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BAB IV  

VISUALISASI 

 

A. URAIAN DESKRIPTIF 

Perancangan motif batik tulis dengan inspirasi visual habitat penyu 

menghasilkan enam desain yang berukuran 250 cm x 115 cm, tiga desain 

diantaranya direalisasikan dalam bentuk kain.  

Proses perancangan desain ini dilakukan dengan mengolah visual habitat 

penyu menjadi sebuah motif dengan berbagai karakter. Penggambaran visual 

desain berbeda-beda berdasarkan habitat penyu yang berada di dua alam. 

Perancangan ini diarahkan menjadi produk baru yang inovatif dan modern dengan 

mempertimbangkan pesan sebagai media pengingat masyarakat dalam upaya 

pelestarian penyu. 

Desain dibuat dengan pola panel dan tetap memperlihatkan garis besar 

habitat penyu. Teknik perancangan ini menggunakan batik tulis serta teknik 

pewarnaan kelengan yang hanya menggunakan satu warna saja sehingga desain 

yang ditampilkan lebih menonjol. 
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B. VISUALISASI DESAIN 

 

1. Desain 1 

Motif desain 1 adalah visual habitat penyu di darat atau di pinggir pantai. 

Batik ini menggambarkan penyu yang baru saja menetas dari telurnya, mulai 

berjalan menuju laut lepas untuk memulai kehidupannya. Penyu yang berjalan 

merupakan motif utama, telur dan ombak laut sebagai motif pendukung, jejak 

pasir pada telur sebagai isen serta motif pinggiran sebagai border. Pengolahan 

visual dibuat dengan olah garis sederhana, dan dikomposisikan secara linier 

menggunakan pola desain panel berukuran Panjang 250 cm dan lebar kain 115 

cm. Zat pewarna yang digunakan yaitu pewarna indigosol biru dengan proses 

satu kali pencelupan. 
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2. Desain 2 

Motif desain 2 menggambarkan pergerakan penyu yang berjalan kesana 

kemari mencari arah sehingga meninggalkan jejak pada pasir. Penyu 

digambarkan sebagai motif utama, cangkang telur sebagai motif pendukung,  

jejak pada pasir sebagai isen serta motif geometris pada pinggiran sebagai 

border. Pengolahan visual dibuat dengan olah garis sederhana pada penyu 

dengan memberi corak pada cangkang penyu, dan dikomposisikan secara 

berulang namun tak beraturan menggunakan pola desain panel berukuran 

panjang 250 cm dan lebar kain 115 cm. Zat pewarna yang digunakan yaitu 

pewarna naptol cokelat dengan proses satu kali pencelupan. 
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3. Desain 3 

Motif desain 3 adalah visual dari habitat penyu di dalam laut dengan  

menggambarkan penyu yang sedang berenang di antara tumbuhan laut (alga 

laut). Motif utama dari batik ini adalah tumbuhan laut, sementara penyu 

sebagai motif pendukung, lalu motif pinggiran sebagai border untuk 

mempertegas desain. Pengolahan visual dibuat dengan olah garis repetisi pada 

tumbuhan serta visual penyu dibuat siluet untuk menyeimbangkan komposisi, 

menggunakan pola desain panel berukuran panjang 250 cm dan lebar kain 115 

cm. Zat pewarna yang digunakan yaitu pewarna remasol merah dengan proses 

dua kali pencelupan. 
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4. Desain 4 

Motif desain 4 menggambarkan penyu yang sedang berenang diantara 

tumbuhan laut. Pengolahan visual penyu dan tumbuhan laut dibuat sederhana 

menyerupai bentuk asli dan dikomposisikan secara horizontal dan teratur 

menggunakan pola desain panel berukuran panjang 250 cm dan lebar kain 115 

cm. Motif utama dari batik ini adalah tumbuhan laut, sementara penyu sebagai 

motif pendukung, gelembung udara dalam air sebagai isen, serta motif 

pinggiran sebagai border.   
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5. Desain 5 

Motif desain 5 merupakan visual dari habitat penyu di dalam laut. Batik ini 

menggambarkan penyu yang sedang berenang diantara karang dan tumbuhan 

laut. Pengolahan visual pada batik ini menggunakan olah garis dengan gaya 

stilasi menjadikan tumbuhan dan karang laut sebagai motif utama, penyu 

sebagai motif pendukung, dan diberi isen pada setiap objek. Motif pinggiran 

difungsikan sebagai border sebagai pendukung desain motif. Tata komposisi 

motif yang digunakan secara repetisi asimetris menggunakan pola desain panel 

berukuran panjang 250 cm dan lebar kain 115 cm. 
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6. Desain 6 

Motif desain 6 merupakan visual dari habitat penyu di dalam laut. Batik ini 

menggambarkan penyu yang sedang berenang diantara tumbuhan laut. 

Pengolahan visual pada batik ini menggunakan olah garis dengan olah garis 

menjadikan tumbuhan laut sebagai motif utama, penyu sebagai motif 

pendukung, dan diberi isen berupa gelembung air. Motif pinggiran difungsikan 

sebagai border sebagai pendukung desain motif. Mengunakan pola desain 

panel berukuran panjang 250 cm dan lebar kain 115 cm. 
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