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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam perancangan buku referensi ini memerlukan penjalasan dan pokok 

pembahasan secara detail dengan menggunakan teori dan konsep yang sesuai, 

sehingga dapat membentuk rancangan metodologi sebagai panduan secara umum 

sebagai pendukung penelitian dan memberikan penjelasan yang secara rinci, agar 

dalam proses perancangan buku referensi ini lebih dipertanggungjawabkan. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pernah dibuat oleh seorang mahasiswa Universitas 

Kristen Petra Surabaya yang bernama Jeveline Angelina Suryanto tahun 2013 

dengan judul penelitiannya adalah Perancangan Buku Tata Rias, Kostum, dan 

Gerak Tari Beskalan Putri Malang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

merancang buku panduan untuk memperkenalkan tari Beskalan Putri Malang, 

yang memberi nilai edukasi, dan sebagai acuan untuk mempelajari Tari Beskalan 

Putri Malang. 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

Perancangan Buku Tata Rias, Kostum, dan Gerak Tari Beskalan Putri Malang. 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yakni seperti halnya 

observasi, wawancara, dokumentasi, kepustakaan, dan internet. Sedangkan 

metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang 

diperoleh melalui survey secara langsung studi pustaka dari buku literature serta 

media internet dan referensi lainnya yang digunakan sebagai pembuatan 

perancangan komunikasi yang akan digunakan sebagai karya komunikasi visual. 
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Dengan hasil penelitian karya desain visual yang menarik dan dapat memberikan 

nilai edukatif dan informatif  bagi generasi muda di Indonesia, khususnya di Kota 

Malang. 

Yang dilakukan penelitian saat ini adalah Perancangan Buku Referensi 

Karakteristik Tata Rias Tari Surabaya Dengan Teknik Fotografi Sebagai Sarana 

Informasi Masyarakat Surabaya. Karakteristik tata rias pada tari surabaya 

merupakan menjadi peranan penting, karena untuk pemahaman karakter dari 

setiap tarian yang ada di Kota Surabaya, apakah tarian tersebut memerankan 

karakter tegas, gagah, ataupun karakter anggun. Maka dari itu tata rias pada tarian 

tersebut harus menyesuaikan karakteristik tari pada umumnya, serta 

memperkenalkan kepada masyarakat khususnya Kota Surabaya akan karakter tata 

rias pada tari Surabaya. Perancangan ini meliputi strategi kreatif, dan strategi 

media guna mendukung perancangan buku referensi karakteristik tata rias tari 

Surabaya agar lebih menarik dan dapat diterima oleh target audience. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jika dalam 

penelitian sebelumnya meneliti Tari Beskalan Putri Malang yang sesuai 

karakteristik tari Kota Malang, sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada 

tata rias tari di Surabaya yang sesuai dengan karakteristiknya. Kesamaan dari 

kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian perancangan buku 

tata rias tarian guna untuk memperkenalkan tari khas kota masing-masing yang 

diteliti. 

Dalam pengembangannya penelitian ini merancang buku referensi tentang 

karakteristik tata rias tari di Surabaya yang sebelumnya belum ada. Buku referensi 

ini juga mencakup satu bidang ilmu yaitu membahas tentang bagaimana 
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karakteristik dari tata rias tari di Surabaya tersebut. Peneliti merancang buku 

referensi ini karena buku referensi menggunakan bahasa yang baku dan formal, 

maka dengan perancangan buku referensi ini dapat menjadi sumber acuan dan 

sumber pembelajaran untuk pembelajaran yang ingin mengetahui tentang 

karaktersitik tata rias tari di Surabaya. 

 

2.2 Kajian Buku 

Buku merupakan suatu bentuk cetak yang digunakan untuk menyediakan 

segala jenis tulisan untuk digunakan banyak keperluan. Buku menjadi sumber 

informasi dan pengetahuan, menceritakan suatu kisah, hingga sekumpulan istilah-

istilah penting bagi pembaca. Selain menjadi sumber informasi dan pengetahuan, 

buku juga dapat untuk menambah wawasan, hiburan, atau untuk kebutuhan 

pembelajaran (http://ilmu-pendidikan.net/). 

Menurut Muktiono (2003:2) mengatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan dan 

sumber pembangun watak bangsa merupakan pengertian buku. Buku mempunyai 

fungsi tersendiri yakni sebagai sarana informasi untuk memahami sesuatu dengan 

jelas dan mudah. Pada umumnya dalam masyarakat buku untuk anak-anak seperti 

buku yang bergambar, karena anak-anak cenderung lebih mudah memahami buku 

tersebut melalui gambar daripada tulisan, sedangkan untuk orang dewasa 

cenderung lebih fleksibel untuk memahami apa yang ada pada buku tersebut 

(Muktiono, 2003:76) 
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2.2.1 Buku Referensi 

Reference merupakan nama lain dari kata referensi. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, referensi mengandung makna yakni sumber acuan, rujukan, 

atau petunjuk. Maksudnya suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi 

pembahasannya fokus dalam satu bidang ilmu. Topik yang terdapat dalam buku 

referensi merupakan topik yang cukup luas pembahasannya, karena buku referensi 

sifatnya sebagai buku acuan atau buku literature maka harus selalu tersedia di 

perpustakaan sehingga dapat dipakai atau dibutuhkan oleh setiap orang pada 

setiap saat (http://www.duniadosen.com/). 

Dalam koleksinya buku referensi mempunyai macam-macam jenisnya, 

seperti halnya yakni ensiklopedi, kamus, bibliografi, majalah, buku tahunan, dan 

lain-lain. Ensiklopedi dalam jenis koleksi referensi adalah suatu buku yang berisi 

penjelasan mengenai pengetahuan yang tersusun abjad. Kata ensiklopedi dari 

bahasa Yunani Enkykliospaideia yang mempunyai arti sistem belajar yang 

lengkap. Ensiklopedi ditulis dan disunting oleh banyak orang sesuai dengan 

pembahasannya, oleh sebab itu ensiklopedi mempunyai ruang lingkup yang luas. 

 

2.2.2 Struktur Buku 

Menurut Dadan Darusman (2008), dalam buku terdapat bagian-bagian buku 

atau komponen buku. Pada umumnya komponen buku tidak selalu sama dengan 

buku lainnya, tetapi pada dasarnya buku terdapat unsur-unsur berikut : 

1. Sampul Buku (Cover Buku) 

Bagian buku yang paling luar juga dapat disebut sampul buku adalah 

pengertian dari sampul buku atau cover buku tersebut. Sampul buku ini 

http://www.duniadosen.com/
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mempunyai manfaat yang jelas yaitu sebagai informasi pertama yang akan 

diberikan kepada pembaca sebelum membaca isi buku, dan untuk melindungi isi 

buku itu sendiri serta memperkokoh buku. Sampul  buku mempunyai banyak 

jenisnya, ada yang terbuat dari kertas tebal, ada yang terbuat dari karton yang 

kemudian dibalut dengan kain linen, bahkan buku-buku yang dijual mahal 

menggunakan sampul buku yang terbuat dari kulit asli. Sampul buku juga berguna 

untuk penyajian judul halaman publikasi, nama penulis, penerbit, yang disertai 

dengan gambar grafis untuk menjadi pendukung daya tarik pembaca buku. Karena 

dengan adanya sampul buku yaitu membantu memudahkan pembaca untuk 

menelusuri judul yang dicari. 

2. Punggung Buku 

Judul buku biasanya terdapat pada punggung buku. Judul punggung buku ini 

ada kemungkinan tidak sama dengan apa yang terdapat pada halaman judul. 

Punggung buku berisi nama pengarang, nama penerbit, dan logo penerbit. 

3. Halaman Kosong (Fly Leaves) 

Halaman tanpa teks yang terletak setelah sampul buku pada bagian depan dan 

bagian belakang yang dinamakan halaman kosong. Halaman pelindung juga dapat 

diartikan yang sama dengan halaman kosong. Halaman buku tersebut mempunyai 

fungsi yaitu ebagai penguat jilid pada buku. Oleh karena itu halaman kosong 

biasanya terbuat dari kertas yang lebih tebal agar lebih kuat. 

4. Halaman Judul Singkat (Half Title) 

Halaman setengah judul “Half Title Page” juga dapat disebut dengan halaman 

judul singkat. Halaman judul singkat ini biasanya terletak setelah halaman kosong 

dan berisi judul singkat dari buku. 
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5. Judul Seri 

Judul dari karya-karya berjilid yang saling berkaitan dalam subyek dengan satu 

judul mencakup judul-judul seri merupakan pengertian dari judul seri ini. 

6. Halaman Judul (Title Page) 

Halaman yang berisi banyak data dan informasi yang diberikan oleh penerbit, 

seperti halnya judul buku, nama pengarang dan pihak-pihak yang terlibat dalam 

kepengarangan seperti penerjemah, editor, dan illustrator merupakan halaman 

judul buku. Halaman judul juga berisi tentang infomasi kota tempat terbit, 

penerbit dan tahun terbit. Dalam proses katalogisasi deskriptif, halaman judul 

merupakan yang sangat penting diperhatikan. Karena halaman judul menjadi 

sumber utama dalam mengumpulkan berbagai informasi dan data yang diperlukan 

dalam katalogisasi. 

a. Judul Buku 

Judul resmi dari buku adalah judul yang tercantum pada halaman judul. Judul-

judul lain seperti judul tambahan, jdudul akternatif dan judul paralel juga 

merupakan judu pokok yang tercantum. 

b. Nama Pengarang 

Pada halaman judul ini juga tidak lupa mencantumkan nama pengarang buku. 

Nama pengarang yang tercantum pada halaman judul biasanya mencantumkan 

nama yang lengkap dengan gelar-gelarnya jika pengarang tersebut bersifat 

perorangan. Pengarang juga bisa dari lembaga atau badan. Di halaman judul 

juga mencantumkan nama-nama berbagai pihak yag terlibat dalam 

kepengarangan, penerbit, penerjemah, dan editor. 
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c. Keterangan Edisi 

Keterangan tentang edisi atau cetakan buku terdapat pada halaman judul. 

Karena biasanya keterangan edisi ini justru terdapat di halaman balik judul, 

sampul buku atau kata pendahuluan. Dalam katalog penting mencantumkan 

keterangan edisi karena menunjukkan tingkat mutakhiran buku tersebut. Jika 

yang dimaksud cetakan adalah pencetakan ulang dari buku tanpa revisi atau 

penambahan, maka kata edisi mungkin berbeda dengan cetakan. 

d. Keterangan Imprin 

Keterangan tentang kota tempat diterbitkannya buku, penerbt, dan tahun 

penerbitannya terdapat pada halaman judul. ketiga unsur tersebut tidak selalu 

terdapat di halaman judul bahkan di dalam buku, kadang-kadang terdapat pada 

halaman balik judul atau mungkin pada halaan sampul luar bagian belakang 

buku.  Pada halaman judul dituliskan hak cipta “Copyright”. 

7. Halaman Balik Judul 

Pada halaman balik judul ini terdapat banyak informasi penting, antara lain : 

a. Keterangan kepengarangan 

b. Judul asli dari karya terjemahan 

c. Kota tempat terbit dan penerbit 

d. Tahun terbit dan tahun copyright 

e. Keterangan edisi 

f. Dan lain-lain. 

8. Halaman Persembahan (Dedication) 

Halaman persembahan terletak sebelum halaman prakata pada buku. Tidak 

perlu memperhatikan halaman persembahan ini dalam proses katalogisasi desrptif. 
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9. Kata Pengantar 

Catatan singkat yang mendahului teks, yang berisi penjelasan-penjelasan yang 

diberikan oleh pengarang kepada pembaca merupakan definisi dari kata 

pengantar. Penjelasan-penjelasan tersebut dapat berupa tujuan penulisan buku, 

ruang lingkup, dan pengembangan subyek yang dibahas. Kata pengantar biasanya 

sering kali berisi ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu 

penulisan buku tersebut. 

10. Daftar Isi 

Daftar isi memuat judul-judul per bab yang diikuti dengan rincian berupa 

anak-anak bab, tetapi biasanya tanpa bab. Daftar isi sering kali terletak pada 

sesudah kata pengantar tetapi juga terletak pada bagian akhir dari buku. dalam 

daftar isi terdapat daftar gambar, daftar table, dan lain-lain. 

11. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan bab pertama dari buku yang terdapat pada daftar isi. 

Pendahuluan berupa penjelasan wawasan tentang subyek yang dibahas, baik pada 

pengembangannya maupun pengorganisasiannya secara ilmiah. Pendahuluan ini 

sering kali tidak murni ditulis sendiri dari pengarangnya, tetapi dibantu oleh 

seseorang yang dianggap mempunyai kemampuan lebih tentang bidang yang 

dibahas. 

12. Naskah (Teks) 

Naskah atau teks juga disebut dengan isi buku. secara sistematis naskah 

tersebut disajikan dalam bab-bab dengan mengikuti daftar isi. Banyak naskah 

yang disertakan berbagai pendukung seperti jenis illustrasi untuk penjelasan yang 

lebih kuat. Illustrasi dalam buku akan lebih mudah menarik pembaca, terlebih jika 
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buku untuk anak-anak karena anak-anak lebih mudah memahami dengan illustrasi 

dibandingkan dengan tulisan. Huruf yang bagus juga dapat sebagai pendukung 

buku agar lebih menarik untuk dibaca. 

13. Indeks 

Daftar secara rinci dari sebuah terbitan atau buku tentang subyek, nama orang, 

nama tempat, nama geografis, dan hal-hal yang dianggap penting adalah indeks. 

Indeks tersebut harus disusun dengan sistematis menurut abjad atau alphabet. 

Tujuan dari indeks ini adalah agara lebih memudahan pembaca dalam mencari 

informasi. Tata letak indeks ini sering kali diletakkan pada bagian akhir sebuah 

buku. 

14. Biliografi (Daftar Pustaka) 

Daftar kepustakaan yang digunakan pengarang dalam menulis buku adalah 

bibliografi. Buku-buku yang bersifat ilmah selalu memuat bibliografi. Bibliografi 

sering kali disebut dengan Daftar Pustaka dan terletak pada bagian akhir buku. 

15. Glossary 

Daftar kata-kata atau istilah-istilah ang dianggap masih asing bagi pembaca 

pada umumnya atau masih perlu dijelaskan adalah glossary. Dan terletak pada 

bagian akhir buku. 

16. Nomor Pagina 

Angka Romawi kecil dan angka Arab pada sebuah buku merupakan nomor 

pagina. Pada penomoran halaman kata pengantar sampai dengan daftar isi 

biasanya menggunakan angka Romawi, sedangkan unuk bab pendahuluan ampai 

akhir menggunakan angka Arab. 
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2.2.3 Layout 

Menurut Tom Lincy dalam buku (Kusrianto, 2007:35), dapat memuat 5 

prinsip utama dalam desain, yaitu proporsi, keseimbangan, kontras, irama, dan 

kesatuan merupakan prinsip layout yang baik. Layout tidak akan dapat 

berkomuikasi dan menyampaikan informasinya bila layout tidak diperhatikan, 

oleh sebab itu pada perancangan buku referensi ini desain layout harus tetap 

diperhatikan. Untuk itu desain layout harus memiliki tampilan yang berbeda agar 

mampu menarik perhatian audience. Dalam layout terdapat jenis-jenisnya pada 

media cetak, baik majalah, iklan, koran maupun buku : 

1. Mondrian Layout 

Penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk square atau landscape 

ataupun portrait merupakan acuan pada konsep seorang pelukis dari Belanda 

bernama Piet Mondrian. Dengan bidang penyajian dimana masing-masing 

bidangya sejajar dan memuat gambar atau copy yang saling berpadu  sehingga 

membentuk suatu komposisi yang konseptual. 

 

Gambar 2.1 Mondrian Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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2. Axial Layout 

Pada layout jenis axial layout ini mempunyai tata letak pada tampilan visual 

yang kuat di tengah halaman dengan mencantumkan element pendukung di 

sekeliling gambar atau tulisan yang tampilan ditengah halaman saling 

berhubungan dan sebagai titik pusatnya. 

 

Gambar 2.2 Axial Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

3. Picture Window Layout 

Dimana tata letak iklan produk yang diiklankan ditampilkan dengan cara close 

up. Bisa dalam bentuk produk itu sendiri ataupun bisa dalam bentuk 

menggunakan model untuk mengiklankan produk tersebut. 

 

Gambar 2.3 Picture Window Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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4. Big Type Layout 

Jenis layout ini adalah menggunakan huruf yang besar sebagai unsur utama 

atau titik pusat desain layout tersebut, gambar yang digunakan merupakan sebagai 

sumber pendukung pada desain layout jenis big type layout. 

 

Gambar 2.4 Big type Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

5. Silhouette Layout 

Pada desain layout jenis ini menggunakan tulisan yang mengikuti alur bentuk 

gambar yang digunakan sebagai ciri desain jenis silhouette layout. Tetapi kadang 

juga digunakan tampilan silhouette untuk memberi kesan kuat pesan yang 

disampaikan pada desain tersebut. 

 

Gambar 2.5 Sillhouette Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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6. Frame Layout 

Pada jenis layout ini adalah menggunakan bingkai sebagai unsur utama dalam 

desain layout ini. Dimana pesan yang disampaikan diletakkan pada dalam bingkai 

tersebut atau bingkai tersebut dapat menjadi tema dalam desain. 

 

Gambar 2.6 Frame Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

7. Circus Layout 

Tata letak pada desain layout circus adalah susunan komponen yang tidak 

beraturan dalam penempatan gambar, meskipun tidak beraturan namun tertata 

dengan baik.  Tampilan biasanya lebih banyak menggunakan gambar dalam satu 

halaman. 

 

Gambar 2.7 Circus Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

 



22 
 

8. Rebus Layout 

Penyajian tata letak pada jenis layout ini yakni susunan pada layout iklan yang 

menampilkan perpaduan gambar dan teks dan kemudian menjadi suatu cerita. 

 

Gambar 2.8 Rebus layout 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017) 

9. Story Board Layout 

Pada jenis layout ini adalah sesuai dengan namanya layout ini mengandung 

unsur cerita untuk menyampaikan pesannya, dengan terdiri beberapa panel yang 

simetri, dan tiap gambar dapat di berikan keterangan atau caption. 

 

Gambar 2.9 Story Board Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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10. Type Speciment Layout 

Layout ini adalah menggunakan satu macam jenis huruf tertentu. Tulisan 

diatur dengan sedemikian rupa sehingga dapat menampilkan pesan secara visual. 

Dan biasanya desain jenis ini di dominasi oleh tulisan. 

 

Gambar 2.10 Type Specimen Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

11. Multipanel Layout 

Penyajian iklan yang mengacu pada bentuk square atau kotak dan dimana 

bentuk iklan menjadi satu bidang penyajian yang dibagi menjadi beberapa tema 

visual dalam bentuk yang sama. 

 

Gambar 2.11 Multipanel Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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12. Copy Heavy Layout 

Jenis layout ini mengutamakan tata letak bentuk copywriting (naskah iklan) 

atau dapat disebut dengan komposisi layoutnya berdominasi dengan penyajian 

teks tentang iklan yang dituju. 

 

Gambar 2.12 Copy Heavy Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

13. Jumble Layout 

Dimana tata letak pada layout ini merupakan penyajian iklan kebalikan dari 

sircus layout, yakni beberapa komposisi teks maupun gambarnya tersusun secara 

teratur. 

 

Gambar 2.13 Jumble Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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14. Grid Layout 

Pada desain layout jenis ini adalah dimana suatu tata letak iklan yang mengacu 

pada konsep grid, yakni pada desain tersebut seolah-olah menjadi bagian per 

bagian gambar atau teksnya. 

 

Gambar 2.14 Grid Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

15. Bleed Layout 

Pada jenis layout ini adalah penyajian iklan dimana sekeliling bidang dalam 

desain layout menggunakan frame yang seolah-olah pada bagian pinggir seperti 

terpotong. 

 

Gambar 2.15 Bleed Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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16. Vertical Panel Layout 

Penyajian tata letak pada jenis layout ini adalah dimana layout atau tata 

letaknya menghadirkan garis pemisah yang secara vertical dan membagi layout 

iklan tersebut. 

 

Gamber 2.16 Vertical Panel Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

17. Alphabet Inspired Layout 

Pada jenis layout ini lebih menekankan pada huruf atau angka yang secara 

berurutan atau membentuk suatu kata, kemudian diimprovisasikan sehingga 

menimbulkan sebuah kesan narasi atau cerita. 

 

Gambar 2.17 Alphabet Inspired Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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18. Angular Layout 

Susunan elemen pada penyajian jenis layout ini yakni visualnya membentuk 

sudut kemiringan, biasanya membentuk sudut antara 40-70 derajat. Hal itu dapat 

dibentuk dari pembagian bidangnya maupun arah gambar  yang diatur dengan 

kemiringan diagonal. 

 

Gambar 2.18 Angular Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

19. Informal Balance Layout 

Penyajian pada jenis layout ini merupakan yang menggunakan tampilan visual 

nya menjadi suatu perbandingan yang tidak seimbang atau asimetris. 

 

Gambar 2.19 Informal Balance Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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20. Brace Layout 

Jenis layout ini mempunyai unsur-unsur tata letak iklan yang menyerupai 

letter L (L-Shape). Pada posisi bentuk L-nya dapat terbalik, dan didepan bentuk L 

tersebut dibiarkan kosong. 

 

Gambar 2.20 Brace Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

21. Two Mortises Layout 

Penyajian tata letak ini yang penggarapannya menghadirkan dua inset yang 

masing-masing memvisualkan secara diskriptif mengenai hasil penggunaan/detail 

dari produk yang ditawarkan. 

 

Gambar 2.21 Two Mortises Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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22. Quardan Layout 

Bentuk tampilan iklan yang gambarnya dibagi menjadi empat bagian dengan 

volume atau isi yang berbeda. Misalnya, kotak pertama 45%, kedua 5%, ketiga 

12%, dan keempat 38%. Yang memiliki perbedaan menyolok apabila dibagi 

empat sama besar. 

 

Gambar 2.22 Quardan Layout 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

 

2.2.4 Kertas 

Menurut Ayunda (2015:16) Barang yang berwujud lembaran-lembaran tipis 

merupakan definisi dari kertas. Yang berasal dari pulp dihasilkan dengan 

kompresi serat yang telah mengalami pengerjaan pengeringan, ditambah beberapa 

bahan tambahan yang saling menempel dan saling menjalin, serat yang digunakan 

biasanya berupa serat alam yang mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas 

dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang sangat beragam, kertas juga banyak 

dikenal sebagai media utama untuk menulis, menggambar, mecetak dan banyak 

kegunaan lainnya. 
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Kertas secara umum dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kertas budaya 

dan kertas industri. Kertas-kertas cetak dan kertas tulis merupakan termasuk 

kertas budaya, contoh kertas budaya seperti kertas kitab, buku, koran, dan kertas 

amlop. Sedangkan kertas kantong, kertas minyak, pembungkus buah-buahan, 

kertas banngunan, kertas isolasi, dan karton merupakan termasuk contoh kertas 

industri. 

Dengan adanya kertas merupakan revolusi baru dalam dunia tulis menulis 

yang menyumbangkan arti besar dalam peradaban dunia sejak zaman 

ditemkannya kertas sampai saat ini. Bangsa-bangsa dahulu sebelm ditemukan 

kertas menggunakan tablet dari tanah lempung yang dibakar. Hal ini dapat 

dijumpai dari peradaban bangsa Sumeria, prasasti dari batu, kayu, kulit atau 

tulang binatang, sutra, bahkan daun lontar yang dirangkai seperti halnya pada 

naskah-naskah Nusantara beberapa abad lampau. Kertas juga mempunyai macam-

macam jenisnya, diantaranya : 

1. Art Paper 

Kertas berjenis art paper ini mempunyai tekstur permukaan halus dan licin. 

Jenis kertas ini biasanya digunakan untuk mencetak brosur, majalah, katalog atau 

flyer. Art paper mempunyai ketebalan dan ketipisan kertas, yaitu mulai dari 85gr, 

100gr, 115gr, 120gr, 150gr, 190gr, 210gr, 260gr, dan 310gr. 

2. Art Carton 

Kertas berjenis art carton ini mempunyai tekstur permukaan sama dengan jenis 

kertas art paper hanya yang membedakan pada ketebalan. Kertas ini biasanya 

digunakan untuk mencetak kartu nama, cover buku, paper bag atau map. 
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Gramatur ketebalan kertas ini dimulai dari 190gr, 210gr, 230gr, 260gr, 310gr, 

350gr, dan 400gr. 

3. Ivory 

Kertas ini mempunyai tekstur permukaan yang sama dengan jenis kertas art 

carton hanya saja yang membedakan pada kertas ivory mempunyai satu sisi yang 

licin satu sisinya tanpa coating. Gramatur ketebalan kertas ini yaitu mulai dari 

210gr, 230gr, 250gr, 310gr, dan 400gr. 

4. Dupleks 

Kertas jenis ini mempunyai satu sisi berwarna putih sedangkan sisi lainnya 

berwarna abu-abu. Biasanya kertas dengan jenis ini digunakan untuk mencetak 

packaging makanan atau obat-obatan. Gramatur ketebalan kertas ini adalah 250gr, 

270gr, 310gr, 350gr, 400gr, 450gr, dan 500gr. 

5. HVS 

Kertas berjenis ini mempunyai tekstur permukaan yang kasar. Biasanya kertas 

jenis ini digunakan mencetak vuku atau fotocopy. Ketebalan kertas HVS ini di 

mulai dari 250gr, 270gr, 310gr, 400gr, 450gr, dan 500gr. 

6. Samson Kraft 

Kertas berjenis ini berawal dari proses daur ulang dan erwarna coklat. Biasanya 

kertas ini digunakan untuk mencetak paper bag atau bungkus. Ketebalan kertas ini 

yang sering dipakai adalah 70g dan 80gr. 

7. BW, BC, Linen Jepang dan Concord 

Jenis kertas ini mempunyai tekstur dan mempunyai banyak warna. Kertas 

berjenis ini biasanya digunakan untuk mencetak kartu nama dan sertifikat. 

Gramatur kertas ini biasa dipakai 160gr, 220gr, 250gr. 
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8. Yellow Board 

Kertas berjenis ini adalah kertas yang cukuo tebal. Dan biasanya digunakan 

untuk rangka dalam suatu undangan hard cover. Kertas ini biasanya dilapis 

dengan art paper atau dupleks dan kertas ini tidak dapat dicetak offset. 

Berdasarkan ketebalannya, biasanya adalah YB 30 dan YB 40. 

9. Fancy Paper 

Kertas ini berjenis dengan beragam warna dan karakteristik. Pada umumnya 

digunakan untuk membuat undangan. Jenis kertas ini ada banyak seperti 

millennium, jasmine, java emboss, Hawaii, dan lain-lain. Gramatur ketebalan 

kertas ini mulai dari 80gr, 100gr, 220gr, 300gr. 

10. Corugoated 

Jenis kertas ini mempunyai bentuk bergelombang biasanya untuk dus indomie, 

dus komputer, dan lainnya. Sama dengan kertas jenis yellow board dan biasanya 

kertas jenis ini ditempel dengan kertas lain. 

 

2.2.5 Tipografi 

Salah satu unsur desain komunikasi vsual untuk membentuk sebuah kata yang 

kemudian menjadi bentuk kalimat (teks) merupakan pengertian dari tipografi. 

Tipografi juga dapat disebut sebagai lambang bunyi atau aksara. Menurut 

(Poerwadarminta, 1993) Gambar bunyi bahasa atau yang biasa disebut dengan 

aksara yaitu huruf. Secara umum tipogarfi dapat di definisikan seni mencetak 

dengan huruf atau seni menyusun huruf. Menata huruf dalam desain komunikasi 

visual juga dapat diartikan dengan tipografi karena tipografi sangan penting dalam 
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membuat suatu karya. Dalam tipografi dibentuk kata-kata yag dirangkai menjadi 

kalimat atau teks yang dikenal dengan istilah copywriting (Agustrijanto, 2001). 

Menurut James Craig (seperti dikutip Perdana, 2007) huruf diklasifikasikan ke 

dalam beberapa jenis-jenis, yaitu : 

1. Roman 

Pada jenis huruf roman ini adalah memiliki ciri sirip atau kaki yang pada 

ujungnya berbentuk lancip. Huruf roman mempunyai ketebalan dan ketipisan 

kontras pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan pada huruf roman 

tersebut adalah intelektualitas dan mengekspresikan organisasi, klasik, dan 

anggun. 

 
Gambar 2.23 Contoh Huruf Roman 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://almaadin.files.wordpress.com/
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2. Egyptian 

Pada jenis huruf Egyptian ini adalah memiliki cirri sirip atau kaki yang 

berbentuk persegi seperti halnya papan. Huruf Egyptian mempunyai ketebalan 

yang sama. Kesan yang ditimbulkan pada huruf Egyptian ini adalah kokoh, 

kuat, dan stabil. 

 
Gambar 2.24 Contoh Huruf Egyptian 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2016) 

3. Sans Serif 

Pada jenis huruf sans serif ini adalah memiliki cirri tanpa sirip atau kaki pada 

ujung hurufnya. Huruf sans serif ini mempunyai ketebalan huruf yang sama 

pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan pada huruf sans serif ini 

adalah modern, kontemporer, dan efisien. 

 
Gambar 2.25 Contoh Huruf Sans Serif 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2016) 
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4. Script 

Pada jenis huruf script ini adalah memiliki ciri menyerupai seperti goresan 

tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau pensil tajam dan biasanya huruf 

ini miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis script ini adalah 

sifat pribadi dan akrab. 

 
Gambar 2.26 Contoh Huruf Script 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2016) 

5. Miscellanous (Dekoratif) 

Pada jenis huruf miscellanous ini adalah memiliki ciri bentuk-bentuk yang 

sudah ada pada sebelumnya namun dengan pengembangan dan ditambah 

hiasan dan ornament, atau garis-garis dekoratif. Kesan yang ditimbulkan oleh 

jenis huruf miscellanous ini adalah dekoratif dan  ornamental. 

 
Gambar 2.27 Contoh Huruf Miscellanous 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2016) 
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2.3 Karakteristik Tata Rias 

Mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang 

berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan 

mudah diperhatikan (Nanda, 2013). Sedangkan menurut Caragih (2013) 

karakteristik adalah cirri khas yang secara alamiah yang sudah melekat pada diri 

seseorang yang meliputi umur, jenis kelamin, ras/suku, pengetahuan, 

agama/kepercayaan, dan lain-lain. 

Menurut Puspita Martha (2009: 9), pada dasarnya semua wanita memiliki 

kecantikan dan keunikan masing-masing pada dirinya. Kecantikan yang terpancar 

pada umumnya adalah kecantikan dari dalam maupun kecantikan dari dalam. 

Penampilan fisik yang menunjang kecantikan wanita dari luar. Sedangkan kondisi 

psikis sehat dan budi pekertinya baik maka kecantikan tersebut terpancar dari 

dalam diri seorang wanita. Dalam mewujudkan kecantikan yang seutuhnya, maka 

kedua unsur tersebut sama-sama pentingnya. 

Dalam hal ini, tata rias wajah mempunyai peranan penting dalam 

menampilkan kecantikan fisik pada diri seorang wanita. Karena, tujuan merias 

wajah pada dasarnya adalah mempercantik diri sehingga membangkitkan rasa 

percaya diri. Seni merias wajah merupakan kombinasi dari dua unsur. Pertama, 

dengan menonjolkan bagian-bagian dari wajah yang sudah indah untuk 

mempercantik wajah. Yang kedua adalah menutupi dan menyamarkan kekurangan 

yang ada pada wajah. Maka dari itu diperlukan trik-trik riasan tertentu untuk 

menciptakan kesan wajah yang lebih ideal, dan lebih cantik tentunya. 

Menurut Puspita Martha (2009: 65), riasan untuk pementasan di panggung 

(stage make-up) merupakan make-up wajah panggung. Riasan ini terdiri dari tata 
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rias wajah panggung penari, tata rias peragaan busana (fashion show), tata rias 

teater. Dalam rias wajah panggung harus memperhatikan beberapa faktor yaitu 

lighting atau tata lampu, jarak jauh dekatnya penonton dari panggung. Beberapa 

batasan dalam rias wajah panggung adalah riasan harus tebal dan diimbangi 

dengan kontur yang tebal. Riasan yang tebal tujuannya adalah agar kekurangan 

pada wajah seperti flek, noda hitam, bekas luka atau jerawat bisa tertutup dengan 

sempurna sehingga wajah terlihat halus dan lembut. Perlu diperhatikan teknik 

riasan korektif sesuai bentuk wajah dan bagian wajah lain yang mempunyai 

kekurangan atau yang kurang ideal. Yang mempunyai tujuan yaitu agar kontur 

riasan dan lekuk wajah jadi nampak menonjol, sehingga wajah tidak kelihatan 

datar atau flat. Teknik penggunaan shading (alas bedak warna gelap) atau contour 

shading (alas bedak warna terang) sangat berperan dalam tata rias wajah. Karena 

shading dan contour shading untuk menutupi kekurangan atau meononjolkan 

bagian-bagian wajah tertentu. 

Batasan kedua dalam rias wajah panggung adalah riasan harus mencolok 

dengan warna kontras. Yang dimaksud dengan riasan mencolok adalah warna 

riasan harus mencolok baik untuk riasan mata, pipi, maupun bibir. Pada riasan 

mata harus diperhatikan dan memilih warna yang mencolok seperti cokelat, hitam, 

hijau, kuning emas, pink, jingga dan lainnya dengan tidak lupa menambahkan 

bulu mata palsu. Riasan pipi juga menggunakan warna yang terang, agar terlihat 

jelas dari jarak jauh. Penggunaan warna boleh lebih dari satu warna, misalnya 

paduan cokelat dan nuansa kemerahan. Makin ke arah atas tulang pipi, warnanya 

makin muda. Pada bibir, cukup membentuk dengan lip liner dan warna yang lebih 

gelap dan boleh mengguanakan lipstik lebih dari satu warna. 
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Batasan ketiga dalam rias wajah panggung adalah garis-garis riasan harus 

tajam. Yang dimaksud dengan garis-garis riasan yang tajam bertujuan agar rias 

wajah panggung bisa terlihat dari jaraak jauh. Agar bentuk mata lebih ideal dan 

nampak jelas harus pemakaian eyeliner (sipat mata) dipertebal. Demikian juga 

pada pengaplikasian pemerah pipi, harus tajam garisnya untuk mempertegas 

karakter rias wajah panggung. Begitu pula garis bibir juga dipertegas dengan lip 

liner warna gelap untuk mempertegas bentuk bibir. 

Batasan keempat dalam rias wajah panggung adalah penggunaan bulu mata 

palsu. Dalam penggunaan bulu mata palsu bertujuan untuk memberikan kesan 

mewah pada riasan mata sehingga sorot mata terlihat lebih tajam, besar dan indah. 

Bulu mata palsu berguna juga untuk mempertegas mata agar lebih tajam 

penglihatan yang dibawakan oleh penari tersebut. 

 

2.4 Tari 

Menurut Wahyu Lestari (2012:2), tari merupakan jenis kesenian yang sudah 

dikenal oleh banyak masyarakat, hampir semua daerah mempunyai ciri khas tari 

tersendiri. Tari adalah karya seni bagi setiap daerah karena sifat, gaya dan 

fungsinya tidak terlepas dari kebudayaan yang menghasilkan. Dalam berbagai 

kebudayaan mempunyai perbedaan sifat dan ragam tari yang disebabkan banyak 

hal, yaitu lingkungan alam, perkembangan sejarah, sarana komunikasi, semuanya 

membentuk suatu citra setiap kebudayaan dan menjadi suatu ciri khas. 

Menurut Hadi (2003:4) Bentuk dan teknik tari dapat dipahami secara aspek 

yang berkaitan dengan komposisinya (penataan koreografi), teknik penarinya 

(ketrampilan dalam menari). Menurut Koentjoroningrat (dalam Jazuli 1994:3) 
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mengatakan bahwa tari merupakan gerak gemulai dari seluruh anggota tubuh 

dengan menyesuaikan bunyi musik (gamelan) atau mengikuti irama yang sesuai 

dengan tujuan di dalam tari. Perbedaan ciri khas tari dari masing-masing daerah 

ditimbulkan perbedaan bentuk dan jenis tarian dan mendorong pemerintah daerah 

untuk mengangkat dan mengembangkan tari yang sudah dimiliki oleh masing-

masing setiap daerah. 

 

2.4.1 Tari Surabaya 

Tari di Surabaya terdiri yakni tari remo yang merupakan menjadi titik pusat 

tarian yang terkenal dan sudah menjadi ciri khas di kota Surabaya. Tari remo 

adalah tarian yang berasal dari Jawa Timur yang mempunyai karakter atau yang 

menggambarkan sosok keberanian seorang pangeran yang berjuang dalam medan 

perang. Tari remo sering ditampilkan dalam pagelaran kesenian sebagai pengantar 

pertunjukkan sebelum dimulai. Tari remo juga merupakan tarian selamat datang 

dalam menyambut tamu besar dan menjadi icon kesenian tari di Jawa Timur 

khususnya di Surabaya. Awalnya tari remo dimainkan oleh para penari laki-laki, 

namun dengan seiring perkembangannya tari remo juga dimainkan oleh para 

penari perempuan atau disebut dengan Tari Remo Putri. 

Selain tari remo, tari di Surabaya juga mempunyai banyak macamnya. Seperti 

halnya tari sparkling Surabaya yang saat ini sudah menjadi ciri khas dari kota 

Surabaya. Tari sparkling merupakan tari kontemporer dan termasuk tari kreasi 

baru yang menggambarkan jati diri masyarakat dan kota Surabaya, Jawa Timur. 

Tari sparkling Surabaya adalah tari perpaduan antara tari modern dan tari 

kontemporer yang dimainkan baik tanpa meninggalkan ciri khas seni dan budaya 
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yang sudah dimiliki kota Surabaya sendiri. Tari sparkling Surabaya menjadi salah 

satu tarian selamat datang bagi para wisatawan atau tamu besar yang berkunjung 

di kota Surabaya. 

Contoh lain dari tari Surabaya adalah tari lenggang Surabaya. Salah satu tarian 

selamat datang yang khas dari kota Surabaya yaitu tari lenggang. Tari lenggang 

ini merupakan adaptasi kesenian dan pengembangan sebelumnya yaitu tari ledek 

tayub dan sandur Madura. Tarian ini pertama kali dipentaskan pada acara hari jadi 

kota Surabaya di walikota Surabaya. Melalui pennyajian yang baik, tari lenggang 

yang hingga saat ini dijadikan sebagai salah satu tarian selamat datang untuk 

tamu-tamu besar yang datang dan sedang berkunjung ke Kota Surabaya 

(http://www.negerikuindonesia.com/). 

 

2.5 Fotografi 

Menurut Abdul Aziz (2013:2) Proses atau metode untuk menghasilkan 

gambar atau foto suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai 

obyek tersebut merupakan istilah umum dari fotografi. Tidak ada foto yang bisa 

dibuat jika tanpa cahaya. Memokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan 

sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya yaitu prinsip dari 

fotografi. Pada kamera terdapat alat bantu untuk mengukur luminitas cahaya yang 

tepat dan menghasilkan bayangan dentik dengan cahaya yang memasuki medium 

pembiasan disebut lensa. 

Kamera merupakan alat paling popular untuk menangkap cahaya.  Istilah 

kamera berasal dari Bahas Inggris “camera”. Bantuan alat ukur berupa lighmeter 

pada kamera untuk mengasilkan intensitas cahaya yang tepat untuk menghasilkan 

http://www.negerikuindonesia.com/
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gambar. Setelah ukuran pencahayaan sudah tepat, seorang fotografer dapat 

mengatur intensitas cahaya dengan mengubah kombinasi ISO/ASA (ISO Speed), 

diafragma (Aperture), dan kecepatan rana (Speed). 

 

2.5.1 Jenis Fotografi 

Fotografi mempunyai macam-macam jenisnya, yaitu diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Fotografi Landscape 

Fotografi pemandangan alam atau dalam pengertian lain yaitu jenis fotografi 

yang merekam keindahan alam merupakan definisi dari fotografi landscape. 

Adapun dikombinasikan dengan yang lain seperti manusia, binatang dan lainnya, 

akan tetapi yang menjadi fokus utamanya adalah alam. 

2. Fotografi Macro 

Jenis fotografi dengan pengambilan gambar dari jarak dekat dengan obyek 

utama benda-benda kecil merupakan definisi fotografi macro. Objek utama dalam 

fotografi macro ini adalah seperti serangga, bunga, embun, dan lainnya yang di 

close up yang menghasilkan detail dari objek tersebut. 

3. Fotografi Hitam Putih / Black and White 

Fotografi hitam putih ini merupakan jenis fotografi yang banyak diminati oleh 

seorang fotografer. Karena fotografi jenis ini mempunyai kualitas yang lebih baik 

dan lebih murah untuk mengembangkan daripada foto berwarna pada umumnya.  
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4. Fotografi Satwa 

Fotografi jenis ini lebih berfokus pada pengambilan gambar dengan objek 

hewan. Terkadang hewan berperilaku unik, oleh sebab itu dapat diabadikan aksi 

hewan tersebut sehingga menghasilkan hasil foto yang menarik. 

5. Fotografi Potrait 

Foto yang mengedepankan detail dari objek foto yaitu pengertian dari fotografi 

portrait ini. Fotografi jenis ini objek utamanya adalah manusia. Karena pada 

umumnya mata dari objek akan lurus menatap kepada kamera. Hal tersebut 

menunjukkan sebuah komunikasi antara objek dan fotografer. 

6. Fotografi Model 

Fotografi model pengertiannya hampir sama dengan fotografi portrait. Karena 

fotografer hanya memutuskan bagaimana pose, ekspresi, arah pandang, dan 

lainnya dari model tersebut sehingga meghasilkan objek yang menarik. 

7. Fotografi Panning 

Salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk membekukan gerakan benda 

yang bergerak merupakan pengertian dari fotografi jenis panning ini. Ciri-ciri 

yang menggunakan panning dengan menggunakan fokus dengan tajam terhadap 

objek yang bergerak sedangkan backgroundnya blur atau kabur. 

8. Fotografi Tilt Shift 

Teknik fotografi jenis tilt shift ini bertujuan untuk medapatkan hasil foto yang 

tampak seperti miniatur. Fotografi tilt shift in menggunakan lensa khusus yang 

dikembangkan untuk memperbaiki perspektif dan mengatasi distorsi dengan 

mengubah sudut lensa. 
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9. Fotografi Light Painting 

Memotret dengan teknik light painting ini adalah hal yang sangat 

menyenangkan karena dengan membuka shutter dalam waktu yang cukup lama, 

dalam keadaan gelap dan mengarahkan pada sumber cahaya terarah. 

 

2.6 Teori Warna 

Menurut Meilani (2013: 327), estetika yang terpenting dalam suatu objek 

merupakan arti dari warna. Dengan warna itulah seseorang dapat membedakan 

dengan jelas tentang keindahan suatu objek yang dilihat. Pemahaman langsung 

oleh pengalaman indera penglihatan secara subjektif/psikologis warna dapat 

didefinisikan dan secara objektif/fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan. 

Warna tergolong menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Warna eksternal 

merupakan warna yang bersifat fisika dan faali, sedangkan warna internal 

merupakan warna sebagai persepsi manusia, manusia melihat warna dan 

mengolahnya di otak kemudian cara mengekspresikan. Warna mempengaruhi 

jiwa manusia dengan kuat atau dapat mempengaruhi emosional manusia. Warna 

juga dapat menggambarkan suasana hati seseorang dengan mengekspresikannya 

melalui gerakan tubuh. Warna baik sebagai kiasan atau sebagai perumpamaan 

sering terungkap pada seni sastra baik sastra maupun sastra modern. Melalui 

percobaan-percobaan bahwa telah membuktikan warna mempengaruhi kegiatan 

fisik dan mental. 

Menurut Eko Nugroho (2008:3) salah satu inspirasi yang paling berharga dan 

mudah didapati adalah warna. Sedangkan makna dari warna itu sendiri adalah 

spectrum tertentu yang terdapat dalam suatu cahaya yang sempurna. Panjang 
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gelombang cahaya menentukan identitas suatu warna. Cahaya dalam layar 

compute menggunakan kombinasi cahaya merah, hijau, dan biru (RGB) untuk 

menampilkan lebih dari 16,7 juta warna. Sementara, semua mesin cetak dan 

printer menggunakan kombinasi warna cyan, magenta, kuning, dan hitam 

(CMYK) untuk semua warna pada halaman cetak (kurang dari 16,7 juta warna). 

RGB dan CMYK sebagai dua bahasa untuk apat “berbicara” secara CMYK, 

sedangkan pada layar komputer untuk mengatur warna harus menggunakan RGB. 

 

2.6.1 Warna Primer 

Warna dasar yang terdiri dari warna biru, merah, dan kuning merupakan 

warna utama atau warna primer. Warna dasar tersebut adalah warna yang dapat 

dikombinasikan dan dapat menghasilkan warna-warna turunan atau warna-warna 

baru. Sehingga ketiga warna dasar dari warna primer tersebut dapat ditangkap 

oleh mata manusia. Oleh sebab itu dapat disebut sebagai warna utama. 

 

Gambar 2.28 Warna Primer 

(Sumber: www.blogernas.com/) 

http://www.blogernas.com/
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2.6.2 Warna Sekunder 

Warna sekunder dapat disebut dengan warna kedua setelah primer, yang 

mempunyai arti yakni warna yang berasal dari pencampuran dua warna primer 

atau warna dasar dan terdiri dari warna orange, hijau, dan ungu. Warna sekunder 

mempunyai sejumlah yang tak terhingga, karena warna ini tergantung dengan 

berapa takaran terhadap pencampuran warna pokoknya.  

 

 

Gambar 2.29 Warna Sekunder 

(Sumber: www.blogernas.com/) 

 

 

 

 

http://www.blogernas.com/


46 
 

2.6.3 Warna Tersier 

Warna tersier terdiri dari warna coklat kemerahan, coklat kekuningan, dan 

coklat kebiruan, warna ini dapat disebut dengan istilah warna ketiga setelah 

primer dan sekunder yang mempunyai makna yakni warna yang berasal dari 

pencampuran warna pokok dengan warna sekunder. Warna yang dicampur 

merupakan mempunyai posisi yang berhadapan dlam lingkaran warna Brewster. 

 

 

Gambar 2.30 Warna Tersier 

(Sumber: www.blogernas.com/) 
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2.7 Teori Budaya 

Menurut Thomas Santoso (1997:25) Mencakup segala ciptaan dan tatanan 

perilaku manusia, yang baik maupun yang tidak, yang serba ada maupun yang 

tidak merupakan pengertian budaya. Universe adalah budaya yang diikuti 

menyeluruh oleh seluruh warga masyarakat. Sedangkan budaya yang diikuti oleh 

sekelompok warga masyarakat tertentu Karen pilihannya atas unsur budaya yang 

serupa disebut dengan alternative. 

Menurut Mudji Sutrisno (2005:177) Dalam teori budaya membicarakan 

hubungan antara system makna dan tindakan manusia menjadi tema yang lama. 

Setiap teori memiliki posisi yang berbeda-beda dalam pembicaraan tersebut. 

Pierre Bourdiue, Anthony Giddens, dan Norbert Elias dalam mendamaikan 

ketegangan antara budaya, sistem atau struktur, dan subjek pelaku (agency atau 

actor) mengemukakan teori yang memiliki pengaruh yang besar. Pierre Bourdiue 

merupakan seorang sosiolog Prancis dalam teori budaya dan penelitian budayanya 

memiliki pengaruh besar. Faktor signifikan dalam mencapai ketenarannya mejadi 

kualitas intelektualnya. Bourdieu dalam karya-karya permulaannya, memaparkan 

sejumlah pengaruh teoretis, termasuk Fungsionalisme, Strukturalisme, dan 

Eksistensialisme, terutama pengaruh pandangan Jean-Paul Sartre dan Louis 

Althusser. Sesuatu yang logis dalam perspektif orang luar adalah usaha untuk 

mengontruksi peta-peta abstrak tentang sistem-sistem simbol dan untuk membuat 

ide-ide tentang aturan-aturan sosial. Pemahaman tersebut mengabaikan peran 

pelaku dan tindakan praktis di kehidupan sosial, terutama pertanyaan tentang  

strategi dan emosi subjektif, seperti penghargaan dan rasa malu merupakan 

pendapat yang dikemukakan oleh Bourdieu. Dalam hal relasi-relasi sosial yang 
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objektif maupun interpretasi-interpretasi, Bourdieu dapat memahami praktek-

praktek sebagai kegiatan reflektif dan reproduktif. Bourdieu beranggapan bahwa 

modal budaya merupakan dimensi yang luas dari habitus, sekaligus menunjukkan 

lingkungan sosial pemiliknya.  

Menurut Mudji Sutrisno (2005: 187) Anthony Giddens mengemukakan teori 

strukturasi yaitu teori yang paling berpengaruh dalam usaha memecahkan 

perbedaan antara makro dan mikro dalam apresiasi peran budaya dalam 

kehidupan sosial. Peran intrepretasi ditekankan dan system makna dalam hidup 

manusia ditekankan oleh Giddens. Manusia adalah boneka ciptaan aturan-aturan 

dan struktur-struktur eksternal bahwa pendapat tersebut ditolak oleh Giddens. 

Hidup sosial sebagai proses timbal balik antara tindakan-tindakan individual dan 

kekuatan-kekuatan sosial gambaran yang ditangkap oleh strukturalisasi. Karena 

kebutuhan akan kepercayaan dan rasa takut akan ketidakpastian, oleh karena itu 

manusia mereproduksi tatanan sosial. Tanpa kemampuan dan pengetahuan yang 

sudah terbatinkan seseorang tidak dapat bertinda karena struktur menjadi medium. 

Menurut Mudji Sutrisno (2005: 190) Norbert Elias menempatkan dirinya pada 

barisan depan dalam mengemukakan teori tentang pelaku di dalam teori budaya, 

seperti halnya Bourdieu dan Giddens. Elias melihat cara-cara dan etika beberapa 

abad yang lalu dengan memperhatikan sifat binatang dan fungsi-fungsi biologi, 

seperti makan, buang ait, dan bersendawa yang terdapat dalam bukunya yang 

berjudul The Civilizing Process. Dalam periode awal manusia memiliki kesadaran 

yang rendah akan identitas dan rasa malu merupakan pendapat yang dikemukakan 

oleh Elias. Membangun kemampuan untuk mengendalikan diri adalah sebagai 

bagian dari proses. Kesadaran akan diri dan perkembangan kehidupan emosional 
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berkembang sejalan dengan kepribadian. Contoh penelitian yang terentang dalam 

sosiologi mikro dan makro merupakan karya dari Elias. Penelitian ini meliputi 

fenomena yang luas, dari emosional individu hingga perubahan historis dalam 

tatanan politik. Pemikiran penting tentang hubungan pelaku budaya dan 

masyarakat ditawarkan juga oleh Elias. Perubahan pada zaman dahulu didorong 

oleh naluri dan emosi, namun sekarang diperintah oleh refleksitas dan kesadaran 

diri dari setiap individu. Elias berpendapat bahwa kebanyakan teori sosial yang 

berupa visi masyarakat yang baku dan statis. 

Menurut Mudji Sutrisno (2005: 193), teori Bourdieu banyak berpengaruh 

dibandingkan teori Elias. Karena di Amerika Serikat tradisi spesialisasi intelektual 

mengarahkan para pemikir. Giddens lebiih banyak menyatakan teori yang abstrak 

daripada aplikasi empiris meskipun Giddens berpengaruh dalam beberapa disiplin 

ilmu, terutama di Inggris. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa konsep yang 

mengarahkan sebuah penelitian daripada sebuah teori merupakan strukturasi. 

 

2.8 Prinsip Dasar Desain 

Menurut Sipahelut (1991:9) Pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan 

suatu benda disebut dengan desain. Melalui berbagai pertimbangan dan 

perhitungan desain dapat dihasilkan, sehingga berdasarkan desain yang 

dittuangkan di atas kertas atau alas gambar, orang lain dapat menangkap 

maksudnya dan mengerjakan pembuatan desain yang dimaksud tersebut. 

Terdapat lima prinsip desain yang harus diperhatikan oleh desainer dalam 

mendesain suatu benda, yaitu kesederhanaan, keselarasan, irama, kesatupaduan, 

dan keseimbangan. 
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2.8.1 Kesederhanaan 

Kesederhanaan adalah yang harus diperhatikan oleh seorang desainer dalam 

mendesain suatu obyek. Dalam hal ini kesederhanaan mempunyai makna yaitu 

pertimbangan yang mengutamakan pengertian, dan bentuk yang inti (prinsipal). 

Segi-segi yang menyangkut wujudnya, antara lain kemewahan bahan, 

kesempurnaan struktur, dan kerumitan hiasan sebaiknya disisihkan. Hanya jika 

perlu atau mutlak diperlukan, segi-segi yang  bukan termasuk inti itu 

diperhitungkan. 

2.8.2 Keselarasan 

Dalam pengertian yang pokok, kesan kesesuaian antara bagian yang satu 

dengan bagian yang lainnya dalam suatu benda,  atau suatu benda dengan benda 

yang dipadukan, atau unsure yang satu dengan lainnya pada suatu komposisi 

(susunan) disebut keselarasan. Tidak ada keselarasan maka desain yang akan 

dibuat terkesan kurang pada penampilan obyek., dan memungkinkan kurang 

nyaman dalam memanfaatkan obyek tersebut. 

2.8.3 Irama 

Kesan gerak gemulai yang menyambung dari bagian yang satu ke bagian 

yang lain pada suatu benda ditimbulkan oleh keselarasan yang baik, atau dari 

unsur yang satu ke unsure yang lain dalam sebuah susunan atau komposisi. Irama 

merupakan kesan gerak yang ditimbulkan oleh keselarasan dan tidak keselarasan 

yang lazim. Dapat disimpulkan bahwa irama adalah kesan gerak yang 

menimbulkan unsure-unsur yang dipadukan secara berdampingan dan secara 

keseluruhan dalam suatu susunan atau komposisi. 
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2.8.4 Kesatuan yang terpadu 

Bentuk suatu benda akan tampak utuh, jika salah satu menunjang bagian 

yang lain secara selaras. Masing-masing bagian muncul sendiri-sendiri maka 

bentuknya akan tampak terbelah., tidak sama atau tidak kompak satu sama lain. 

Kekompakan antara benda atau unsure yang satu harus saling mendukung benda 

atau unsure lainnya dalam suatu susunan. Kalau tidak maka susunan tersebut akan 

kacau dan berantakan. 

2.8.5 Keseimbangan 

Prinsip desain yang paling banyak menuntut kepekaan perasaan adalah 

keseimbangan. Faktor keseimbangan akan sangat berpengaruh nilai artistic dari 

komposisi yang dibuat dalam menyusun benda atau menyusun unsur rupa. 

Sentuhan terakhir (finishing touch) dalam pembuatan suatu komposisi adalah 

usaha untuk mencapai suatu keseimbangan. Hal ini berarti bahwa sebagai satu 

kesatuan secara cermat dan penuh perasaan adalah penyusun komposisi harus 

mengontrol susunan benda atau unsur rupa secara keseluruhan. Bertujuan untuk 

agar rangkaian atau komposisi yang dibuat seimbang atau tidak berat sebelah. 

Seperti halnya yang terjadi apabila menimbang dua benda yang tidak sama 

beratnya. Sama halnya dengan menimbang berat badan, merangkai benda atau 

menyusun unsure rupa yang menuntut adanya kesan keseimbangan. Karena dalam 

keseimbangan perasaan manusia merasa tenang dan rasa aman sehingga akhirnya 

merasa puas. 

 

 

 


