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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan tentang beberapa teori yang berhubungan 

dengan perancangan proses pembuatan Buku Referensi Pembuatan Tenun Ikat 

Tradisional Bagi Kalangan Remaja di Kabuapten Sikka Kepulauan Flores 

sebagai Bentuk Pelsetarian Budaya Lokal.  

 

2.1 Tenun Ikat 

 Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip 

yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan 

melintang. Dengan kata lain bersilangnya antara benang lusi dan pakan secara 

bergantian. Kain tenun biasanya terbuat dari serat kayu, kapas, sutra, dan lainnya.  

 Pembuatan kain tenun ini umum dilakukan di Indonesia, terutama di daerah 

Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Biasanya produksi kain tenun dibuat dalam 

skala rumah tangga. Beberapa daerah yang terkenal dengan produksi kain 

tenunnya adalah Sumatera Barat, Palembang, dan Jawa Barat. 

 Seni tenun berkaitan erat dengan sistem pengetahuan, budaya, kepercayaan, 

lingkungan alam, dan sistem organisasi sosial dalam masyarakat. Karena kultur 

sosial dalam masyarakat beragam, maka seni tenun pada masing-masing daerah 

memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, seni tenun dalam masyarakat selalu bersifat 

partikular atau memiliki ciri khas, dan merupakan bagian dari representasi budaya 

masyarakat tersebut. Kualitas tenunan biasanya dilihat dari mutu bahan, 
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keindahan tata warna, motif, dan ragi hiasannya 

(sejarahbangsaindonesia.co.cc/1_27_Sejarah-NTT.html ). 

 Dalam kain tenun yang dihasilkan dengan peralatan tradisioanal tersimpan 

makna-makna yang bernilai dan agung. Sesungguhnya dengan memegang dan 

memakai kain tenun tradisional seakan-akan sedang mengarungi suatu lembaran 

dokumen sejarah dari masyarakat yang membuatnya. Kain tenun sendiri 

merupakan benda mati, tetapi benda itu justru merupakan saksi hidup dari suatu 

budaya yang dapat mengungkapkan salah satu sisi kebudayaan (Erni, 2003:17).  

 

2.1.1 Fungsi dan Makna Simbolis Pada Kain Tenun 

Kain tenun merupakan salah satu perlengkapan hidup manusia yang sudah 

dikenal dari jaman prasejarah yang diperoleh dari perkembangan pakian penutup 

badan setelah rumput-rumputan dan kulit kayu. Kain tenun ikat yang merupakan 

perkembangan dari bentuk kain tenun yang diberi ragam hias ikat, diciptakan 

untuk melengkapi kebutuhan manusia seperti juga makanan serta minuman dan 

rumah tempat tinggal. 

Selain sebagai salah satu perlengkapan hidup manusia, kai tenun 

mempunyai fungsi dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat pembuatnya. 

Baik aspek sosial, ekonomi, religi, estetika dan lain sebagainya. Dimana kain 

tenun sebagai salah satu kebutuhan masyarakat menyangkut segala keperluan 

sehari-hari, secara keseluruhan. 

Sebagai unsur yang dihasilkan oleh masyarakat dalam hubungan pendaya-

gunaan alam lingkungan sekitarnya. Mempunyai arti social dalam kegunaan untuk 
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menunjukkan dan menunjang status social anggota masyarakat dari kelompok-

kelompok social dalam masyarakat. Pakaian yang dipakai oleh pemimpin adat, 

kepala suku, tokoh panglima perang, pendeta, dukun, oranh tua, orang muda, 

anak-anak. Untuk orang yang sudah kawin, belum kawin, pakaian untuk 

perempuan.  

Pakaian dengan tanda-tanda lain melambangkan statusnya sebagai raja, 

bangsawan, yang membedakannya dari orang kebanyakan atau rakyat biasa. 

Memiliki sejumlah besar dari kain yang dianggap bernilai tinggi, meninnggikan 

gengsi dan melambangkan kekayaan, bahkan dengan kain motif tertentu 

merupakan lambang status dan lambang dari kelompok keluarga, klen tertentu 

yang turun menurun. Menurut  fungsinya ada pakaian diperguunakan untuk 

upacara-upacara inisiasi upacara kelahiran, untuk upacara perkawinan, kematian, 

upacara adat dan lain sebagainya. Bahkan lambang-lambang yang dipakainya juga 

dalam bentuk pewarnaannya (Kartiwa, 1987: 15). 

Kain tenun diciptakan untuk melengkapi kebutuhan manusia, seperti juga 

makanan, minuman, dan rumah sebagai tempat tinggal.. Selain sebagai salah satu 

perlengkapan hidup manusia, kain tenun mempunyai fungsi dalam beberapa aspek 

kehidupan masyarakat pembuatnya, yaitu sebagai berikut:  

a. Aspek sosial kain tenun, kain tenun mempunyai aspek social untuk 

menujukkan dan menunjang status soisal anggota masarakat, terlebih di 

masa lampau. Pakaian dengan tanda-tanda tertentu, melambangkan 

statusnya sebagai raja, bangsawan, uang membedakannya dari rakyat 

kebanyakan (rakyat biasa). Sejumlah besar dari kain-kain tersebut dianggap 
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bernilai tinggi, meninggalkan gengsi, dan melambangkan kekayaan. Bahkan 

kain motif tertentu, merupakan lambang status dan lambang dari kelompok 

keluarga atau klen tertentu yang turun menurun.                                

b. Aspek ekonomi kain tenun: Dalam hal aspek ekonomi, kain merupakan 

salah satu yang dipertukarkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang 

diperlukan. Tujuan pertukaran ini merupakan salah satu gerak dinamis 

masyarakat untuk berkomuniksi dengan kelompok lain di sekitarnya. 

Pertukaran dalam arti barang yang di pertukarkan dengan barang yang lain 

atau pertukaran yang sudah menggunakan alat tukar mata uang atau barang 

yang yang dipergunakan untuk hubungan social. Di dalam sejarah sudah 

dikenal bahwa tukar menukar ini akan mengakibatkan pengaruh-

mempengaruhi secara luas.  

c. Aspek religi kain tenun: Dalam aspek religi, fungsi kain tenun tampak pada 

ragam hias yang diterapkannya. Terdapat ragam hias yang mengandung 

lambing tertentu yang berhubungan dengan kepercayaan atau agama yang 

dianutnya. Dalam mitos dongeng tradisional masyarakat Indonesia, dikenal 

adanya seorang tokoh, dewa, dan leluhur yang mengajarkan pembuatan kain 

tenun kepada masyarakat. Dari sini timbul anggapan bahwa ragam hias yang 

diterapkan pada kain tenun merupakan inspirasi yang diperoleh dengan cara 

bedoa, mengucapkan mantera-mantera, bersemedi, dan berpuas memohon 

kepada Tuhan dan leluhur.  

d. Aspek estetika: Dalam aspek estetika, kain tenun dapat dinilai dari 

ketrampilan, ketelitian, dan ketekunan dalam proses pembuatannya. Dalam 
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menciptakan suatu karya yang indah dan mempesona. Keindahan tersebut 

tampak dalam komposisi jalur, garis, bentuk motif, warna dan keserasian 

dari seuruh komponennya. Ragam hias yang digunakan juga serasi dengan 

fungsinya. Fungsi kain tersebut, antara lain dipakai sebagai busana 

tradisional maupun modern, kain sarung, baju, ikat kepala, selendang, 

selimut, bahkan hiasan-hiasan dinding yang digantung pada rumah-rumah 

adat.  

 

2.1.2 Berdasarkan cara membuat: 

 Berdasarkan cara pembuatannya tenun di bedakan melalui daerah seperti 

yang dijelaskan di bawah ini: 

a.  Tenun ikat, motif diciptakan dari pengikatan benang. Pada daerah lain yang 

diikat ialah benang pakan nya maka pada kain tenun di NTT dibuat dengan 

cara kain lungsi yang diikatkan. 

b. Tenun Buna, berasal dari Timor Tengah Utara, yaitu menenun dengan cara 

menggunakan benang yang sudah dicelupkan terlebih dahulu ke pewarna. 

c. Tenun Lotis, Sotis atau Songket: Proses pembuatannya mirip dengan proses 

pembuatan tenun Buna. 

 

2.1.3 Berdasarkan Kegunaan 

 Semuanya mempunyai persamaan umum yakni cenderung berwarna dasar 

gelap karena zaman dahulu masyarakat belum mengenal adanya pewarna buatan 

sehingga menggunakan pewarna alami dengan pilihan warna yang terbatas. 
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2.1.4 Berdsarkan Persebaran 

 Berdasarkan penyebarannya tenun ikat beredar secara menyeluruh di 

beberapa daerah dengan jenis nama tennun yang bermacam-macam. 

a. Tenun Ikat: Hampir tersebar di seluruh wilayah NTT kecuali Kab. 

Manggarai dan Kab. Ngada. 

b. Tenun Buna: Tersebar di daratan Timor antara lain di Kab. Timor Tengah 

Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu. Namun paling banyak terpusat di 

wilayah Timor Tengah Utara. 

c. Tenun Lotis/Sotis atau Songket: Tersebar di semua wilayah Nusa Tenggara 

Timur, merupakan bentuk tenun yang paling umum di masyarakat NTT. 

 

2.1.5  Proses Pembuatan 

 Menenun dilakukan wanita dengan dua tujuan, yang pertama sebagai 

sumber utama mata pencaharian dan sebagai pengisi waktu setelah selesai bekerja 

di ladang. Langkah pertama yang dilakukan sebelum menenun ialah menyiapkan 

benang yang hendak dipakai. Kapas dipintal dengan alat tradisional, masyarakat 

tidak menggunakan benang konvensional yang ada di pasaran. Kapas diambil dari 

pohon kapas yang ada di kebun warga. Hasil dari pemintalan biasanya tidak 

terlalu halus dan dan berakibat hasil yang tidak simetris pada corak tenun. Meski 

begitu hal itu yang menyebabkan keunikan tiap tenun sebab tidak ada tenun yang 

identik sama. Sesudah proses memintal selesai maka dilanjutkan dengan 

pencelupan benang pada pewarna. Meski tidak semua proses pewarnaan 

dilakukan ketika masih dalam bentuk benang namun pada umumnya pewarnaan 
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dilakukan sebelum proses menenun. Pewarnaan dilakukan dengan menggunakan 

daun “Ru Dao” untuk mendapatkan warna nila dan akar pohon “Ka’bo” untuk 

mendapat warna merah, warna kuning didapat menggunakan kunyit dan daun 

“Menkude”. Setelah warna meresap dan dibiarkan mengering baru diikat pada 

mesin tenun tradisional yang dalam bahasa setempat disebut “Lana Her’ru”. Tidak 

seperti pada tenunan yang umum dijumpai di Indonesia dimana yang diikat pada 

mesin tenun ialah benang pakan, namun pada tenunan Nusa Tenggara Timur yang 

diikat ialah benang lungsin. Benang pakan dimasukan secara horizontal terhadap 

benang lungsin yang telah diikat secara vertical. Namun dibalik semua itu, yang 

paling penting ialah proses bertapa dan mencari ilham dengan cara berdoa ke 

leluhur agar mendapat motif dan corak yang hendak dipakai, selain itu dipercaya 

dengan berdoa sebelum dapat memperlancar proses menenun dan menolak bala 

selama proses menenun dilakukan. 

 

2.2 Pulau Flores 

 Flores, dari bahasa Portugis yang berarti "bunga" berada di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, Indonesia. Flores termasuk dalam gugusan Kepulauan Sunda 

Kecil bersama Bali dan NTB, dengan luas wilayah sekitar 14.300 km². Penduduk 

di Flores, pada tahun 2007, mencapai 1,6 juta jiwa. Puncak tertinggi adalah 

Gunung Ranakah (2350m) yang merupakan gunung tertinggi kedua di Nusa 

Tenggara Timur, sesudah Gunung Mutis, 2427m di Timor Barat. Pulau Flores 

bersama Pulau Timor, Pulau Sumba dan Kepulauan Alor merupakan empat pulau 

besar di Provinsi NTT yang merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia 
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dengan 566 pulau. Flores, dengan luas, jumlah penduduk dan sumber daya baik 

alam maupun manusia yang dinilai cukup memadai, kini tengah mempersiapkan 

diri menjadi sebuah provinsi pemekaran di NTT. Di ujung barat dan timur Pulau 

Flores ada beberapa gugusan pulau kecil. Di sebelah timur ada gugusan Pulau 

Lembata, Adonara dan Solor, sedangkan di sebelah barat ada gugusan Pulau 

Komodo dan Rinca. Sebelah barat pulau Flores, setelah gugusan pulau-pulau kecil 

tersebut, terdapat pulau Sumbawa (NTB), sedangkan di sebelah timur setelah 

gugusan pulau-pulau kecil tersebut, terdapat kepulauan Alor. Di sebelah tenggara 

terdapat pulau Timor. Di sebelah barat daya terdapat pulau Sumba, di sebelah 

selatan terdapat laut Sawu, sebelah utara, di seberang Laut Flores terdapat 

Sulawesi. 

 Suku bangsa Flores adalah percampuran etnis antara Melayu, Melanesia, 

dan Portugis. Dikarenakan pernah menjadi Koloni Portugis, maka interaksi 

dengan kebudayaan Portugis sangat terasa dalam kebudayaan Flores, baik melalui 

genetik, agama, dan budaya. 

 

2.2.1  Admisistratif 

 Flores adalah bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini dibagi 

menjadi delapan kabupaten; dari barat ke timur sebagai berikut: Manggarai Barat 

dengan ibukota Labuan Bajo, Manggarai dengan ibukota Ruteng, Manggarai 

Timur dengan ibukota Borong, Ngada dengan ibukota Bajawa, Nagekeo dengan 

ibukota Mbay, Ende dengan ibukota Ende, Sikka dengan ibukota Maumere, 
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Flores Timur dengan ibukota Larantuka dan kabupaten (lembata) dengan ibukota 

Lewoleba. 

 

2.2.2 Pulau Palue 

 Palue adalah sebuah pulau kecil yang terletak sendirian ditengah laut Flores, 

bagian dari Kabupaten Sikka dan terletak ± 35 mil laut ke arah barat laut, 

mengalirkan cerita mengenai masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan 

kebudayaannya yang tetap dipertahankannya sampai saat ini. Orang Palue 

memang unik karena memiliki identitas yang sangat khas berupa Bahasa, 

Kebudayaan dan Keseniannya. 

 Pemeritahan di Pulau Palue adalah sebuah Kecamatan yang terdiri dari 8 

desa, ada 3 desa terletak di pinggir pantai Utara dan Timur sedangkan 5 desa 

berada di daerah gunung bagian tengah dan barat Pulau Palue. Uwa adalah 

ibukota Kecamatan Palue yang terletak di pantai utara, tepatnya berada di desa 

Maluriwu. Di “kota” ini terdiri dari 2 desa yaitu desa Maluriwu dan desa 

Reruwaerere yang sebelumnya hanya satu desa yaitu desa Maluriwu, kemudian 

dimekarkan. Desa ini terdiri dari beberapa kampung yang berdekatan, terletak 

diatas bebukitan dengan pemandangan langsung ke arah laut. Masyarakat di 

kecamatan ini cukup ramah dan hidup penuh keakraban. Di desa Reruwaerere 

kadang dilakukan acara ritual adat Thu Theü. Acara ritual adat ini adalah sebuah 

ritual yang khusus dilakukan untuk mengusir tikus dari wilayah tersebut karena 

tikus dianggap sebagai hama yang merugikan petani. Selain upacara adat tersebut 
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masih terdapat upacara adat lainnya yang disesuaikan dengan siklus kehidupan 

manusia, misalnya ritual adat kehamilan, kelahiran anak dan kematian. 

 Ada 4 desa di wilayah gunung mempunyai tradisi potong kerbau (Pathi 

Kharaphau) yaitu desa Ladolaka, Tuanggeo, Rokirole (dusun Cawalo dan Koa) 

dan desa Nitung Lea (dusun Nitung dan Cua). Tradisi Pathi Kharaphau adalah 

sebuah upacara puncak perayaan Syukur yang dilaksanakan oleh masyarakat adat 

setempat secara periodik 5 tahunan. Acara ini dimulai dengan berbagai ritual adat 

yang lain sebelum upacara puncak Pathi Kharaphau. Waktu pelaksanaan Pathi 

Kharaphau berbeda antara satu desa dengan desa lainnya tergantung pada 

keputusan dari masing-masing Lakimosa adat berdasarkan pada petunjuk yang 

disampaikan oleh “orang pintar”. Selain itu ada ritual adat lainnya yang disebut 

dengan ”Mula Rate” (menanam/meletakan Batu Nisan). Mula Rate adalah upacara 

meletakan “batu nisan” bagi setiap orang Palue yang meninggal dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir. Untuk kampung/dusun dengan ritual adat Pathi 

Kharaphau, ritual Mula Rate biasanya dilaksanakan 1 tahun sebelum upacara 

Pathi Kharaphau (http://onata-ku.blogspot.com/2011/09/palue-identitas-dan-

budayanya.html). 

 

2.3 Kebudayaan 

 Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta 

kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau 

http://onata-ku.blogspot.com/2011/09/palue-identitas-dan-budayanya.html
http://onata-ku.blogspot.com/2011/09/palue-identitas-dan-budayanya.html
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dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari 

segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, 

mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak 

(dalam Sukanto  172-173). 

 

2.3.1 Pelestarian Budaya Lokal 

 Beragam wujud warisan budaya lokal memberi kita kesempatan untuk 

mempelajari kearifan lokal dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di 

masa lalu. Masalahnya kearifan local tersebut seringkali diabaikan, dianggap tidak 

ada relevansinya dengan masa sekarang apalagi masa depan. Dampaknya adalah 

banyak warisan budaya yang lapuk dimakan usia, terlantar, terabaikan bahkan 

dilecehkan keberadaannya. Padahal banyak bangsa yang kurang kuat sejarahnya 

justru mencari-cari jatidirinya dari tinggalan sejarah dan warisan budayanya yang 

sedikit jumlahnya. Kita sendiri, bangsa Indonesia, yang kaya dengan warisan 

budaya justru mengabaikan asset yang tidak ternilai tersebut. 

 Sungguh kondisi yang kontradiktif. Kita sebagai bangsa dengan jejak 

perjalanan sejarah yang panjang sehingga kaya dengan keanekaragaman budaya 

lokal seharusnya mati-matian melestarikan warisan budaya yang sampai kepada 

kita. Melestarikan tidak berarti membuat sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin 

punah. Melestarikan berarti memelihara untuk waktu yang sangat lama. Jadi 

upaya pelestarian warisan budaya lokal berarti upaya memelihara warisan budaya 

lokal untuk waktu yang sangat lama, karena upaya pelestarian merupakan upaya 
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memelihara untuk waktu yang sangat lama maka perlu dikembangkan pelestarian 

sebagai upaya yang berkelanjutan (sustainable). 

 Jadi bukan pelestarian yang hanya mode sesaat, berbasis proyek, berbasis 

donor dan elitis (tanpa akar yang kuat di masyarakat). Pelestarian tidak akan dapat 

bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh masyarakat luas dan tidak 

menjadi bagian nyata dari kehidupan kita. Para pakar pelestarian harus turun dari 

menara gadingnya dan merangkul masyarakat menjadi pecinta pelestarian yang 

bergairah. Pelestarian jangan hanya tinggal dalam buku tebal disertasi para doktor, 

jangan hanya diperbincangkan dalam seminar para intelektual di hotel mewah, 

apalagi hanya menjadi hobi para orang kaya.  

2.3.2  Pengaruh Budaya Populer Terhadap Budaya Tradisional 

 Suatu budaya yang terkenal (populer) pada sebuah kelompok masyarakat 

adalah budaya yang diketahui banyak orang, disukai kebanyakan orang, dan 

mudah dipahami. Akan tetapi dipahami yang dimaksud, kebanyakan dari 

masyarakat hanya memahami bagian luarnya saja, bukan memahami dari arti dan 

maksud hakikat budaya yang sesungguhnya. Istilah populer berasal dari bahasa 

Latin , yang berkaitan erat dengan kesan “ berhubungan dengan masyarakat atau 

rakyat”. Pada budaya Romawi seorang Populer adalah anggota partai rakyat yang 

mengambil sikap oposan dalam sistem pemerintahan Romawi pada zaman itu.  

 Pada saat sekarang tafsiran terhadap istilah populer tidak berkaitan tafsiran 

yang bersifat kualitatif akan tetapi tafsiran yang bersifat kuantitatif belaka. 

Kenyataan ini tidak mengherankan pada banyak hal yang terjadi pada masyarakat 

sekarang. Seolah-olah sudah menjadi kebiasaan yang umum, apabila suatu kondisi 
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yang sederhana, semakin mudah difahami, asal kesederhanaan menyangkut 

kebiasaan-kebiasaan yang umum. Kondisi masyarakat perkotaan sekarang ini 

sangat memungkinkan untuk terjadinya kondisi tersebut, karena tuntutan 

pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat, sehingga mobilisasi masyarakat 

perkotaan juga semakin tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Hal 

tersebut mengakibatkan masyarakat perkotaan akan mencari pemecahan 

permasalahan yang dihadapi dengan cara yang sederhana, cepat, tanpa 

memikirkan efek yang akan timbul dari yang ditempuh. 

 Keadaan tersebut diperparah dengan industrialisasi di segala bidang, 

termasuk industri seni sebagai bagian dari genre budaya. Industri seni pada saat 

sekarang ini banyak dikemas dalam bentuk hiburan pada tayangan televisi. Media 

televisi yang merupakan media yang banyak berperan pada ruang-ruang publik 

seharusnya berperan aktif dalam proses edukasi masyarakat dalam bidang sosial, 

politik, ekonomi, dan kebudayaan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi bahwa, 

tayangan hiburan mempunyai prosentase yang jauh lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan tayangan yang bersifat edukatif. 

 Apabila keadaan ini terjadi terus-menerus dan tanpa kontrol, maka sangat 

mungkin budaya tradisional akan semakin jauh dari tatanan perikehidupan 

masyarakat perkotaan. Kita ketahui bersama sebagian besar budaya tradisional 

kita berkembang dan dilestarikan dari “tradisi lisan”. Tradisi yang demikian 

disebut folklor , ( “folk” = rakyat; “lor” = unsur-unsur tradisi di dalam suat 

budaya tertentu). (Danandjaja, 1991: 5). Adapun ciri-ciri umum Folklor adalah: 

a. Penyebaran dan pewarisanya secara lisan; 
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b. Bersifat tradisional disebarkan dalam bentuk tetap dan standar; 

c. Bersifat anonym; 

d. Mempunyai bentuk dan pola tertentu yang hampir sama pada semua daerah; 

e. Mempunyai kegunaan yang bersifat kolektif, (menjadi milik bersama) 

f. Bersifat prologis, mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika 

umum.  

 

2.3.3 Perubahan Sosial Ditinjau Dari Sudut Budaya 

 Dalam persoalan kebudayaan, orang mungkin menempatkan kebudayaan 

sebagai idiom, atau menempatkan kebudayaan sebagai simbol. Kalau kebudayaan 

ditempatkan sebagai simbol, maka kebudayaan mempunyai makna tertentu bagi 

masyarakat yang menyatakannya. Misalnya, jati diri bangsa dapat dinyatakan 

sebagai idiom kebudayaan, maka maknanya hanya bisa dipahami oleh bangsa itu 

sendiri. Apabila kebudayaan ditempatkan sebagai simbol, maka kebudayaan itu 

adalah fenomena nyata. Agar fenomena dapat dipahami orang, maka orang 

memberikan simbol pada fenomena tersebut. Artinya setiap orang yang 

menyatakan simbol kebudayaan, siapapun akan paham apa yang dimaksudkan, 

bahkan dapat menunjuk secara pasti fenomena itu. Oleh karena itu seni menjadi 

sangat populer sebagai dimensi kebudayaan, karena seni merupakan fenomena 

nyata kebudayaan yang dapat divisualisasikan. Yang akhirnya bisa memunculkan 

dampak adanya miskonsepsi dalam pemaknaan kebudayaan tersebut. Padahal 

kebudayaan sangat erat hubungannya dengan keberadaan peradaban manusia itu 

sendiri.  
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 Semua objek dan kejadian yang terjadi di alam ini sebagai akibat sebagai 

ulah manusia adalah kebudayaan. Wujudnya mulai dari proses dan dasar manusia 

berulah sampai dengan produk ulahnya itu, yaitu mulai dari bagaimana cara 

berpikir, bersikap, dan cara berperilaku, sampai dengan perwujudan cara berpikir 

dan berperilaku mereka. Selain seni, simbol kebudayaan yang mudah ditangkap 

orang adalah tata nilai hidup bermasyarakat yang satu dengan masyarakat yang 

lainnya, dalam tingkatan universal atau global, sampai tingkatan yang sangat 

lokal. Dimensi budaya yang terkait dengan iptek, struktur organisasi masyarakat, 

wawasan, sikap, cara berpikir, cara kerja, tingkat kepuasan, cara hidup lainnya 

tampak masih belum tersentuh sebagai fenomena kebudayaan. Oleh karena itu, 

apabila setiap orang membicarakan masalah kebudayaan seolah-olah hanya 

masalah kesenian, atau selalu menjurus ke arah seni. Begitu pula predikat 

budayawan , hanya terbatas diberikan kepada mereka yang berkecimpung dalam 

dunia kesenian (seniman atau artis) (Djohar, 1999: 106)  

 

2.3.4 Pendekatan Pendidikan seni Budaya Untuk Mengantisipasi Perubahan 

Sosial. 

  Berdasarkan paparan-paparan di atas, maka perlu pemikiran kembali 

relevansi konsep pendidikan sebagai proses pewarisan nilai-nilai budaya 

tradisional, yang tentunya sangat berbeda dengan keadaan pendidikan di 

Indonesia pada saat sekarang. Seandainya masih relevan, akan terjadi pada nilai-

nilai yang sifatnya adalah nilai dasar. Nilai-nilai dasar ini merupakan nilai-nilai 

yang hakiki dalam tatanan kehidupan suatu bangsa, bahkan nilai-nilai dari suatu 
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suku bangsa atau etnis tertentu dalam suatu bangsa yang multi etnis. Pendekatan 

pendidikan seni budaya melalui konsep keragaman budaya yang majemuk kiranya 

perlu dikembangkan untuk mengantisipasi perubahan perilaku sosial yang terjadi. 

 Perubahan budaya yang terjadi pada masyarakat perkotaan sekarang ini 

disebabkan oleh semakin transparannya kehidupan antar bangsa (globalisasi), dan 

kenyataan objektif kehidupan yang semakin dinamis. Sehingga manusia mulai 

mengalami kesulitan untuk membuat proyeksi atau prediksi kehidupan di masa 

datang. Masyarakat perkotaan mempunyai kecenderungan untuk mencermati 

tatanan kehidupan nyata dari bangsa lain yang lebih maju dirasa akan lebih mudah 

diraih dari pada masa depan mereka yang tidak jelas. Selanjutnya tatanan 

kehidupan tersebut diadopsi sebagai nilai-nilai baru yang dianggap lebih realistis. 

 Sebagai usaha untuk mengantisipasi kenyataan di atas diperlukan suatu 

strategi dalam pelaksanaan pendidikan seni budaya di masyarakat, dengan cara 

mengaktifkan kembali kegiatan seni tradisi yang hidup di masyarakat. Salah satu 

caranya adalah dengan membentuk Dewan Kebudayaan yang bertugas 

memberikan pertimbangan dan masukan kepadapemerintah dalam hal pelestarian 

dan pengembangan budaya tradisional. Selanjutnya pemerintah melalui instansi 

teknis (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) melakukan bentuk pembinaan sesuai 

dengan masukan yang diberikan oleh Dewan Kebudayaan. Adapun beberapa hal 

penting untuk mempertahan kebudayaan asli, agar identitas masrakat masih 

nampak kokoh antara lain: 
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1. Melestarikan dan Menghargai Kebudayaan Lokal 

 Tradisi kebudayaan lokal merupakan bagian penting dari rasa bermasyarakat, 

dan membantu memberikan rasa identitas kepada masyarakat. Maka dari itu, 

pembangunan masyarakat akan selalu berusaha untuk mengidentifikasi 

elemen-elemen penting dari kebudayaan lokal, dan melestarikannya. 

masyarakat. Bila ini tercapai, tradisi kebudayaan lokal dapat menjadi titik 

fokus untuk interaksi sosial, pelibatan masyarakat dan partisipasi berbasis luas, 

dan dapat menjadi proses penting di dalam aspekaspek lain dari pembangunan 

masyarakat, seperti pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. 

2. Melestarikan dan Menghargai Kebudayaan Asli 

 Pelestarian dan penghargaan kebudayaan penduduk asli merupakan persoalan 

kritis bagi pembangunan masyarakat. Walaupun mungkin dikatakan bahwa 

kebudayaan asli hanyalah kasus khusus dari kebudayaan lokal sebagaimana 

yang dibahas diatas, dinamika yang berbeda yang mengelilingi kebudayaan asli 

berarti bahwa kebudayaan ini harus diperlakukan sebagai kasus yang berbeda 

pula. 

3. Multikulturalisme 

 Pola-pola pengembangan pendidikan kebudayaan Prinsip keanekaragaman 

(diversity) mengharuskan bahwa keanekaragaman kebudayaan dipertahankan; 

kebudayaanlah yang memberikan kepada warga masyarakat (people) rasa 

memiliki dan identitas, sehingga pembangunan kebudayaan yang terpenting 

bagi masyarakat. dengan cara mengkolaborasikan antara budaya tradisional 

dan modern (populer) , diharapkan mampu mengantisipasi perubahan perilaku 
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masyarakat, agar mereka tidak merasa ketinggalan zaman akan tetapi masih 

menghargai dan menghayati nilai-nilai akar budaya tradisional. 

4. Kebudayaan partisipatoris 

 Aktivitas kebudayaan merupakan fokus penting untuk identitas masyarakat, 

partisipasi, interaksi sosial dan pembangunan masyarakat. Satu cara untuk 

mendorong masyarakat yang sehat adalah mendorong 

 partisipasi luas dalam aktivitas-aktivitas kebudayaan, sehingga kesenian, 

musik, teater, dan tari menjadi sesuatu yang dilakukan dan bukan hanya 

ditonton oleh masyarakat. Aktivitas-aktivitas ini sendiri punya potensi untuk 

pembangunan masyarakat progresif, karena mempunyai kekuatan untuk 

mengilhami, menginformasikan dan menyatukan suatu masyarakat. Maka dari 

itu mendorong partisipasi di dalam aktivitas-aktivitas kebudayaan merupakan 

bagian penting dari pembangunan masyarakat. 

 

2.4 Buku 

 Buku merupakan bentuk cetakan yang tidak bisa dijauhkan dari aktivitas 

belajar mengajar. Kebutuhan buku dalam proses pembelajaran menjadi salah satu 

kebutuhan wajib dimana peran buku utamanya dapat digunakan sebagai bahan 

ajar ataupun sumber belajar. Peranan sebagai bahan ajar sekaligus sumber belajar 

ini hampir dapat ditemukan pada setiap proses pembelajaran, hal ini banyak 

dikarenakan penggunaan buku yang mudah, murah, dapat digunakan kapan saja 

dan yang terpenting mampu memuat seluruh materi serta perangkat yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran dalam sebuah bahan cetak. 
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 Sekolah maupun institusi penyelenggara pendidikan lain sebagai pelaksana 

pendidikan sekaligus pusat kegiatan pembelajaran berlangsung diharapkan 

mampu menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung yang baik. 

Berkaitan dengan buku, maka sekolah harus memiliki pusat koleksi buku dimana 

buku-buku tersebut dapat digunakan seluruh personel sekolah terutama guru dan 

siswa untuk mendukung kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang 

dilangsungkan. Fasilitas yang dimaksud adalah perpustakaan sekolah. 

Perpustakaan sekolah dapat berfungsi sebagai tempat pembelajaran diluar kelas. 

 Namun perpustakaan sekolah tidak seperti perpustakaan pada umumnya. 

Perpustakaan sekolah harus memiliki desain utama untuk mendukung kegiatan 

belajar mengajar. Hal yang paling utama yang perlu diperhatikan adalah jenis 

koleksi buku yang ada di perpustakaan sekolah. Buku yang berada di 

perpustakaan sekolah harus didominasi oleh buku pelajaran, literatur, ataupun 

referensi lain yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Buku di 

perpustakaan sekolah juga harus disesuaikan dengan tingkatan usia dan 

kemampuan peserta didik secara umum. 

 Ini dimaksudkan juga agar perpustakaan dapat dimanfaatkan dengan baik, 

bayangkan saja jika perpustakaan di sekolah diisi dengan buku yang tidak relevan 

dengan materi pembelajaran atau tidak sesuai tingkatan pendidikan misal 

disebuah SMP diisi buku untuk SMA, sangat tidak tepat sasaran, siswa akan 

kesulitan mencari sumber referensi lain dan bahkan mencari di luar sekolah, 

perpustakaan akhirnya terbengkalai dan tidak mampu dimanfaatkan dengan 

optimal. 
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 Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa jenis buku di perpustakaan 

sekolah tidak seperti perpustakaan umum dimana semua jenis buku bisa masuk. 

Suwarno (2011: 60) menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis koleksi buku yang ada 

di perpustakaan sekolah secara umum. Jenis buku yang ada di perpustakaan 

sekolah tersebut antara lain: 

2.4.1 Buku Bacaan 

 Buku bacaan merupakan buku yang digunakan sebagai bahan bacaan. Buku 

bacaan ini memuat materi-materi serta referensi yang informatif. Buku bacaan ini 

dapat dibagi menjadi 3 kategori, antara lain: 

1. Buku Bacaan Fiksi, buku yang ditulis berdasarkan khayalan pengarang 

dalam bentuk cerita dan dapat memberikan hiburan, ketenteraman pikiran, 

dan ketenangan. 

2. Buku Bacaan Non-Fiksi, buku tentang ilmu pengetahuan dan dimaksudkan 

untuk menambah pengetahuan para pembacanya. 

3. Buku Bacaan Fiksi Ilmiah, buku yang ditulis berdasarkan khayalan 

pengarang dalam bentuk cerita serta juga berdasarkan ilmu pengetahuan 

yang relevan sehingga mampu mempengaruhi pengembangan daya pikir 

ilmiah pembaca. 

 

2.4.2 Buku Ilmiah 

 Buku ilmiah adalah buku yang ditulis dan dihasilkan dari studi maupun 

kegiatan ilmiah yang disajikan dalam berbagai bentuk yang dapat mempengaruhi 
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daya intelektual pembaca. Contoh buku yang termasuk dalam jenis buku ilmiah 

ini misalnya laporan penelitian, jurnal, handbook, buku teks dan sejenisnya. 

 Kedua jenis buku diatas merupakan jenis buku-buku yang umumnya 

digunakan sebagai referensi, sumber belajar atau bahan ajar dalam pembelajaran. 

Buku-buku bacaan dan buku-buku ilmiah merupakan jenis buku yang pantas 

untuk mengisi rak-rak perpustakaan sekolah. Pembelajaran akan sangat banyak 

tertolong dengan adanya buku-buku dari jenis buku acaan dan buku ilmiah. Guru 

tidak akan kesulitan menemukan bahan ajar dan siswa juga mudah mencari 

sumber belajar dan referensi. 

 Buku bacaan dan buku ilmiah memberikan varian dan ragam materi 

pembelajaran yang sangat lengkap dan banyak. Namun demikian tentunya bukan 

tidak mungkin jenis buku lain dimasukkan dalam perpustakaan sekolah. Namun 

tetap komposisi utama buku perpustakaan sekolah diharapkan berasal dari jenis 

buku bacaan dan buku ilmiah, buku jenis lain dapat digunakan sebagai pelengkap 

dan selingan ketika membutuhkan informasi atau referensi diluar materi 

pembelajaran. 

 

2.4.3 Buku Referensi 

 Istilah referensi berasal dari bahasa Inggris ”reference” yang berarti 

menunjuk kepada, menyebut. Menurut kamus bahasa Indonesia istilah referensi 

mengacu pada sumber acuan (rujukan, petunjuk). Koleksi referensi yang memuat 

informasi tertentu akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Pada 

umumnya koleksi ini dirancang untuk tidak dibaca secara keseluruhan tetapi 
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hanya pada bagian-bagian tertentu dan digunakan sebagai sumber informasi 

tertentu. Apabila ingin mencari arti sebuah kata, maka kamus adalah jawabannya. 

Untuk menemukan uraian umum tentang subyek adalah melalui ensiklopedia. 

Butuh informasi tentang koleksi buku yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan 

bisa dilihat melalui katalog buku, dan lain-lain jenis pertanyaan. 

 Menurut ensiklopedi ini semua sumber dengan cakupannya masing-masing 

dapat dimasukkan dalam kelompok bahan rujukan umum. Mustofa dan Saleh 

(2001:4) mengatakan bahwa Irawati Singarimbun menambahkan fakta-fakta buku 

rujukan dikumpulkan dari berbagai sumber dengan susunan khusus sehingga 

dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Ia mengelompokkan bahan rujukan 

umum dalam dua jenis: 

1. Jenis bahan rujukan yang memberikan informasi langsung 

 Kamus, biografi, ensiklopedi, peta, direktori. 

2.  Jenis yang memberikan petunjuk kepada suatu sumber informasi. 

 Katalog, bibliografi, indeks, abstrak. 

 

2.5 Kertas 

 Ada banyak jenis tipe kertas yang sering digunakan untuk keperluan cetak 

mencetak. Mulai dari kertas HVS yang umum dipakai untuk keperluan ngeprint 

sehari-hari hingga kertas jenis tertentu untuk keperluan cetak undangan. Produk 

kertas tersebut banyak jenisnya, ada yang bisa didapatkan dengan mudah ditoko 

penjual buku tulis atau alat tulis kantor, ada juga yang harus dibeli di toko khusus 
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penjual kertas percetakan. Inilah diantara beberapa jenis tipe kertas yang biasa 

dipakai untuk keperluan percetakan: 

1. HVS  

 Bahan kertas HVS  agak kasar, umumnya digunakan untuk kertas  fotocopy 

/ Printer Deskjet. Kertas jenis ini banyak dijual di toko-toko buku (contoh : kertas 

paperone,Gold,dsb) dengan gramasi  70gr ,80gr , 100gr. 

2. Art/Matt Paper  

 Bahan kertas untuk brosur dengan  permukaan yang licin (art)  atau semi 

doff (matt). Selain licin, produk cetak  yang dihasilkan juga berkualitas bagus 

karena raster kertas halus. Gramasi yang umum digunakan  100g, 120gr, 150gr. 

3. Art Karton 

 Bahan kertas ini sama seperti art paper, tetapi  gramasi  lebih tebal. Banyak 

digunakan untuk produk cetak,  seperti : kartu nama, katalog, co profile,brosur, 

dan produk cetak lain yang membutuhkan kertas agak tebal. Umumnya setelah di 

cetak  bahan ini dilaminasi (optional), supaya hasilnya lebih memuaskan.Gramasi 

yang umum digunakan 190g, 210gr, 230gr, 260gr, 310gr, 360gr. 

4. Duplex (Coated) 

 Bahan duplex mudah dibedakan dari  bahan lain, yakni  sisi depan berwarna 

putih dan  sisi belakang abu-abu. 

Jadi,  yang dicetak hanya satu  sisi.  Bahan ini banyak digunakan untuk 

pembuatan box karena harganya yang relatif murah dibandingkan bahan lainnya. 

Gramasi yang umum digunakan 250gr, 270gr, 310gr, 350gr, 400gr. 
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5. CWb/Duplex Putih 

Bahan sama seperti duplex,  hanya  bagian dalam berwarna putih sehingga 

kelihatan lebih bersih. Banyak digunakan untuk box makanan. Gramasi yang 

umum digunakan 230gr, 250gr, 300gr. 

6. Ivory 

 Bahan ivory ini hampir sama seperti art karton. Kedua  sisinya putih, tetapi 

tidak seputih art karton. Yang membedakan,  art karton kedua  sisinya licin 

sementara  ivory hanya  satu  sisi yang licin. Hampir sama dengan  cwb,  hanya 

cwb lebih halus. Bahan ini juga banyak digunakan untuk box cosmetic karena 

cukup tebal/kokoh. Gramasi yang umum digunakan 210gr, 230gr,250gr,270gr, 

300gr,350gr. 

7. Samson Kraft 

 Berwarna coklat muda, merupakan  bahan hasil  daur ulang,  dan 

permukaannya kasar. Umumnya digunakan untuk kertas bungkus, namun karena 

memberi kesan klasik, bahan ini banyak digunakan untuk pembuatan paperbag 

dan  handtag (khususnya untuk distro jeans). Karena warna dasarnya coklat, 

umumnya dicetak 1-2 warna saja. Gramasi yang umum digunakan 150gr, 220gr 

(karton). 

8. Bw/BC/Linen Jepang/ Concord 

 Kertas ini bertekstur, biasanya digunakan untuk kop surat / sertifikat. 

Terdapat dalam  berbagai warna. Gramasi yang tersedia umumnya hanya 1 

macam, misalnya 220gr-250gr. 
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9. Jasmine 

 Bahan jasmine ini banyak digunakan untuk membuat undangan pernikahan. 

kertasnya agak gliter-gliter.  tersedia berbagai pilihan warna. Gramasinya 

umumnya cuma 2 ukuran tipis dan tebal. 

10. Corugated (Gelombang) 

 Sesuai namanya, corugated merupakan karton yang bagian dalamnya 

bergelombang antara lain digunakan sebagai  box mi instan.  Jika dicetak, box ini 

umumnya ditempel lagi dengan menggunakan  dupl. ex, kraft atau hvs. Jadi  jika 

hendak dicetak fullcolor, pencetakan dilakukan pada bahan lain kemudian  

ditempel. Ketebalan  bahan ini dikategorikan menjadi B flute (gelombang besar ) 

dan  E flute (gelombang kecil).  

 

2.6 Warna  

 Menurut Sanyoto (2009) “Warna dapat didefenisikan secara objektif/fisik 

sebagai sifat cahaya yang dipancarkan, atau secara subjektif/psikologis sebagai 

bagian dari pengalaman indra penglihatan”(h.11). Dari defenisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa warna hanya dapat dirasakan jika terdapat cahaya dan indra 

penglihatan (mata). Warna yang merupakan bagian dari indra penglihatan 

merupakan refleksi dari pantulan cahaya terhadap sebuah benda/objek yang 

tampak. Suryana menjelaskan (2011), ”setiap indera memberikan respon pada 

kekuatan fisik tertentu. Mata sangat sensitif terhadap getaran elektromagnetik 

yang disebut cahaya yang tampak”. 
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 Dalam bidang desain dan seni, penyajian warna digunakan untuk beberapa 

tujuan seperti, menarik perhatian target audiens dengan memberikan penekanan 

terhadap suatu elemen atau bentuk informasi yang kontras atau bahkan seirama 

dengan warna.  

 

2.7 Tipografi 

 Tipografi (dalam bahas inggris : Typography) adalah perpaduan antara seni 

dan teknik mengatur tulisan, agar maksud serta arti tulisan dapat tersampaikan 

dengan baik secara visual kepada pembaca. Pengolahan tipografi tidak hanya 

terbatas lewat pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, dekorasi, kesesuaian dengan 

tema, tetapi juga meliputi tata letak vertikal atau horizontal tulisan pada sebuah 

bidang desain. 

 Ilmu tipografi digunakan pada banyak bidang diantaranya desain grafis, 

desain web, percetakan, majalah, desain produk dll. "Typography" (Tipografi) 

merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan 

penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, untuk menciptakan kesan 

tertentu, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan 

membaca semaksimal mungkin. 

 Seni tipografi, yaitu karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf 

sebagai elemen utama.Tipografi atau typography menurut Roy Brewer (1971) 

dapat memiliki pengertian luas yang meliputi penataan dan pola halaman, atau 

setiap barang cetak. Atau dalam pengertian lebih sempit hanya meliputi 

pemilihan, penataan dan berbagai hal bertalian pengaturan baris-baris susun huruf 
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(typeset), tidak termasuk ilustrasi dan unsur-unsur lain bukan susun huruf pada 

pada halaman cetak. 

 Peran dari pada tipografi itu sendiri adalah untuk mengkomunikasikan ide 

atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat.  Terkadang secara tidak sadar, 

kita selau berhubungan dengan tipografi setiap hari dan setiap saat. Seperti koran 

atau majalah yang kita baca, label pakaian yang biasa kita kenakan dan masih 

banyak lagi contoh-contoh lainnya.  

 Perkembangan tipografi saat ini sudah mengalami perkembangan dari fase 

penciptaan dengan tangan (hand drawn) hingga mengalami komputerisasi. Fase 

komputerisasi membuat penggunaan tipografi menjadi lebih mudah dan dalam 

waktu yang lebih cepat dengan jenis pilihan huruf yang ratusan jumlahnya. 

Berikut ini beberapa jenis huruf berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh 

James Craig, antara lain sebagai berikut : 

1.  Roman 

 Ciri dari huruf ini adalah memiliki sirip/kaki/serif yang berbentuk lancip 

pada ujungnya. Huruf Roman memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada 

garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah 

gemulai dan feminin. 
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2.  Egyptian 

 Adalah jenis huruf yang memiliki ciri kaki/sirip/serif yang berbentuk 

persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang 

ditimbulakn adalah kokoh, kuat, kekar dan stabil. 

 

 

 

3.  Sans Serif 

 Pengertian San Serif adalah tanpa sirip/serif, jadi huruf jenis ini tidak 

memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau 

hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, 

kontemporer dan efisien. 

 

 

 

4.  Script 

 Huruf Script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas 

atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkannya 

adalah sifast pribadi dan akrab. 
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5.  Miscellaneous 

 Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah 

ada. Ditambah hiasan dan ornamen, atau garis-garis dekoratif. Kesan yang 

dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. 

 

 

 

 

2.8 Layout 

 Layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan 

kedalam sebuah bidang sehingga membentuk susunan artistik. Hal ini bisa juga 

disebut manajemen bentuk dan bidang. Tujuan utama layout adalah menampilkan 

elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat 

memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. (Wikipedia) 

 Pada pembuatan buku ini, desain layout menjadi landasan dasar untuk 

menjadikan acuan dalam memberikan panduan dalam mendesain layout dari 

pembuatn buku referensi tenun ikat motif palue. Untuk mengatur layout, mak 

diperlukan pengetahuan akan jenis-jenis layout. Berikut adalah jenis-jenis layout 

pada media cetak, baik majalah, iklan, Koran maupun buku.  

1. Mondrian Layout 

Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bernama Piet Mondrian, 

yaitu penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk squar/ landscape / 

portrait, dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian 
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dan memuat gambar / copy yang saling berpadu sehingga membentuk suatu 

komposisi yang konseptual.  

2. Multi Panel Layout 

 Bentuk iklan dimana dlam satu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa 

tema visual dalam bentuk yang sama (square/double square semuanya).  

3. Picture Window layout 

 Tata letak iklan dimana peroduk yang diiklankan ditampilkan secara close 

up. Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa menggunakan 

model (public figure). 

4. Copy heavy Layout 

 Tata letaknya menggunakan bentuk coy writing (naskah iklan) atau dengan 

kata lain komposisi layoutnya di dominasi oleh penyajian teks (copy). 

5. Frame Layout 

 Suatu tampilan iklan dimana border/bingkai/ frame nya membentuk suatu 

naratif ( mempunyai cerita).  

 


