) 

2.7. Layout 

Sebuah karya yang berhasil tidak terlepas dari layout yang diorganisir dengan 

baik. Penataan elemen yang terkandung dalam karya tersebut disususn sedemikian 

rupa sehingga dapat menyampaikan pesan dengan efektif. Menurut Graham 

(1999) layout adalah sebuah bagian dari interface design yang fokus pada 

pembuatan tampilan pada membuat tampilan pada layar terlihat seimbang dan 

mudah dibaca. Layout melibatkan penyusunan elemen supaya nyaman dipandang 

(hlm. 90) 

 Menurut Olsen (2010), Layout adalah fitur yang paling menonjol pada 

sebuah desain interaktif. Manajemen layout dapat sangat mempengaruhi desain 

interaktif. Desain interaktif pertama kali diterbitkan adalah Buxton’s MenuLay. 

objek digambarkan mengunakan pen dan digabung lalu diatur dalam sebuat palet 

layout. Sistem tersebut digunakan karena praktis dibandingkan dengan harus 
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mengubah angka integer dalam source code, menggabung ulang komponen- 

komponen dari itu baru dapat terlihat hasilnya. Tugas desainer hanya meletakan 

objek satu per satu ke dalam posisi yang terlihat pas (hlm. 188). 

 Sistem grid menjadi alat yang paling berguna dalam menata letak, grid 

membantu dalam membuat struktur layout yang konsisten serta membuat dalam 

menata elemen yang penting dapat terlihat pertama di banding elemen-elemen 

lainnya (Cooper et al., 2014, hlm. 415). 

 Dalam menyusun tata letak, kunci keberhasilan sebuah layout adalah 

tampilan yang konsisten dan rapi. Perancangan aplikasi rehabilitasi akan 

mengnakan sistem grid  agar pengguna dapat membedakan elemen yang menjadi 

emphasis.  

Menurut Cuello dan Vittone (2013), Grid adalah struktur yang tak terlihat dimana 

semua elemen visual ditaruh. Berfungsi untuk memisahkan setiap komponen 

interface menjadi rapi, pengaturan daerah yang akan dibiarkan kosong dan yang 

akan diberikan bentuk. Grid yang didefinisikan dengan baik berubah menjadi 

sebuat bantuan dalam dasain yang menghasilkan sebuah kerapihan dan 

kesederhanaan, meningkatkan kegunaan apps itu sendiri. 

Dalam bentuk yang paling dasar, grid terdiri dari  modul sederhana: 

1. sebuah kotak dalam ukuran tertentu yang dijadikan sebagai acuan. Pada 

gilirannya, modul ini dapat dibagi dalam beberapa pembagian lagi untuk 

ruang yang lebih kecil. 
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2. Ketika desain interface sedang dibangun, grid diwakili dengan garis-garis 

pembimbing (guiding lines). Ketika struktur telah selesai, dapat dirasakan 

sebagai ritme visual yang menempatkan elemen-elemen secara harmonis 

dalam sebuah ruang. 

3. Ketika mendesain interface untuk perangkat mobile, grid membantu 

menentukan margins dan penempatan tombol. Jarak pemisahan font dan 

bagian dalam maupun luar ruang pada sebuah wadah. Tentu saja, setiap OS 

memiliki grid dan modul yang berbeda-beda (hlm. 127). 

Smichmitt (2013) mengatakan terdapat empat dasar layout dalam aplikasi dan 

media berbasis screen. (Hal 233- 239). 

1. Two Coloumn Fluid Layout 

Ketika sebuah layout dalam aplikasi berubah-ubah dalam variasinya konten dari 

layout tersebut akan melebar dan menyusut mengikuti lebar konten dalam setiap 

elemen yang ada di halaman tersebut 

2. Two Coloumn Fixed Layout 

Halaman akan bersifat statis, halaman pada aplikasi akan tetap dan tidak berubah 

jika screen yang digunakan untuk membuka aplikasi tersebut lebih besar atau 

lebih kecil. Kekurangan dari layout ini tidak dapat menyesuaikan ukuran screen. 
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3. Three Coloumn Fluid Layout 

Biasanya digunakan untuk meletakan elemen-elemen dan navigasi tambahan. 

Layout ini dapat digunakan secara horizontal maupun secara vertikal. Untuk 

ukuran sama seperti Two Coloumn Fluid Layout yang dapat mengikuti ukuran 

screen. 

4. Three Coloumn Fixed Layout 

Penggabungan antara Three Coloumn fluid layout dan Two Coloumn Fixd Layout 

aplikasi dapat digunakan horizontal dan vertikal. Ukuran halaman akan mengikuti 

halaman depan, walaupun digunakan pada layar yang berbeda. 

2.7.1. Android 

Menurut Cuello dan Vittone (2013), Android, modul dasarnya adalah 480dp, 

setara dengan 9 milimeter, ukuran minimum yang disarankan untuk elemen 

interaktif. Sesuai dengan ukuran dan mematuhi ukuran tombol pastikan dapat 

disentuh dalam desain mobile. Disisi lain, untuk jarak (spacing) dan pemisah 

(separation) mneggunakan modul 8dp. Sebagai contoh, koonten baris memiliki 

pemisah (bagian bawah dan atas) sebesar 4dp. Hasilnya, ketika dua baris ada satu 

di atas yang satunya, mereka menyesuaikan keseluruhan area 8dp di antara 

mereka. Dalam side margins, desain biasanya 16dp atau dua 8dp modul bersama 

(hlm.127). 
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2.8. Logo 

Menurut Rustan (2013) logo merupakan bahasa yunani dari logos yang berarti 

kata, pikiran, perbicaraan, dan akal budi. Pada tahun 1810-1840 lebih poluler 

dengan istilah logotype, bukan logo. Logotype diartikan sebagai: tulisan nama 

identitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik lettering atau 

jenis huruf tertentu (hlm.12). 

2.8.1. Anatomi Logo 

Terdapat 2 anatami pada logo yang sering terjadi kesalah pahaman bahkan pada 

kalangan desainer sendiri. Anatomi logo diantaranya yaitu: 

a. Picture mark 

Didominasi oleh gambar. Bisa berupa foto (gambar kongkrit), gambar abstrak, 

huruf, angka, dan tanda baca. 

b. Letter mark 

Didominasi oleh tulisan. Bisa berupa kata, huruf dan singkatan (hlm.21). 

2.8.2. Karateristik Bentuk 

Menentukan bentuk dari logo yang sesuai dengan konsep, merupakan hal yang 

perlu diperhatikan oleh desainer. Maka dari itu terdapat beberapa bentuk dan arah 

yang dapat menunjukan sebuah konsep.  

1. Hubungan arah garis menentukan sifat, yaitu: 

a) Garis mendatar atau horisontal 

Memiliki sifat pasif, statis, berhenti, tenang, rasional, formal, dasar, negatif, 

minus, dan pembatalan. 

b) Garis tegak atau vertikal 
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Memiliki sifat aktif, tinggi, angung, mulia, megah, angkuh, kesatuan, tunggal, 

kepemilikan, kekuatan, absolut, dan terkemuka. 

c) Garis miring atau diagonal 

Memiliki sifat dinamis, bergerak, mengarah, informal, tidak stabil, larangan, 

dan pembatalan. 

2.  Hubungan bentuk dasar dengan sifat: 

a. Lingkaran 

Memiliki sifat dinamis, bergerak, kecepatan, berulang, tak terputus, abadi, 

kualitas, sempurna, matahari, kehidupan dan semesta. 

b. Segi Empat 

Memiliki sifat stabil, diam, kokoh, teguh, rasional, keunggulan teknik, formal, 

kejujuran, dan sempurna. 

c. Segitiga 

Memiliki sifat stabil, diam, kokoh, teguh, rasional, tritunggal, api, kekuatan, 

gunung, harapan, terarah, progres, bernilai, suci, sukses, sejahtera, dan aman 

(hlm. 47-48). 
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