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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab ini akan membahas tentang teori dan konsep yang digunakan dalam 

perancangan buku tutorial olah kebugaran tubuh dengan teknik story photography 

sebagai upaya menyadarkan pola hidup sehat. Dalam bagian ini terdapat pokok 

pembahasan yang memerlukan penjelasan secara jelas dan terperinci sehingga 

terbentuk rancangan metodologi sebagai penjabaran dan panduan secara umum yang 

mampu mendukung agar perancangan karya lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

2.1      Studi Terdahulu 

Studi terdahulu adalah penelitian terdahulu dari Alicia devita wijaya 

mahasiswi dari Desain Komunikasi Visual Universitas Petra Surabaya yang membuat 

perancangan buku tutorial menarikan tari topeng kaliwungu Lumajang. Dengan 

adanya perancangan Buku Tutorial Menarikan Tari Topeng Kaliwungu ini 

diharapkan masyarakat Lumajang dapat membantu menjaga dan melestarikan Tari 

Topeng Kaliwungu. Karena dengan adanya buku tutorial tari tersebut dapat 

mempermudah masyarakat lumajang dalam mengenal dan mencintai  serta 

mempelajari kebudayaan dari daerahnya sendiri yaitu Tari Topeng Kaliwungu 

Lumajang. Di dalam buku tutorial ini terdapat informasi tentang bagaimana langkah - 

langkah menarikan Tari Topeng Kaliwungu secara benar dilengkapi dengan foto-foto 

yang menunjukkan gerakan dari tarian tersebut.  
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 Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama – sama dalam 

membuat buku tutorial, lalu yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu dengan 

penilitian ini adalah objek penelitiannya yaitu olah kebugaran tubuh, bagaimana 

merancang buku tutorial olah kebugaran tubuh dengan teknik story photography 

sebagai upaya menyadarkan pola hidup sehat. Jadi pada penelitian ini dibuat agar 

masyarakat sadar akan pentingnya olahraga dan melatih olah kebugaran tubuh serta 

bagaimana teknik melatih olah kebugaran tubuh yang baik dan benar dengan 

memanfaatkan peralatan yang ada disekitar sehingga masyarakat juga dapat melatih 

olah kebugaran tubuhnya dimana saja tanpa perlu pergi ketempat pusat olah 

kebugaran tubuh. 

2.2   Olah Kebugaran Tubuh  

 Olah kebugaran tubuh menurut Sumosardjuno ( 1998 : 19 ) Kebugaran tubuh 

ataupun kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas sehari – 

hari dengan mudah tanpa merasakan kelelahan dan masih dapat menikmati waktu 

senggang dan juga dalam keadaan darurat masih sanggup melakukan pekerjaan yang 

tak terduga. Sedangkan kebugaran tubuh menurut Depdikbud ( 1996 : 4 ) adalah 

kesanggupan fisik seseorang untuk melaksanakan tugasnya dalam kehidupan sehari-

hari secara efisien dan efektif dalam waktu yang relatif lama tanpa kelelahan yang 

berarti. 

  Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan tubuh 

seseorang untuk melakukan aktifitas dalam keadaan yang sehat baik sehat secara 

mental maupun sehat secara fisik, kebugaran jasmani berkaitan sekali dalam 
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kehidupan dan aktifitas manusia sehari – hari karena semakin padat kegiatan yang 

akan dilakukan oleh seseorang maka diperlukan tingkat kesegaran jasmani yang 

bagus pula. Seseorang dengan tingkat kesegaran jasmani bagus maka akan dengan 

mudah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam aktifitas sehari – hari tanpa 

menimbulkan kelelahan. 

2.3      Istilah dalam Olah Kebugaran Tubuh 

Ketika berada di tempat olah kebugaran tubuh kerap kali mendengar istilah – 

istilah yang kebanyakan orang belum mengetahui maksut dan arti dari istilah 

tersebut. Istilah tersebut digunakan menyebut hal atau proses yang berkaitan dengan 

latihan olah kebugaran tubuh. Menurut Putu (2015) menyebutkan beberapa istilah 

dalam olah kebugaran tubuh, seperti : 

a. Cutting adalah fase menaikan massa otot dan menghilangkan lemak, dilakukan 

dengan pola latihan dan pola makan tertentu serta latihan cutting yang benar akan 

menghasilkan otot kering yang besar. 

b. Otot Kering adalah sebutan untuk otot  yang bersih tanpa lemak, bentuknya 

terlihat jelas dan detail, biasanya otot kering inilah yang menjadi tujuan dari 

bodybuilding. 

c. Otot basah adalah otot yang masih mengandung lemak kebalikan dari otot kering, 

otot yang masih mengandung lemak dan ukurannya besar tapi tidak jelas 

bentuknya karena tertutup oleh lemak. 

d. Repetisi adalah istilah yang diadopsi dari bahasa inggris yaitu repetition yang 

berarti pengulangan. Repetisi sendiri istilah yang digunakan banyaknya kita 
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melakukan pengulangan gerakan seperti mengangkat dumbel sebanyak 10 repetisi 

yang berarti mengangkat dumbel dalam waktu yang sama sebanyak 10 kali. 

e. Set adalah satuan dari jumlah repetisi, seperti mengangkat dumbel 10 repetisi 

selama 2 set yang berartian mengangkat dumbel sebanayak 2 set dalam 10 repetisi 

yaitu mengangkat dumbel 10 repetisi jeda sebentar kemudian mengangkat dumbel 

sebanyak 10 repetisi lagi pada set kedua. 

f. Dumbel adalah mengangkat beban dengan mengangkatnya menggunakan satu 

tangan saja. 

g. Kardio adalah kependekan dari kardiovaskular, merupakan latihan yang 

meningkatkan detak jantung, biasnaya latihannya seperti berlari, skiping, senam 

dan sebagainya. 

h. Pumping adalah gerakan yang berartian memompa, latihan gerakan tersebut 

berguna untuk menggelembungkan otot agar tampak terlihat. 

i. Triceps adalah istilah latihan untuk membentuk otot pada bagian luar. 

j. Biceps adalah isitlah latihan untuk membentuk otot pada bagian dalam dan 

kebalikan dari triceps itu sendiri. 

k. Dropset adalah latihan angkat beban yang dimulai dari yang beban yang paling 

berat yang bisa diangkat kemudian dikurangi bebannya secara bertahap namun 

repetisinya ditambah secara bertahap dan juga dalam setnya secara bertahap juga. 

l. Stretching adalah gerakan peregangan yang dapat melenturkan otot dan dilakukan 

sebelum berlatih yang kebanyakan orang mengenal istilah tersebut dengan 

pemanasan. 
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2.4 Kesehatan 

  Kesehatan adalah suatu kondisi manusia dalam keadaan sejahtera dari badan, 

jiwa, dan sosial yang memungkinkah setiap orang hidup produktif baik secara sosial 

maupun baik secara ekonomi, dan sedangkan istilah sehat sendiri dalam kehidupan 

sehari – hari sering dipakai untuk menyatakan bahwa sesuatu dapat bekerja secara 

normal tanpa ada gangguan sedikitpun. Permasalahan antara sehat dan sakit 

merupakan proses yang berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan 

seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan baik secara biologis, psikologis 

maupun sosio budaya. 

  Menurut UU No.23,1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa: Kesehatan 

adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup 

produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus 

dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental dan 

sosial dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan. 

Sehingga melihat hal tresebut kesehatan sangatlah perlu sekali bagi tiap – tiap orang 

dalam menjalani atau menghadapi rutinitasnya sehari – hari, dengan badan sehat dan 

tidak mengidap sakit dapat memudahkan seseorang dalam setiap aktivitasnya. 

Kesehatan bersifat menyeluruh dan mengandung empat aspek. Perwujudan dari 

masing-masing aspek tersebut dalam kesehatan seseorang antara lain sebagai berikut: 

1. Kesehatan fisik terwujud apabila sesorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau 

tidak adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ 

tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan. 



12 
 

2. Kesehatan mental (jiwa) mencakup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan 

spiritual. 

a. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran. 

b. Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan 

emosinya, misalnya takut, gembira, kuatir, sedih dan sebagainya. 

c. Spiritual sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, 

pujian, kepercayaan dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana ini, yakni 

Tuhan Yang Maha Kuasa. 

3. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang 

lain atau kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras, suku, agama atau 

kepercayan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleran dan 

menghargai. 

4. Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat bila seseorang (dewasa) produktif, dalam 

arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap 

hidupnya sendiri atau keluarganya secara finansial. 

Dalam pengertian yang paling luas sehat merupakan suatu keadaan yang 

dinamis dimana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan 

internal (psikologis, intelektual, spiritual dan penyakit) dan eksternal (lingkungan 

fisik, sosial, dan ekonomi) dalam mempertahankan kesehatannya. 
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2.5 Pola Hidup Sehat 

Pola hidup sehat adalah pola hidup dengan gaya yang lebih fokus kepada 

kesehatan, baik itu melalui prilaku, makanan, bahkan gaya hidup tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kesehatan dan menuju kehidupan yang sehat baik jasmani 

ataupun rohani. Menurut Notoatmodjo ( 2010 : 32 ) pola hidup sehat adalah 

gambaran dari aktifitas atau kegiatan yang di dukung oleh minat, keinginan dan 

mampu berinteraksi dengan linkungan dengan baik. Dalam menjalani pola hidup 

sehat masyarakat harus merubah pola hidupnya dengan memulai dari makanan 

dengan makan makanan yang sehat dan tidak memakan makanan instan atau cepat 

saji, lalu mulai menambah aktifitas fisik dengan mulai bergerak dan rutin menjalani 

olahraga sehingga masyarakat bisa tetap hidup sehat dan tidak mudah terkena 

penyakit. 

2.6 Fotografi 

Fotografi menurut Mulyanta (2007) berasal dari kata foto yang berarti cahaya 

dan grafis yang berarti gambar. Dengan berkembangnya teknologi digital yang sangat 

pesat saat ini bahkan hampir semua orang. Secara harfiah fotografi bisa diartikan 

sebagai teknik melukis dengan cahaya. Fotografi merupakan gabungan ilmu, 

teknologi, dan seni. Perpaduan yang harmonis antara ketiganya bisa menghasilkan 

sebuah karya yang mengagumkan. Tentunya dengan skill serta sentuhan seni sang 

fotografer, sebuah foto bisa menjadi berarti. Fotografi memiliki bermacam-macam 

manfaat dan tujuan baik untuk dokumentasi, penelitian, maupun sebagai media dalam 

ranah estetika 



14 
 

Dalam penciptaan karya fotografi untuk mencapai sebuah karya fotografi 

yang bagus selain perlu menekankan pada permainan komposisi dan teknis 

pemotretan seperti pemilihan objek, penggunaan pencahayaan yang tepat, 

penggunaan format gambar dengan tepat, pengolahan sudut pandang dan pemahaman 

dasar-dasar fotografi. Teknik-teknik yang digunakan tentunya melalui berbagai 

pertimbangan teknis pemotretan yang lebih berorientasi pada kemudahan praktis agar 

karya yang dihasilkan sesuai dengan konsep. 

2.7 Sejarah Fotografi Indonesia 

Perkembangan fotografi di Indonesia selalu berkaitan bersama momentum 

sosial-politik perjalanan bangsa ini, mulai dari momentum perubahan kebijakan 

politik kolonial, revolusi kemerdekaan, ledakan ekonomi di awal 1980-an, sampai 

Reformasi 1998. Pada tahun 1841, menurut Soerjoatmodjo ( 1999 ) sejarah fotografi 

diindonesia bermula dari seorang pegawai kesehatan Belanda bernama Juriaan 

Munich mendapat perintah dari Kementerian Kolonial untuk mendarat di Batavia 

dengan membawa dauguerreotype. Munich diberi tugas mengabadikan tanaman-

tanaman serta kondisi alam yang ada di Indonesia sebagai cara untuk mendapatkan 

informasi seputar kondisi alam. Sejak saat itu, kamera menjadi bagian dari teknologi 

modern yang dipakai Pemerintah Belanda untuk menjalankan kebijakan barunya. 

Penguasaan dan kontrol terhadap tanah jajahan tidak lagi dilakukan dengan 

membangun benteng pertahanan atau penempatan pasukan dan meriam, melainkan 

dengan cara menguasai teknologi transportasi dan komunikasi modern. Dalam 

kerangka ini, fotografi menjalankan fungsinya lewat pekerja administratif kolonial, 
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pegawai pengadilan, opsir militer, dan misionaris. Latar itulah yang menjelaskan 

mengapa selama 100 tahun keberadaan fotografi di Indonesia (1841-1941) 

penguasaan alat ini secara eksklusif ada di tangan orang Eropa, sedikit orang Cina, 

dan Jepang. 

Berdasarkan survei dan hasil riset di studio foto-foto komersial di Hindia 

Belanda tentang foto-foto yang ada sejak tahun 1850 hingga 1940, dari 540 studio 

foto di 75 kota besar dan kecil, terdapat 315 nama orang Eropa, 186 orang Cina, 45 

orang Jepang, dan hanya empat orang lokal Indonesia, salah satunya adalah Kasian 

Cephas. Kasian Cephas adalah warga lokal asli. Ia dilahirkan pada tanggal 15 

Februari 1844 di Yogyakarta. Cephas sebenarnya adalah asli pribumi yang kemudian 

diangkat sebagai anak oleh pasangan Adrianus Schalk dan Eta philipina Kreeft, lalu 

disekolahkan ke Belanda. Cephas-lah yang pertama kali mengenalkan dunia fotografi 

ke Indonesia. Meski demikian, literatur-literatur sejarah Indonesia sangat jarang 

menyebut namanya sebagai pribumi pertama yang berkarir sebagai fotografer 

profesional. Nama Kassian Cephas mulai terlacak dengan karya fotografi tertuanya 

buatan tahun 1875. Dibutuhkan waktu hampir seratus tahun bagi bangsa ini untuk 

benar-benar mengenal dunia fotografi. Masuknya Jepang pada tahun 1942 telah 

menciptakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menyerap teknologi ini. Demi 

kebutuhan propagandanya, Jepang mulai melatih orang Indonesia menjadi fotografer 

untuk bekerja di kantor berita mereka, Domei. Pada saat itulah muncul nama Mendur 

Bersaudara. Merekalah yang membentuk imaji baru tentang bangsa Indonesia. 
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Melalui fotografi, Mendur bersaudara berusaha menggiring mental bangsa ini 

menjadi bermental sama tinggi dan sederajat. Frans Mendur bersama kakaknya, Alex 

Mendur, juga menjadi icon bagi dunia fotografer nasional. Mereka kerap merekam 

peristiwa-peristiwa penting bagi negeri ini, salah satunya adalah mengabadikan detik-

detik pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.   

2.8 Story Photography 

Fotografi  adalah  salah  satu  media  untuk  bercerita  yang  sangat  baik. 

Seringkali, fotografi yang baik dapat menggugah perasaan dibandingkan dengan 

tulisan semata. Mampu membuat foto yang bercerita merupakan suatu hal yang baik 

untuk mendapatkan pekerjaan di bidang fotografi terutama foto jurnalisme. Dalam 

mengunakan fotografi untuk bercerita, biasanya fotografer mengunakan beberapa 

foto. Karena jarang satu foto dapat menceritakan satu kisah secara keseluruhan. 

Setelah foto terpilih, kita dapat menyusun sedemikian rupa sehingga pemirsa dapat 

melihat inti dan detail dari cerita secara lengkap. 

 

Menurut Enche ( 2012 ) Untuk membuat rangkaian foto bercerita Story 

photography yang bagus, kita tidak hanya membutuhkan pengetahuan bagaimana 

membuat foto yang baik, tapi juga ketrampilan untuk bercerita. Kita membutuhkan 

ide atau topik, membuat perencanaan. Selain itu kita membutuhkan kerjasama antara 

otak, mata dan hati. 

Dengan kerjasama antara ketiganya dengan baik, kita bisa mengetahui kapan 

saat dan dimana saat yang tepat untuk membuat foto. Seringkali, rangkaian foto 
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tersebut tidak hanya dibuat dalam satu hari saja, tapi berhari-hari di tempat yang 

berbeda-beda. Jika yang diceritakan melibatkan orang, maka hubungan antara 

fotografer dengan subjek foto juga harus baik. Sikap yang tidak baik atau kata-kata 

yang salah bisa menghambat kita untuk mendapatkan foto yang bagus. Meskipun 

terdiri dari beberapa foto, tapi rangkaian story photo memiliki benang merah yang 

mengkaitkan antara satu foto dengan yang lainnya. Mengkaitkan foto bisa melalui 

subjek foto yang sama, gaya foto atau warna, komposisi, tempat dan topik yang sama. 

Ada dua istilah yang sering membingungkan yaitu istilah essay photo dan story photo 

atau picture story, perbedaan singkatnya adalah : 

 

a. Essay Photo adalah menceritakan sebuah kisah, dan biasanya yang memiliki 

tujuan seperti mengingatkan pemirsa akan bahaya narkoba, menceritakan 

pentingnya pelestarian lingkungan dan lain-lain. Foto-foto bisa dibuat di tempat 

dan dengan subjek foto yang berbeda-beda tapi masih satu topik yang sama. 
 

b. Story Photo / story picture bercerita tentang seseorang, tempat atau situasi, ada 

bagian awal, tengah dan akhirnya. Misalnya cerita tentang kehidupan seorang 

petani, dokter, dan lain-lain. 
 

Meskipun foto yang dibuat sebenarnya bebas-bebas saja, tapi untuk pemula 

atau fotografer yang menyukai struktur, ada beberapa jenis foto yang biasanya ada 

dalam rangkaian story photo/essay diantaranya : 
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a. Establishing shot, Biasanya menggambarkan tempat/setting tempat kejadian, 

biasanya mengunakan lensa wide angle untuk memberikan kesan tiga dimensi, 

tapi terkadang, lensa tele juga digunakan. 

b. Detail shot, Foto detail benda atau bagian dari orang yang penting, misalnya 

cincin kawin atau close-up air mata / bibir seseorang, biasanya lensa makro atau 

telefoto digunakan. 

c. Interaction shot, Berisi interaksi dari dua orang atau lebih. 

d. Climax, Sebuah foto yang menggambarkan puncak dari sebuah acara. 

e. Closer/Clincher, Foto yang menutup cerita. Biasanya meninggalkan kesan, pesan, 

inspirasi atau motivasi. 

 Dalam kehidupan sehari – hari banyak kita temui atau mayoritas masyarakat 

sekarang dapat memotret atau memfoto momen yang ingin diabadikan lewat kamera 

tesebut, baik kamera ponsel maupun kamera DSLR. Dari kebanyakan masyarakat 

yang dapat memotret sedikit dari masyarakat yang mampu membuat foto yang 

bercerita atau story photography. Untuk dapat menghasilkan ataupun membuat foto 

yang bercerita ada beberapa langkah atau tahapan dalam melakukannya yaitu : 

1. Menentukan tema atau topik yang akan dibuat dalam story photography. 

2. Mencari informasi tentang topik yang akan dipilih 

3. Menentukan atau merencanakan foto - foto apa saja yang akan diambil 

(pemandangan, karakter/portrait, seni budaya, dll) 

4. Membuat foto di lokasi dan waktu yang telah direncanakan. 

5. Editing dan pemilihan foto 
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6. Menata letak atau melakukan Layouting. 

2.9 Buku 

Buku menurut Muktiono ( 2003 : 25 ) adalah sumber ilmu pengetahuan dan 

sumber pembangun watak bangsa. Buku dapat dijadikan pula sebagai sarana 

informasi untuk memahami sesuatu dengan mudah. Dalam masyarakat, buku untuk 

anak-anak umumnya adalah buku bergambar, karena anak-anak lebih mudah 

memahami buku tersebut dengan banyak gambar daripada tulisan, sedangkan orang 

dewasa lebih fleksibel untuk memahami apa yang ada pada buku walaupun tanpa 

gambar sekalipun. 

Secara bahasa, buku berarti lembaran kertas yang berjilid, baik itu beisi 

tulisan atau gambar maupun kosong (Depdinas, 2001). Buku merupakan sekumpulan 

tulisan atau gambar yang dikumpulkan dan disusun hungga membentuk sebuah 

lembaran yang dijilid. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata kitab yang diserap dari 

bahasa Arab, yang memiliki arti buku. Kemudian pada penggunaan kata tersebut, 

kata kitab ditujukan hanya kepada sebuah teks atau tulisan yang dijilid menjadi satu. 

Biasanya kitab merujuk kepada jenis tulisan kuno yang mempunyai ketetapan hukum, 

atau dengan kata lain merupakan undang-undang yang mengatur. Istilah kitab 

biasanya digunakan untuk menyebut karya sastra para pujangga pada masa lampau 

yang dapat dijadikan sebagai bukti sejarah untuk mengungkapkan suatu peristiwa 

masa lampau seperti halnya kitab suci. Kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa 

lampau memberi kedudukan yang penting bagi para pujangga untuk menceritakan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Teks
https://id.wikipedia.org/wiki/Tulisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_suci
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pujangga
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kehidupan dan kekuasaan raja-raja pada waktu itu untuk diriwayatkan dengan cara 

ditulis. 

2.10 Tutorial 

 Tutorial berasal dari kata tutor yang menurut Samosir ( 2006 : 15 ) berartian 

orang yang membelajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di 

kelompok belajar. Sedangkan tutorial menurut Hamalik ( 1991 : 73 ) bahwa tutorial 

adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan bantuan, 

petunjuk, arahan, dan motivasi agar siswa dapat efisien dan efektif dalam belajar. Jadi 

istilah tutor adalah seseorang yang mengajarkan atau memberikan tutorial, kemudian 

tutorial itu sendiri adalah bimbingan yang dapat berupa bantuan, arahan, petunjuk, 

ataupun motivasi, baik secara individual atau perorangan maupun kelompok dalam 

tujuan agar yang diajarkan dapat lebih efisien dan efektif dalam kegiatan 

pembelajaran  sehingga tujuan dalam kegiatan tutorial tersebut dapat tercapai dengan 

baik. Dengan demikian Tutorial dilihat sangat efektif dalam perancangan buku ini 

karena bisa lebih mengedukasi masyarakat dan tujuan dari pembuatan buku ini bisa 

dicapai. 

2.11 Layout 

Layout menurut Rustan ( 2009 : 27 ) tata letak elemen – elemen desain dalam 

satu bidang dan media – media tertentu yang mampu mendukung pesan yang ingin 

disampaikan. Prinsip – prinsip layout dapat juga disebut dengan suatu formula untuk 

membentuk suatu layout yang baik, prinsip – prinsip layout tersebut antara lain yaitu: 
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2.11.1 Sequence / urutan 

Sequence atau urutan adalah aliran atau urutan perhatian, urutan diperlukan 

untuk membantu pembaca dalam membaca dan mengurutkan pandangannya sesuai 

dengan apa yang kita inginkan, sehingga pembaca tidak bingung membaca pesan 

yang kita sampaikan. 

2.11.2 Emphasis / penekanan 

Memberi penekanan tertentu dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya 

adalah dengan memberikan ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang 

lainnya pada halaman tersebut, lalu yang berikutnya memberikan warna yang berbeda 

dengan dengan latar belakang dan elemen lainnya, kemudian letakkan pada tempat 

yang strategis yang dapat menarik perhatian, dan yang terakhir menggunakan bentuk 

yang berbeda dengan sekitarnya. 

2.11.3 Balance / keseimbangan 

Menunjuk pada penitik beratan ruang, yang termasuk dalam ruang kosong dan 

ruang isi. Balance / keseimbangan sendiri ada dua macam, yaitu balance simetris 

yang memberikan kesan kokoh dan formal, sedangkan balance asimetris memberikan 

kesan dinamis dan tidak kaku. 

2.11.4 Unity / kesatuan 

Kesatuan tidak hanya berartian kesatuan dari elemen – elemen yang terlihat 

saja, melainkan juga kesatuan antara fisik dan non fisik, serta pesan atau komunikasi 

yang ada didalam konsep desain tersebut. 
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2.11.5 Konsistensi 

Konsistensi melihat dari pengaturan keindahan keseluruhan, dan juga 

konsistensi berguna bagi koordinasi keseluruhan material yang ada pada layout. 

2.12  Jenis Layout 

Jenis layout menurut Kusniarto ( 2007 : 143 ) layout sendiri memiliki 

beberapa jenis dan diantaranya adalah: 

1. Mondarian 

 Mengacu pada konsep pelukis belanda bernama Piet Mondrian, yaitu: penyajian 

iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk kotak/ landscape/ portrait. Dimana masing-

masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian. 

2. Grid 

 Suatu tata letak layout yang menggunakan grid atau skala dalam setiap 

penataannya. Sehingga seolah-olah bagian dalam layout tersebut terkesan teratur dan 

berada di dalam skala. 

3. Picture Windows 

 Tata letak layout yang menampilkan gambar secara close up. Dalam layout ini, 

gambar mendominasi seluruh layout. 

4. Silhouette 

 Dalam layout siluet biasanya gambar umumnya lebih besar dalam layout. Kecuali 
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jika gambar tersebut diletakkan tanpa background dan tulisan biasanya mengikuti 

garis dari bentuk yang tidak beraturan. Space putih pada layout digunakan sebagai 

penekanan dramatik. 

5. Specimen type 

 Karakteristik dari gaya ini adalah headline yang besar dengan atau tanpa sentuhan 

art. Headline mendominasi dan digunakan sebagai penarik perhatian utama. Oleh 

karena itu, jenis tulisan yang dipilih sangat penting. 

6. Color field 

 Gaya ini sering menggunakan dua halaman, dengan satu halaman didominasi oleh 

foto yang besar. Gaya ini selalu berwarna, bergantung pada besar area warna untuk 

memberikan kesan yang diinginkan. 

7. Band 

 Layout band menggunakan elemen di ketiga sisinya, sedangkan satu sisi diisi 

dengan tulisan. Keuntungan dari penataan ini adalah kesederhanaannya. Ketika 

meletakkan elemen, pastikan meletakkan beberapa jarak diantaranya. Setiap 

komponen dalam layout ini harus memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. 
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2.13 Tipografi 

Tipografi menurut Sihombing ( 2001 : 53 ) merupakan salah satu elemen yang 

penting dalam desain. Tipografi berfungsi sebagai elemen pelengkap dalam desain, 

bisa dikatakan tipografi merupakan visual language atau bahasa yang dapat dilihat. 

Dianggap sebagai elemen pelengkap karena tipografi berfungsi untuk menjelaskan 

elemen desain yang lain seperti konsep dan ilustrasi dalam desain. Tipografi terdiri 

dari susunan huruf yang membentuk rangkaian kata. Berdasarkan garis besarnya jenis 

huruf dalam tipografi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu Blackletter, Serif 

dan Sans Serif.  

Blackletter, dikenal juga sebagai naskah Gothic, adalah jenis typeface dalam 

naskah yang digunakan di penjuru Eropa Barat, dari sekitar tahun 1150 sampai akhir 

abad ke-17. Blackletter terus digunakan dalam bahasa jerman sampai dengan abad 

ke-20. Fraktur adalah salah satu jenis naskah yang terkenal dalam jenis ini, dan 

kadang-kadang seluruh keluarga blackletter disebut Fraktur. Kadang blackletter 

disebut Old English, tapi istilah ini bukan berarti blackletter adalah huruf yang 

digunakan dalam naskah literatur Inggris Kuno. Bahasa Inggris Kuno atau Anglo-

Saxon yang jauh lebih tua beberapa abad dari naskah-naskah blackletter. 

Serif, Jenis huruf Serif adalah huruf yang memiliki garis-garis kecil yang 

berdiri horizontal pada badan huruf. Garis-garis kecil ini biasa disebut juga 

counterstroke. Counterstroke inilah yang membuat jenis huruf serif lebih mudah 

dibaca karena garis tersebut membantu menuntun mata pembaca melalui suatu garis 

teks meskipun dalam komposisi teks yang panjang. Sangat cocok digunakan untuk 
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teks konten atau isi. Font Serif cenderung digunakan untuk hal-hal yang bersifat 

formal. Font Serif sering sekali digunakan sebagai body text dan headline. Hal ini 

yang menyebabkan koran-koran memakai Font Serif untuk setiap artikelnya. Contoh 

font yang dapat dikelompokkan pada jenis huruf serif adalah : Times New Roman, 

Garamond, Book Antiqua, Palatino Linotype, Bookman Old Style, Calisto MT, 

Dutch, Euro Roman, Georgia, Pan Roman, Romantic, Souvenir, dan lain-lain. 

Sans Serif, Jenis huruf sans serif adalah jenis huruf yang tidak memiliki garis-

garis kecil dan bersifat solid. Jenis huruf seperti ini lebih tegas, bersifat fungsional 

dan lebih modern. Contoh font yang digolongkan kepada sans serif adalah : Arial, 

Futura, Avant Garde, Bitstream Vera Sans, Century Gothic dan lain sebagainya. Pada 

masa Revolusi Industri huruf ini hanya digunakan sebagai display type (huruf yang 

bentuk fisik dan ukurannya hanya layak digunakan untuk headline). Huruf ini 

merupakan simbolisasi penolakan terhadap gaya-gaya huruf lama Blackletter ataupun 

Serif yang dianggap tidak lagi mewakili semangat modernisme. Melihat dari 

pertimbangan fungsional. 

Dalam dunia desain, typography terdiri dari berbagai macam jenis huruf. 

Tampilan fisik dari jenis-jenis huruf yang berbeda dan memiliki karakter masing-

masing memiliki potensi dalam merefleksikan sebuah kesan. Jenis-jenis huruf 

tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakter dari sebuah desain. 

Adapula huruf-huruf yang khusus diciptakan untuk keperluan sebuah rancangan 

grafis, huruf ini di sebut dengan custom typefaces. 
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2.14 Warna 

Warna menurut Nuryawaman ( 2009 : 101 ) Warna-warni tercipta karena 

adanya cahaya. Tanpa adanya cahaya, manusia tidak akan dapat membedakan warna. 

Seperti halnya jika kita memasuki sebuah ruangan yang gelap dan tertutup tanpa 

adanya cahaya, maka mata kita tidak akan dapat membedakan warna-warni yang ada 

di dinding tersebut. Pada tahun 1666 pengetahuan tentang warna didefinisikan oleh 

Sir Isaac Newton. Dimana ketika itu Newton secara tidak sengaja melihat spectrum 

warna yang dihasilkan oleh cahaya yang terpancar melalui sebuah gelas prisma. 

Perasaan nyaman dan tidak nyaman akan timbul saat kita dihadapkan pada 

beberapa karya desain baik poster, lukisan, flyer, ataupun karya desain dan media 

promosi lainnya. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan warna yang terdapat 

dalam desain tersebut tidak tepat. Penerapan warna pada sebuah desain akan 

menimbulkan kesan dan perasaan tertentu. 

Oleh karena itu, seorang desainer juga harus mengerti tentang kaitan-kaitan 

warna dalam desain grafis sebagai berikut : 

1. Color Wheel (Roda Warna) 

Teori dasar warna yang digambarkan dalam bentuk lingkaran (roda) atau 

yang biasa disebut dengan Color Wheel (roda warna) ini terdiri dari tiga warna dasar, 

yaitu merah, biru, dan kuning yang biasa disebut sebagai warna Primer. Kemudian 

pencampuran dari dua warna dasar ini melahirkan warna baru berupa warna 

sekunder. Selanjutnya warna primer yang dicampur dengan warna sekunder akan 
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menghasilkan warna tersier. Warna-warna tersebut digambarkan dalam sebuah 

lingkaran warna yang lebih dikenal dengan sebutan Color Whell. Adapun beberapa 

aturan dasar yang terkait dengan Color Wheel : 

a. Monochromatic color 

Merupakan perpaduan warna dari beberapa warna yang bersumber dari satu warna 

dengan nilai dan intensitas yang berbeda. 

b.  Warna Analog 

Merupakan kombinasi dari warna – warna terdekat 

c.  Warna Pelengkap 

Digunakan saat dimana beberapa desain membutuhkan sebuah nilai kontras yang 

cukup untuk menarik perhatian lebih dari pembaca visual. Misal :biru dan orange, 

merah dan hijau. 

d.  Warna Triad 

Teori roda warna menjelaskan bagaimana warna-warna dasar mampu  melahirkan 

berbagai warna baru disekitarnya. Terdapat sangat banyak sekali kombinasi warna 

selain dari warna-warna dasar untuk dapat membuat sebuah desain tampak unik 

dan berbeda. 
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2. Ruang pada Warna 

 Selain dapat mempengaruhi ruang dan bentuk, warna juga dapat mempengaruhi 

kesan yang disampaikan pada warna. Atau dapat juga disebut sebagai respon naluriah 

pada mata dalam menyikapi suatu kesan pada sebuah visual. 

3 Kontras Warna 

 Kontras warna dapat dipengaruhi oleh warna-warna yang ada disekitarnya. 

Teorinya sangat sederhana : Kontras = Gelap VS Terang. 

4. Psikologi Warna 

 Warna dapat memberikan kesan serta mewakili karakter dan perasaan-perasaan 

tertentu. oleh sebab itu psikologi warna memiliki peranan yang sangat penting dalam 

dunia desain. 

5. Bidang Warna 

 Garis Outline pada sebuah bidang berfungsi sebagai pembatas warna agar tidak 

terlihat menyebar keselilingnya. Semakin tipis garis outline yang diberikan, maka 

semakin tersebar warna ke area luar bidang. Begitu pula sebaliknya. 

6. Skema Warna 

 Skema warna adalah beberapa warna yang dikombinasikan sedemikian rupa 

sehingga mampu menciptakan nuansa tertentu. Istilah skema warna ini biasanya 



29 
 

digunakan dalam dunia desain interior. Skema Warna dibedakan menjadi dua 

jenis,yaitu : 

a. Skema Warna komplementer 

Skema warna komplementer atau kontras adalah suatu skema warna yang 

merupakan perpaduan antara dua warna yang terletak bersebrangan satu sama 

lain pada lingkaran warna. Skema warna komplementer atau kontras yang 

umum adalah perpaduan antara satu warna primer dengan satu warna sekunder 

yang terletak bersebrangan.  

b. Skema Warna Split Komplementer 

Skema warna split komplementer adalah satu jenis skema warna yang didasari 

oleh skema warna komplementer yang sudah baku namun memiliki variasi 

yang berbeda. Split Komplementer adalah suatu skema warna yang 

menggunakan kombinasi dari satu warna yang dipadukan dengan dua warna 

lain yang letaknya berdekatan atau bersebelahan atau mengapit warna yang 

letaknya tepat bersebrangan dengan warna tersebut. 

2.14 Kajian Sosial Bidang Desain 

 Dalam teori kajian bidang desain meliputi dari berbagai macam pemikiran 

yang diadopsi dari berbagai Negara berkembang, ada 3 perintis maupun pelopor 

dalam pemikiran kajian sosial bidang desain, yaitu dari pemikiran Nigel Cross, Victor 

Papanek, dan Ivan Illich. 
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2.14.1 Nigel Cross 

   Nigel Cross adalah pemerhati desain dan permasalahan teknologi, mengamati 

bahwa permasalahan desain tidaklah sama seperti permasalahn sains, matematika,  

yang umumnya memerlukan pembuktian hipotesis. Desainer umumnya bekerja pada 

situasi gelap tanpa tahu harus berbuat apa. Tetapi, untuk dapat mengatasi hal tersebut 

diperlukan kepercayaan bahwa sesuatu akan muncul sebagai pemecahan, untuk itu 

seorang desainer harus memiliki strategi kreatif dalam memecahan persoalan yang 

dihadapi. 

   Cross menilai biang dari segala permasalahan sosial sebenarnya merupakan 

kejahatan seorang desainer, melalui tangan seorang desainerlah barang – barang 

diciptakan yang kemudian memicu lahirnya masyarakat yang ingin berkuasa atas 

dunianya sendirimelalui pengorbanan masyarakat lain. Contohnya seperti Negara 

Amerika Serikat setelah pada tahun 1969 meluncurkan roket dan manusia pertama 

yang menginjakan kakinya dibulan, dan menjadi Negara adidaya yang memiliki 

kekuatan nuklir, yang membuat Amerika justru menjadi Negara yang ingin berkuasa 

mutlak dengan ekspansi keberbagai Negara, seperti keterlibatannya dalam perang 

Vietnam, pembelaan terhadap Israel, Perang Teluk, dan bentuk ekspansi - ekspansi 

lain dalam bentuk ekonomi, teknologi, dan juga desain. 

2.14.2 Victor Papanek 

   Pemikiran dari Victor Papanek, Bahwa desain tidak selalu berhubungan 

dengan masalah teknologi saja tetapi desain juga pada proses merancang harus 
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melihat perilaku sosial, pertimbangan social sebagai sebuah tanggung jawab sehingga 

desain yang dirancang mampu bertahan lama dan tidak berumur pendek. 

   Papanek juga menyebutkan bahwa pentingnya desain bagi kalangan 

masyarakat miskin didunia, terutama pada Negara berkembang, karena belum banyak 

upaya karya desain mampu membantu masyarakat yang berkekurangan pada negera 

berkembang tersebut sehingga dia tergugah untuk membuat karya desain mampu 

membantu masyarakat tersebut seperti sarana angkutan alternative yang digerakan 

dengan kekuatan fisik manusia, dan papanek juga membuat bagasi pengangkut 

barang yang ada pada sepeda yang dapat diubah menjadi sumber energy buatan. 

2.14.3 Ivan Illich 

   Berkembangnya masyarakat pascaindustri menciptakan ruang – ruang kosong 

dalam rohani etika permesinan yang kemudian menimbulkan kekeringan moral yang 

mendalam. Illich melihat salah satu alternative lain bagi masyarakat pascaindustri, 

yaitu penerapandan pengembangan convivial technologi  berupa perpaduan etik, 

moralitas, dan perubahan sosial ysng lebih humanis. Illich menilai, ilmu desain pada 

hakikatnya dapat pula digunakan untuk menyederhanakan alat – alat guna 

memungkinkan orang awam membangun lingkungannya sendiri. 

   Kemudian, apa yang dimaksud dengan masyarakat convival itu? Illich hanya 

memberikan satu definisi dan perbandingan dengan masyarakat industri, bahwa 

masyarakat convivial dibangun dengan setiap kemungkinan anggotanya dapat 

menjalankan sistem kehidupan sosialnya secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain  
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Dengan demikian tidak menutup kemunginan bahwa kajian – kajian social dapat 

menjadi cikal bakal berkembangnya teori – teori dasar yang dapat membangun kajian 

yang lebih luas dalam pemantapan sosiologi desain yang melibatkan disiplin 

keilmuan yang lebih luas 

 

Gambar 2.1 Tabel Kajian Sosial Bidang Desain Menurut Pemikiran Ivan Illich 
Sumber: Buku Metodologi Penelitian Budaya Rupa, 2017 
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Gambar 2.2 Tabel Kajian Sosial Bidang Desain Menurut Pemikiran Ivan Illich 

Sumber: Hasil Buku Metodologi Penelitian Budaya Rupa, 2017 
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