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SARI 
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Fisioterapi Pada Akun Get Fit With Physio, Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Mujiyono, S.Pd., M.Sn.  
Kata Kunci : Ilustrasi, fisioterapi. 
Proyek studi yang berjudul “Penciptaan Karya Ilustrasi Sebagai Media Edukasi 
Fisioterapi Pada Akun Get Fit With Physio “ ini merupakan salah satu syarat guna 
menyelesaikan studi S1 di Universitas Negeri Semarang. 

Get Fit With Physio adalah sebuah nama akun resmi di media sosial pribadi milik 
Faizah Abdullah  seorang fisioterapis sekaligus dosen Program Studi Fisioterapi, 

Program Vokasi Universitas Indonesia sejak tahun 2012  yang merangkap sebagai 
staf redaksi Majalah Fisioterapi Indonesia. Physio sendiri memiliki arti sebagai 
fisioterapis atau orang yang berprofesi sebagai fisioterapi dalam bahasa inggris. 

Untuk logo, pemilik menggunakan logo atas nama beliau yang menunjukkan bahwa 
akun tersebut dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Beliau membuat akun 

Get Fit With Physio pada Facebook dan Instagram dengan nama akun 
@getfitwithphysio pada tanggal 2 Agustus 2015 di media sosial online Instagram 
dan Facebook yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada 

masyarakat tentang kesehatan fisioterapi serta memperkenalkan masyarakat 
tentang kesehatan fisioterapi. 

Proyek studi ini memilih karya akhir berupa ilustrasi sebagai media edukasi yang 
ditargetkan  melalui media sosial dengan menggunakan akun Get Fit With Physio. 
penulis menggunakan ilustrasi digital sebagai media peraga fisioterapi yang 

diunggah  pada media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter melalui akun resmi 
klien Get Fit With Physio. Ilustrasi digital lebih efektif dan praktis karena tanpa 

proses scanning. Dengan proses pertama yaitu pencarian ide, mewujudkan sketsa 
dan gambar menggunakan pen tablet dan laptop menggunakan perangkat lunak 
(software) SAI Paint Tool, lalu sentuhan akhir dan pengeditan menggunakan Adobe 
Photoshop. 
Proyek studi ini telah menghasilkan 12 karya ilustrasi digital untuk klien Get Fit 
With Physio untuk memperkenalkan dan memberi edukasi kepada masyarakat 
tentang kesehatan fisioterapi yang bisa diterapkan sehari- hari. Dengan ilustrasi Get 
Fit With Physio diharapkan masyarakat Indonesia bisa lebih mengenal kesehatan 

fisioterapi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.5. Alasan Pemilihan Tema 

  Dalam era globalisasi yang didukung oleh kemajuan alat komunikasi, 

manusia dapat lebih mudah dan cepat dalam menerima informasi salah satunya 

adalah melalui internet. Jaringan internet yang digunakan untuk berkomunikasi 

secara pribadi adalah media sosial online. Salah satunya adalah  Facebook yang 

sangat populer sejak tahun 2004, diikuti  media sosial lain seperti Twitter, 

Instagram, Snapchat, dan lain lain. 

Media sosial juga berkembang menjadi sumber informasi yang bersifat 

komersil dan  non komersil. Bersifat komersil karena digunakan sebagai wadah 

promosi suatu produk secara online sehingga mendukung transaksi jual beli. 

Sedangkan informasi yang bersifat non komersil salah satunya adalah dalam  

bentuk edukasi dan  iklan layanan masyarakat di bidang kesehatan. Penyuluhan dan 

informasi dapat berupa tulisan/teks, biografi pasien yang pernah menderita suatu 

penyakit yang bertujuan untuk memotivasi pasien  lainnya dengan penyakit yang 

sama, dapat juga berupa  gambar ilustrasi terutama pada penyuluhan kesehatan 

fisioterapi yang memang banyak menggunakan gambar gerakan tubuh dan anatomi 

manusia sebagai pendukungnya.  

Fisioterapi merupakan ilmu medis yang bertujuan untuk memperbaiki 

gerak dan fungsi. Fisioterapis adalah sebutan bagi seorang yang menjalankan 

profesi tersebut. Layanan fisioterapi terdiri dari promosi, preventif, kuratif, dan  
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rehabilitatif. Promosi adalah memberikan edukasi kepada masyarakat akan 

pentingnya menjaga kesehatan. Preventif merupakan tindakan mencegah terjadinya 

sakit dalam kaitannya dengan fisioterapi yaitu penyakit yang berhubungan dengan 

gerak dan fungsi, contohnya penyakit stroke yang berakibat pada hilangnya 

kemandirian akibat gangguan fungsi gerak (kelumpuhan) separuh tubuh. Tidak 

hanya itu, adanya nyeri pada punggung bawah akibat mengangkat barang pada 

posisi yang salah dapat berakibat pada kesulitan dalam beraktifitas, jika terjadi pada 

usia produktif dapat mempengaruhi produktifitas seseorang. Maka, perlu diberikan 

informasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dapat mencegah atau setidaknya 

meminimalisir resiko penyakit.  

Kuratif merupakan layanan yang diberikan dengan tujuan mengobati suatu 

penyakit. Rehabilitatif yaitu tindakan yang dilakukan dalam mengembalikan fungsi 

dan  gerak  seseorang setelah menderita suatu  penyakit. Sebagai gambaran, pasien 

stroke yang mengalami kelumpuhan pada separuh  tubuhnya perlu diberikan latihan 

untuk memperbaiki pola gerak dalam  melakukan suatu aktifitas tertentu, contohnya 

pasien stroke pada umumnnya mengalami kesulitan dalam berjalan maka tujuan 

dari tindakan fisioterapi yang diberikan  adalah  latihan-latihan untuk dapat kembali 

berjalan sehingga meningkatkan fungsi dan kemandirian pasien tersebut serta 

diharapkan dapat kembali ke perannya dalam masyarakat. 

   

 



 

Get Fit With Physio adalah sebuah brand dan 

nama akun resmi di media sosial pribadi milik Faizah 

Abdullah  seorang fisioterapis sekaligus dosen Program 

Studi Fisioterapi, Program Vokasi Universitas Indonesia 

sejak tahun 2012  yang merangkap sebagai staf redaksi 

Majalah Fisioterapi Indonesia. Physio sendiri memiliki 

arti sebagai fisioterapis atau orang yang berprofesi sebagai fisioterapi dalam bahasa 

inggris. Untuk logo brand, pemilik brand ini menggunakan logo dengan atas nama 

sendiri yang menunjukkan bahwa brand tersebut dipertanggungjawabkan oleh 

dirinya sendiri. Beliau membuat akun Get Fit With Physio pada Facebook dan 

Instagram dengan nama akun @getfitwithphysio pada tanggal 2 Agustus 2015 di 

media sosial online Instagram dan Facebook yang bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang kesehatan fisioterapi dan memperkenalkan 

masyarakat tentang kesehatan fisioterapi.  Di negara lain seperti Amerika, informasi 

fisioterapi menggunakan ilustrasi sudah sangat berkembang seperti pada website 

www.physiotherapyexercises.com sedangkan informasi dan edukasi mengenai 

fisioterapi dalam  bentuk gambar ilustrasi belum berkembang dan  masih hal yang 

baru di Indonesia sehingga menjadi alasan klien untuk menggunakan ilustrasi 

sebagai langkah baru untuk memberikan edukasi kesehatan fisioterapi pada 

masyarakat melalui akun Get Fit With Physio. 

 



4 

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tergugah untuk menciptakan 

karya ilustrasi fisioterapi yang bersubjek promosi, preventif, kuratif, rehabilitatif 

melalui akun resmi klien Get Fit With Physio. Dengan judul PENCIPTAAN 

KARYA ILUSTRASI SEBAGAI MEDIA EDUKASI FISIOTERAPI PADA 

AKUN GET FIT WITH PHYSIO diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan fisioterapi dan menjadi pioneer 

atau penggagas penerapan ilustrasi fisioterapi di Indonesia. 

1.6. Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Proyek studi ini memilih penciptaan karya berupa ilustrasi sebagai media 

edukasi yang ditargetkan  melalui media sosial dengan menggunakan akun Get Fit 

With Physio. Penulis menggunakan ilustrasi digital sebagai media peraga fisioterapi 

yang diunggah  pada media sosial Instagram, Facebook dan Twitter melalui akun 

resmi klien Get Fit With Physio. Ilustrasi digital lebih efektif dan praktis karena 

tanpa proses scanning. Dengan proses pertama yaitu pencarian ide, mewujudkan 

sketsa dan gambar menggunakan pen tablet dan laptop menggunakan perangkat 

lunak (software) SAI Paint Tool, lalu sentuhan akhir dan editing menggunakan 

Adobe Photoshop. Ilustrasi digital memiliki beberapa kelebihan yaitu, gradasi 

warna yang jelas dan cerah, penerapan warna yang konsisten dan stabil, dengan 

proses perubahan (editing)  yang sangat mudah dan mengurangi resiko kesalahan 

yang besar pada karya. Penguasaan aplikasi software desain grafis yang cukup. 

Menjadikan penulis lebih mudah dalam pengerjaan karya. Hasil akhir adalah berupa 

ilustrasi digital non fisik atau softfile yang diunggah di media sosial dengan akun 

resmi Get Fit With Physio. 



 

1.7. Tujuan Proyek Studi 

Tujuan proyek studi ini adalah menciptakan karya ilustrasi digital yang 

bersubjek matter fisioterapi pada akun Get Fit With Physio yang bersifat edukatif, 

penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat Indonesia pengguna akun media 

sosial online yang praktis, efisien, dan mudah dicerna oleh masyarakat. 

1.8. Manfaat Proyek Studi 

Adapun manfaat dari pembuatan proyek studi ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis dapat digunakan sebagai dokumentasi dan  portofolio sebagai 

pendukung masa depan dan pekerjaannya dikemudian hari. 

2. Bagi klien (fisioterapis Get Fit With Physio) diharapkan mendapat banyak 

pengikut atau followers yang lebih mengenal dunia kesehatan fisioterapi 

dengan nilai tambah yaitu mendapatkan klien yang ingin berkonsultasi atau 

terapi. 

3. Bagi para desainer/ilustrator lainnya, diharapkan dapat memberikan referensi 

atau ide dalam karyanya yang nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat pada 

umumnya. Bentuk referensi dapat berupa ide maupun visualisasi karya 

ilustrasi yang dibuat oleh penulis. 

4. Bagi  masyarakat, mendapatkan pengetahuan dan informasi kesehatan 

fisioterapi secara visual, aktual, dan mudah diterapkan pada kehidupan sehari 

hari. 
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BAB II 

KONSEP BERKARYA 

 

2.5. Pengertian Fisioterapi 

Fisioterapi merupakan ilmu medis yang berhubungan dengan gerak dan 

fungsi tubuh manusia. Fisioterapis merupakan sebutan bagi seseorang yang 

menjalankan profesi tersebut. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No.778 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi di Sarana 

Kesehatan, fisioterapi adalah suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk 

individu dan atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan 

memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 

modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi. 

Fisioterapis dapat melatih pasien dengan olah raga khusus, penguluran dan 

bermacam-macam teknik dan menggunakan beberapa alat khusus seperti bola karet 

besar, plester otot, alat fitness seperti dumbbell dan treadmill, hingga tindakan 

serius seperti operasi kecil  untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien yang 

tidak dapat diatasi dengan latihan–latihan fisioterapi. Fisioterapi terdiri dari 

berbagai spesialisasi, yaitu :  

1. Fisioterapi Muskuloskeletal, adalah fisioterapi yang berhubungan dengan  

masalah pada otot dan tulang serta jaringan sekitarnya sebagai contoh yaitu 

patah tulang (fraktur), postur yang buruk (skoliosis) berupa pembengkokan 

tulang ke samping atau ke belakang, pengapuran sendi (osteoarthritis) yang 

sering dialami oleh wanita dan pengeroposan tulang (osteoporosis). 
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Gambar 2.1. Anatomi Osteoporosis dan Skoliosis  

(Sumber: www.google.co.id, 2016) 

 

2. Fisioterapi Neuromuskular, yaitu gangguan fungsi dan gerak yang berkaitan 

dengan kerusakan pada sistem saraf sebagai contoh penyakit stroke, parkinson, 

penjepitan saraf (hernia nukleus pulposus, HNP) dan vertigo. Penderita stroke 

mendapatkan fisioterapi dengan melatih gerakan bagian tubuh yang terkena 

kelumpuhan secara rutin oleh fisioterapis, sedangkan 

penderita penyakit vertigo dapat diatasi dengan cara memiringkan badan 

kekanan dan kiri dalam posisi duduk selama beberapa menit. 

 

Gambar 2.2. Anatomi stroke dan vertigo beserta terapi mandiri 

( Sumber: www.strokeawarness.org dan newsnetwork.mayoclinic.org, 2016) 
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3. Fisioterapi Pediatri, layanan yang ditujukan pada pasien anak. Umumnya 

diberikan kepada anak-anak dengan masalah berupa gangguan fungsi dan 

gerak akibat keterlambatan perkembangan gerak motorik baik kasar (gross 

motor) maupun motorik halus (fine motor). Sebagai contoh, kasus kelumpuhan 

otak (cerebral palsy) dan sindroma down (down syndrome), dimana anak 

dengan diagnosa tersebut mengalami keterlambatan perkembangan gerak 

dibandingkan dengan pola perkembangan normal.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Anatomi penderita kelumpuhan otak (cerebral palsy) beserta terapi oleh 

fisioterapis. (Sumber: www.google.co.id, 2016) 

 

4. Fisioterapi olah raga, berupa layanan yang diberikan pada bidang olah raga 

terutama bagi mereka yang mengejar prestasi (atlet). Layanan yang diberikan 

dapat berupa peningkatan performa dan mencegah terjadi cidera olahraga, juga 

dapat berupa usaha untuk mengembalikan kemampuan atlet untuk kembali 

bertanding setelah terjadinya cidera. Para atlet akan segera mendapatkan 

perawatan seperti kompres pada bagian tubuh yang terkena cidera. Terapi yang 

dilakukan adalah kompres es, pemijatan untuk relaksasi otot atlet yang cidera 

saat olahraga, membalutkan perban pada bagian tubuh yang cidera, dll. 
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Gambar 2.4. Fisioterapi untuk cidera saat olah raga 

(Sumber: www.google.co.id, 2016) 

 

5. Fisioterapi Kewanitaan (Women’s Health), yaitu yang berhubungan dengan 

masalah kewanitaan. Merupakan layanan medis pendukung dalam masalah-

masalah kesuburan (fertility), kehamilan dan pasca melahirkan serta pemulihan 

pasca operasi organ kewanitaan seperi pada kanker payudara. Tindakan berupa 

latihan gerak senam hamil, pemijatan, relaksasi tubuh, dan pelatihan nafas 

untuk persiapan melahirkan.  

 

Gambar 2.5. Fisioterapis mengajarkan senam kehamilan bagi para calon ibu  

(Sumber: www.google.co.id, 2016) 

 

6. Fisioterapi Kardiovaskular, yaitu bidang fisioterapi yang berhubungan dengan 

kesehatan jantung dan paru-paru, terutama dalam masa sebelum dan setelah 

operasi rongga dada serta jantung.  
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7. Fisioterapi Geriatri, berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan penuaan. Diberikan pada pasien yang telah berusia lanjut yang 

memiliki penyakit tertentu seperti stroke, penyakit dalam seperti ginjal. 

Fisioterapi diberikan setelah operasi atau masa pemulihan dengan memberikan 

pelatihan gerakan ringan seperti berjalan, gerakan tangan, dll. 

 

 

Gambar 2.6. Fisioterapis memberikan pelatihan kebugaran pada lansia setelah operasi 

jantung (Sumber: www.google.co.id, 2016) 

 

8. Fisioterapi Kulit Kecantikan dan Kebugaran, diberikan untuk meningkatkan 

kebugaran serta mendukung gaya hidup. Seperti sindrom Poshithis yaitu 

sindrom  kebiasaan wanita yang membawa tas besar dengan satu  lengan yang 

terlipat. Sepintas wanita merasa terlihat anggun ketika menekuk salah satu 

lengan mennggunakan tas bermerk, tetapi dengan muatan tas yang padat dan 

berat dapat membuat peredaran darah pada lengan terhambat dan menimbulkan 

nyeri. Nyeri ini akan memberikan efek penyakit yang berkepanjangan jika 

dialami beberapa kali di tempat yang sama. 
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Gambar 2.7. Sindrom Poshitis ( nyeri pada sendi tendon supraspinatus) 

(Sumber: www.google.co.id, 2016) 

 

Berdasarkan ruang lingkup pelayanan fisioterapi dan tuntutan kebutuhan 

masyarakat pada umumnya, dibagi menjadi 7 bagian. Pertama adalah fisioterapi 

kesehatan wanita yang dikhususkan untuk wanita segala usia seperti terapi 

memakai sepatu hak tinggi agar mengurangi resiko sakit di bagian tumit, cara 

menggunakan tas wanita agar menghindari gangguan pada punggung dan tangan. 

Kedua adalah fisioterapi tumbuh kembang anak, diperuntukkan untuk anak anak 

seperti cara memakai dan memilih tas punggung yang baik agar menghindari 

gangguan pada punggung dan pertumbuhan anak yang aktif bersekolah.  

Fisioterapi kesehatan dan keselamatan kerja, terapi dan penyuluhan pada 

orang dewasa yang aktif bekerja, seperti peregangan tubuh bagi karyawan yang 

lebih banyak duduk di depan komputer atau meja kerja dengan cara peregangan 

terstruktur untuk menghindari gangguan pada punggung, kaki, dan syaraf. Ada pula 

fisioterapi yang dikhususkan untuk usia lanjut, terapi ini dilakukan berdasarkan 

keluhan dari pasien usia lanjut seperti stroke, diabetes, atau osteoporosis (gangguan 



12 

 

tulang belakang). Biasanya terapi ini menggunakan metode terapi gerakan tangan 

dan kaki. 

Bagi para atlet, fisioterapi olahraga sangat penting untuk menghindari 

terjadinya cidera karena salah gerakan atau posisi. Terapi juga dapat diterapkan 

ketika atlet mengalami kecelakaan didaerah ringan pada persendian atau terkilir. 

Fisioterapi kesehatan masyarakat secara umum untuk segala usia dengan segala 

aktifitas sehari- hari yaitu cara mengangkat barang berat, cara menggunakan 

smartphone atau gadget dengan baik agar mengurangi resiko penyakit. Dan yang 

terakhir adalah fisioterapi pelayanan medis, yaitu pengembangan pelayanan 

fisioterapi pelayanan medis didasari pada spesifikasi keluhan kesehatan pasien, 

seperti fisioterapi Muskuloskeletal (penyembuhan dan pemulihan gangguan 

anggota gerak tubuh terdiri dari otot, tulang, sendi, jaringan ikat), Fisioterapi 

Kardiovaskulopulmonal (penyembuhan dan pemulihan pada gangguan jantung, 

pembuluh darah, dan paru), Fisioterapi Neuromuskular (penyembuhan dan 

pemulihan pada gangguan sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi), Fisioterapi 

Integument (penyembuhan dan pemulihan pada kecacatan fisik dan kulit). 

2.6. Ilustrasi  Digital  sebagai  Media Edukasi  Fisioterapi 

2.6.1. Pengertian Ilustrasi Digital 

Ilustrasi adalah  penggambaran objek yang ditangkap oleh media visual 

seperti foto atau lukisan berfungsi untuk menjelaskan, menerangkan, 

mengkomunikasikan cerita atau naskah. Menurut Kusmiyati (1999:46) ilustrasi 

gambar adalah  gambaran singkat alur cerita suatu cerita guna lebih menjelaskan 

salah satu adegan dan secara umum ilustrasi selalu dikaitkan dengan menjelaskan 
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sebuah cerita. Ilustrasi digunakan sebagai peraga dan perwujudan dari naskah tidak 

semata- mata hanya  berfungsi sebagai tanda dan nilai estetis saja. Untuk membuat 

gambar  ilustrasi dapat menggunakan berbagai media seperti cat air, cat minyak, 

kapur. Ada beberapa jenis ilustrasi seperti ilustrasi buku, ilustrasi kolom, ilustrasi 

edukasi, dll. 

Seiring berkembangnya alat komunikasi berbasis komputer, muncul 

berbagai seni modern dengan menggunakan media dan teknik komputer yang 

disebut Seni Digital (Digital Art) dengan hasil karya dua dimensi dan tiga dimensi 

seperti gambar, lukisan, patung, dan ilustrasi. Menurut 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art seni digital murni dihasilkan oleh 

komputer secara algoritma/ digital atau berasal dari foto hasil scan yang diubah 

menggunakan mouse atau pen tablet. Seni digital dipelopori oleh Andy Warhol 

menggunakan komputer Commodore Amiga yang pada masa tersebut komputer ini 

diperkenalkan di Lincoln Center, New York pada bulan juli tahun 1985, dengan 

karya potret wajah Debbie Harry (artis berkebangsaan Amerika) yang diambil dari 

foto monokrom yang diambil dari kamera video dan di ubah secara digital 

menggunakan software grafis ProPaint. Andy Warhol memanipulasi potret 

tersebut dengan menambahkan beberapa warna menggunakan tools flood fill atau 

bucket fill tool pada aplikasi yang telah disediakan software tersebut. 

Muncul beberapa karya seni digital berdasarkan jenis karya seperti karya 

seni animasi digital, lukisan digital (digital painting), dan digital ilustrasi (digital 

illustration). Pada dasarnya, lukisan digital (digital painting) dan ilustrasi digital 

(digital illustration) tidak jauh berbeda. Perbedaan berada pada fungsi dari karya, 
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karya seni ilustrasi digital berfungsi sebagai karya terapan yaitu menjelaskan atau 

menerjemahkan suatu naskah dalam bentuk gambar. 

Ilustrasi digital memiliki dua macam bentuk karya yang dapat dihasilkan 

berdasarkan alat dan medianya, yaitu gambar vector dan gambar bitmap. Vector 

merupakan hasil garis, kurva dan bidang sedangkan 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 dari dekat atau membesarkannya maka akan muncul 

sederetan kotak yang berhimpitan. Karya bitmap memiliki  hue pixel (warna), 

pencahayaan (brightness), dan intensitas warna (saturation). Ketika perangkat 

penunjuk (pointer) bergerak di area gambar, muncul warna-warna baru yang tidak 

terbatas. Dapat membuat efek kabur (blur), termasuk efek seperti penyinaran dan 

bayangan dengan gradasi yang lembut dan dapat menampakkan tekstur seperti bulu, 

beludru, batu, kulit, dll. Vector merupakan hasil garis, kurva dan bidang. Setiap 

unsur memiliki fill dan stroke yang dapat diedit sesuai kreasi. Program komputer 

yang digunakan antara lain Corel Draw, Adobe Illustrator dan Macromedia 

Freehand. Adapun ilustrasi dalam bentuk fotografi yang sudah diubah atau 

dibentuk kolase. 

Ilustrasi digital adalah suatu metode untuk menggambar objek secara 

digital (teknologi komputer berbasis digital) yang didukung oleh berbagai alat 

seperti pen tablet dan laptop/ komputer. Objek gambar  ilustrasi digital yang dibuat 

dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau  pemandangan dan dilengkapi oleh 

beberapa tekstur, raut, bidang yang menyerupai karya dan teknik manual, 
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perbedaannya adalah ilustrasi digital memiliki eksekusi karya yang dilihat pada 

layar monitor saja, namun dapat juga dicetak pada berbagai media seperti media 

kertas atau kain secara berulang-ulang atau massal.  

Pada umumnya ilustrasi digital memiliki beberapa tahapan dasar yaitu; 

penggambaran sketsa (Sketching), menggambar ulang (Tracing), pewarnaan 

(Coloring), pemberian detail dan efek (editing). Langkah pertama adalah membuat 

sketsa menggunakan pen tablet atau bisa menggunakan sketsa manual lalu di scan 

sehingga gambar bisa ditampilkan pada komputer. Langkah kedua adalah tracing 

yaitu menggambar ulang setelah sketsa awal pada kertas melalui proses scanning. 

Ilustrator dapat menggunakan beberapa aplikasi perangkat lunak (software) seperti 

Corel Draw, Photoshop, Manga Studio, atau SAI paint tool. Langkah ketiga adalah 

pewarnaan (coloring) warna pada komputer memiliki 3 tipe yaitu RGB (Red Green 

Black) yang diaplikasikan pada karya bitmap dengan warna yang lebih nyata, 

grayscale untuk pewarnaan monokrom, dan CMYK (Cyan Magenta Yellow Key) 

yang digunakan untuk media cetak seperti koran dan majalah. Setelah karya di 

warnai, langkah selanjutnya adalah proses editing. Jika Ilustrator kurang puas 

dengan karyanya, dan ingin menambah, mengurangi, mendistorsi, atau memberikan 

efek pada karya, dengan mudah ilustrator dapat meng- editnya dengan aplikasi 

software seperti Photoshop. Hasil karya dapat di cetak menggunakan berbagai 

media seperti kertas, cangkir, kaos, atau dapat berupa gambar virtual pada layar 

komputer. 

Dari beberapa jenis karya ilustrasi , yang diterapkan pada proyek studi ini 

adalah ilustrasi dalam bentuk kartun yaitu gambar penampilan lucu dan 
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mempresentasikan suatu peristiwa yang melalui proses penyederhanaan dan 

distorsi. Menggunakan teknik ilustrasi digital berupa gambar bitmap. Ilustrasi juga 

dalam bentuk Ilustrasi edukasi yang bertujuan untuk menerjemahkan informasi 

edukatif tertulis menjadi gambar sehingga mudah dicerna secara visual oleh 

masyarakat. Ilustrasi kolom (artikel) ilustrasi yang berfungsi untuk mendampingi 

suatu essay atau artikel yang disesuaikan dengan suasana, watak dan materi tulisan. 

Berguna untuk menyampaikan peristiwa dan informasi. Penulis juga menerapkan, 

Seni klip (clip art) Seni klip adalah suatu ilustrasi yang ditempatkan pada lay out 

tanpa meminta izin atau membayar royalti dari karya orang lain yang dipakai. 

Dengan kemajuan teknologi komputer segalanya menjadi lebih mudah, 

seniman dapat menuangkan ide dan kreativitas secara luas dan industri seni lebih 

berkembang. Komputer dapat dengan mudah meniru sapuan kuas yang sama seperti 

pada cat air maupun cat minyak, dan goresan seperti pensil ataupun kapur. Ilustrator 

dapat menggunakan banyak aplikasi grafis seperti CorelDraw, Adobe Photoshop, 

ArtRage, SAI paint tool,dll. Ilustrasi digital dapat menghasilkan karya secara realis 

atau surealisme. 

Berikut adalah beberapa kelebihan ilustrasi digital, yaitu alat yang praktis, 

dan jauh dari resiko kotor karena terkena cat atau kapur. Dalam membuat karya 

ilustrasi digital ilustrator dapat menggunakan komputer dan pen tablet, alat yang 

digunakan tidak akan habis atau berkurang. Ilustrator dapat memilih beberapa 

teknik dan jenis karya yang dibuat seperti teknik cat air, cat minyak, kartun, ataupun 

realis. Tidak seperti ketika menggambar pada kertas atau kanvas secara manual, 

ketika ada kesalahan pada karya, ilustrator tidak akan kesusahan ketika 
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memperbaikinya. Hanya meng’klik’ tombol undo pada layar kerja, karya yang 

salah akan kembali semula. Ilustrator dapat dengan mudah memodifikasi karyanya 

dengan mengubah warna, gelap terang, atau menghias secara bebas. Dengan media 

dan teknik ilustrasi digital, ilustrator tidak harus bekerja dua kali seperti pada karya 

seni menggunakan kertas yang harus melalui proses scanning dan harus diperbaiki 

lagi. Karya yang dihasilkan dapat di cetak ke berbagai media seperti pada kertas, 

kanvas, kain, keramik, dll. 

2.6.2. Prinsip Menggambar Ilustrasi dengan Teknik Digital 

Pada dasarnya unsur-unsur dan prinsip-prinsip rupa ilustrasi digital tidak 

berbeda jauh dengan unsur-unsur dan prinsip-prinsip ilustrasi. Unsur- unsur dalam 

ilustrasi adalah gambar dan tulisan. Gambar digunakan sebagai terjemahan dari 

naskah, terkadang tulisan digunakan sebagai pemandu gambar atau memperjelas 

arti gambar agar lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Menurut Salam (1993:11-

14) ilustrasi adalah mendramatisasikan  sebuah objek untuk memberikan kesan lucu 

dan komunikatif, ilustrator mengkomunikasikan karyanya dengan menggunakan 

isyarat tubuh dan  mimik untuk menunjukkan sifat, ekspresi, dan raut wajah tokoh 

seperti kemurkaan, senyum bahagia, kecemasan untuk mendukung suasana cerita. 

Ilustrasi juga  menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan ide cerita seperti 

simbol nada lagu yang menunjukkan tokoh dalam cerita memainkan sebuah lagu. 

penerapan gaya personifikasi yang menampakkan benda atau binatang menjadi 

hidup dan nyata, seperti sekumpulan serigala yang duduk dalam perjamuan 

layaknya seperti manusia.  Penggambaran bunyi digunakan ilustrator untuk 

membuat karyanya lebih hidup seperti memvisualkan mobil yang tertabrak atau 
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suaran sirine. Ilustrator merangkaikan gambar agar memikat pembaca dan 

menunjukkan alur, seperti gerakan tangan dan perubahan keadaan. Prinsip terakhir 

adalah ilustrator menampilkan idenya dengan memusatkan perhatian, dengan 

berbagai cara seperti meletakkan tokoh ditengah yang dikelilingi beberapa figur 

lain yang menghadap tokoh tersebut sehingga pembaca fokus pada tokoh yang 

ditengah. Pusat perhatian juga dapat ditangkap dengan membedakan warna, bentuk, 

atau ukuran tokoh yang berbeda diantara figur/ objek lain. 

2.6.3. Edukasi Kesehatan Fisioterapi melalui Gambar Ilustrasi Digital 

Secara umum ilustrasi sebagai media edukasi atau pendidikan adalah 

Ilustrasi yang digunakan sebagai pelengkap, peraga, dan alat komunikasi untuk 

memberi informasi pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat. Menurut Ki 

Hajar Dewantara pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya 

anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat 

yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Lingkup 

edukasi fisioterapi adalah memberikan informasi kesehatan yang berfokus pada 

fisioterapi. Edukasi kesehatan menurut Komite Bersama Pendidikan Kesehatan dan 

Promosi Terminologi Tahun 2001 mendefinisikan pendidikan kesehatan sebagai 

"kombinasi dari pengalaman belajar yang direncanakan berdasarkan teori suara 

yang memberikan individu, kelompok, dan masyarakat kesempatan untuk 

memperoleh informasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat 

keputusan kesehatan yang berkualitas. Contoh edukasi fisioterapi yang dapat 

diterapkan pada kehidupan sehari-hari seperti fisioterapi olahraga yang 



19 

 

 

 

disampaikan melalui ilustrasi digital sebagai petunjuk bagi masyarakat. Edukasi 

fisioterapi melalui ilustrasi digital membantu menanamkan pola pikir masyarakat 

tentang  pentingnya kesehatan sejak dini untuk mencegah timbulnya penyakit, 

memberikan solusi masalah kesehatan tanpa harus mengkonsumsi obat- obatan. 

2.7. Unsur-Unsur Rupa dan Prinsip-Prinsip Pengorganisasian Unsur- 

Unsur Rupa dalam Karya Ilustrasi 

2.7.1. Unsur-unsur Rupa   

Unsur-unsur rupa yang digunakan pada karya ilustrasi sebagai media 

edukasi fioterapi adalah garis, raut, bentuk, bidang, ruang, warna,gradasi, tekstur. 

Garis; bentuk geometri yang memiliki satu dimensi berupa garis 

lurus,lengkung,datar dan ruang. Raut; garis luar pada suatu bentuk. Bidang adalah 

permukaan rata dan tertentu batasnya seperti bidang geometris, organis, bersudut 

atau tidak beraturan. Bentuk; titik temu antara ruang dan massa dapat bersifat 

bangunan atau lunak (plastis). Ruang; bentuk tiga dimensi yang memiliki 

panjang,lebar, dan kedalaman. Gradasi; adalah gelap terangnya warna yang 

memberi kesan (ilusi) ruang pada gambar. Warna;  berasal dari gelombang cahaya 

sempurna berwarna putih yang dipisahkan atau dibedakan berdasar panjang 

gelombang. Misal warna biru memiliki panjang gelombang 460 nanometer. 

Tekstur; sifat dari suatu permukaan. Bisa berupa kerutan, licin, polos, tajam 

bergerigi, atau rata. 
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2.7.2. Prinsip-prinsip Rupa 

  Prinsip-prinsip dalam mewujudkan karya ilustrasi digital (digital painting) 

sebagai media edukasi fisioterapi terdiri dari 6 komponen yaitu; kesatuan, 

keserasian, irama, dominasi, keseimbangan, dan kesebandingan. Kesatuan adalah 

prinsip pengorganisasian unsur rupa yang paling mendasar. Tujuan akhir dari 

penerapan prinsip-prinsip desain yang lain, seperti keseimbangan, kesebandingan, 

irama, dan lainnya adalah untuk mewujudkan kesatuan yang padu atau keseutuhan. 

Keserasian adalah unsur rupa/desain yang mempertimbangkan keselarasan dan 

keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga cocok satu sama lain, 

serta terdapat keterpaduan yang tidak saling bertentangan. Susunan yang harmonis 

menunjukan adanya keserasian dalam raut dan garis, ukuran warna-warna, dan 

tekstur.  

  Irama merupakan pengaturan unsur-unsur rupa secara berulang dan 

berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah dan gerak 

yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya. Perulangan yang teratur itu 

dapat mengenai jarak bagian-bagian, raut, warna, ukuran, dan arah yang ditata. 

Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan bagian atas bagian lainnya 

dalam suatu keseluruhan. Dengan peran yang menonjol pada bagian itu maka 

menjadi pusat perhatian (point of interest) dan merupakan tekanan (emphasis), 

karena itu menjadi bagian yang penting dan yang diutamakan. 

 Keseimbangan dalam, bukunya Sunaryo (2002: 40) mengemukakan bahwa 

keseimbangan merupakan prinsip desain berkaitan dengan pengaturan ‘bobot’ 

akibat ‘gaya berat’dan letak kedudukan bagian-bagian, sehingga dalam keadaan 
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seimbang. Kesebandingan atau proporsi, adalah hubungan antar bagian atau antara 

bagian terhadap keseluruhannya. pengaturan hubungan yang dimaksud, bertalian 

dengan ukuran seperti besar kecilnya bagian, luas sempitnya bagian, panjang 

pendeknya bagian atau tinggi rendahnya bagian. Tujuan pengaturan kesebandingan 

adalah agar dicapai kesesuaian dan keseimbangan, sehingga diperoleh kesatuan 

yang memuaskan (Sunaryo, 2002:40-41). 

2.8. Konsep Narasi Ilustrasi sebagai Media Edukasi Fisioterapi pada Akun 

Get Fit With Physio 

Dalam proyek studi ini karya yang dibuat mengikuti naskah yang berasal 

dari klien yaitu fisioterapis pemilik akun media sosial Get Fit With Physio  dengan 

komponen karya yaitu tokoh, konsep naskah, pemilihan warna, dan narasi.  

 

 

Gambar 2.8. Skema proses pembuatan karya 

(Sumber: www.google.co.id  dan dokumen pribadi penulis, 2016) 
 

Tokoh pendukung sebagai peraga terapi fisioterapi. Ilustrasi manusia disesuaikan 

dengan penggambaran yang berbeda-beda berdasarkan usia, gender, penyakit, dan 

latar belakang tempat. Misalkan, untuk terapi pencegahan kanker payudara 
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diperankan oleh wanita. Sedangkan untuk terapi pemulihan dalam kecelakaan olah 

raga sepak bola diperankan oleh lelaki dewasa dengan kostum tim sepak bola. 

Gambar ilustrasi dan teks disajikan dengan bahasa yang ringan agar mudah 

diterima pembaca. Berisikan tips-tips dalam menjaga kesehatan serta informasi 

mengenai penyakit dan cara pencegahannya. Pemilihan warna yaitu warna cerah 

namun tetap lembut seperti warna pastel sehingga nyaman dilihat. Penggunaan 

gradasi yang minimalis sehingga audiens cepat menerjemahkan gambar dan 

menyerap inti naskah. Warna dasar dan latar belakang yang digunakan adalah 

warna biru, kuning, merah muda, dan putih sebagai identitas akun Get Fit With 

Physio. Warna latar belakang biru  menekankan pada terapi khusus lelaki dan olah 

raga. Warna latar belakang merah muda memiliki simbol feminim yaitu 

menekankan pada terapi fisioterapi khusus wanita, warna latar belakang kuning 

digunakan sebagai warna terapi untuk umum tanpa ada batas gender seperti orang 

lanjut usia atau anak-anak. 

Pada proyek studi ini menggunakan naskah yang dirancang oleh klien Get 

Fit With Physio, setiap satu naskah tersusun oleh beberapa ilustrasi yang 

memperagakan gerakan berdasarkan poin-poin penting dalam naskah, terdapat 4 

sampai 6 ilustrasi dalam 1 frame sesuai dengan judul dan jenis kesehatan fisioterapi 

sesuai dengan naskah klien Get Fit With Physio Faizah Abdullah. Berikut contoh 

naskah beserta referensi ilustrasi berjudul Nyeri punggung bawah. Prevalensi nyeri 

punggung bawah (low back pain) di masyarakat cukup tinggi dan tidak mengenal 

usia serta jenis kelamin. 
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Masyarakat tidak terlalu menyadari hal ini, namun jika nyeri tersebut berulang akan 

mempengaruhi kesehatan secara berkepanjangan. Keluhan ini mengakibatkan 

terganggunya aktifitas yang dapat menurunkan tingkat produktivitas seseorang 

karena terdapat trauma pada bagian tubuh tertentu. Hal-hal sederhana seperti 

mengangkat barang dengan posisi yang salah dapat menjadi salah satu penyebab 

nyeri punggung bawah. Hindarilah posisi membungkuk saat mengangkat barang, 

karena posisi ini akan menyebabkan tekanan yang berlebihan pada otot-otot 

punggung serta tulang belakang. Saat akan mengangkat barang mulailah dengan 

posisi berjongkok, dekaplah barang yang akan diangkat dengan posisi tubuh 

jongkok lalu berdiri perlahan dengan posisi punggung tegak. Teknik ini akan 

mendistribusikan tekanan pada otot paha sehingga aman bagi punggung dan 

terhindar dari rasa sakit pada punggung. 

 

Gambar 2.9. Contoh ilustrasi  nyeri punggung bawah 

(Sumber : http://www.drugs.com/health-guide, 2015) 
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Nyeri pada Punggung Belakang 

1. Ilustrasi menunjukkan posisi yang salah terlebih dahulu. Seorang pria dengan posisi akan 

mengangkat barang dengan cara membungkuk. Ini merupakan posisi membawa barang 

dengan cara yang salah, memicu rasa sakit pada punggung. 

Referensi Konsep Karya 

  

 

 

2. Seorang pria yang akan mengangkat barang dengan cara berjongkok dengan satu  

kaki ke depan. Punggung tetap tegap, hal ini mengurangi resiko penyakit low back pain. 

Referensi Konsep karya 

 

 

Gambar 2.10. Konsep dan narasi karya berdasarkan referensi 

(Sumber: www.google.com dan dokumen pribadi penulis, 2016) 
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Karya ilustrasi yang dihasilkan akan diunggah pada beberapa media sosial. 

Berikut detail ukuran dan rancangan berdasarkan  penempatannya pada media 

sosial : 

1. Instagram dengan nama akun @getfitwithphysio. 

Instagram adalah media sosial yang muncul pada tahun 2010 oleh Kevin 

Systrom dan Mike Krieger berbasis mobile yang digunakan pada smartphone 

dan tablet berfungsi untuk berbagi (sharing) foto, video, dan berkomunikasi 

antar pengguna media sosial ini. Tidak hanya sebagai wadah untuk berekspresi 

antar pemakai, tetapi sebagai sarana promosi/ iklan dengan mengunggah foto 

produknya. Instagram memiliki ukuran kotak 1:1 dengan ukuran pixel 

500x500 hingga 2480x2480. Sehingga karya yang di unggah berbentuk 

persegi. Karya yang dibuat juga karya yang didominasi ilustrasi dengan tulisan 

yang sangat singkat. Penjelasan tema dan terapi di tulis detail dibawah ilustrasi. 

2. Foto profil akun Get Fit With Physio pada facebook. 

Ukuran foto profil juga 1:1 dengan ukuran pixel minimal 300x300. Dapat 

menggunakan logo brand Get Fit With Physio. 

3. Foto sampul (timeline) akun Get Fit With Physio pada facebook. 

Foto sampul pada facebook berukuran 851x315 pixel yang berisi logo dan 

tulisan Get Fit With Physio. 

4. Karya ilustrasi berukuran A4 berbentuk artikel, dengan gambar dan tulisan 

yang memadai. Hampir seperti poster atau majalah yang dapat diunggah secara 

umum pada facebook, twitter, atau blog. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Proyek studi ini telah menghasilkan 12 karya ilustrasi digital untuk klien 

Get Fit With Physio untuk memperkenalkan dan memberi edukasi kepada 

masyarakat tentang kesehatan fisioterapi yang bisa diterapkan sehari- hari. 

 Karya yang dibuat adalah ilustrasi fisioterapis berjumlah 12 karya. 

Didukung oleh beberapa merchandise seperti tumbler, notebook, sticker, dan 

beberapa poster penerapan dan proses karya. Semua karya yang dihasilkan 

menggunakan beberapa referensi dari berbagai sumber dan buku materi fisioterapi.  

 Setelah menyelesaikan 12 karya proyek studi ini, penulis menemukan 

sebuah identitas karya yang khas dengan menggunakan software PaintTool SAI dan 

Adobe Photoshop. Secara keseluruhan dalam pembuatan proyek studi ini tidak ada 

kendala yang dialami, proses bimbingan dengan dosen pembimbing dan konsultasi 

dengan klien berjalan dengan baik.  

5.2 Saran 

Dengan adanya ilustrasi pada materi fisioterapi Get Fit With Physio yang 

telah dibuat oleh penulis diharapkan dapat memberikan informasi edukatif dan 

dapat mewakili naskah dengan baik sehingga audiens dapat menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari
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