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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Perubahan memang tak mustahil, tapi membuat garis pada labu tak akan 

merubahnya jadi semangka” 

 

 

PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan karya ini untuk : 

• Ayah, Ibu, dan keluarga tercinta, terima kasih 

atas semangat dan doa demi terselesaikan 

studiku. 

• Seluruh dosen yang senantiasa sabar dalam 

membimbing dalam belajar, semoga amal yang 

telah diberikan dapat bermanfaat dikemudian 

hari. 

• Almamaterku tercinta. 
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SARI 

Iin Ilmiyatin, PERANCANGAN BOOKLET STUDIO KERAMIK SEBAGAI 
MEDIA PROMOSI JURUSAN SENI RUPA FBS UNNES. Tugas Akhir. 
Program Studi Desain Komunikasi Visual D3. Pembimbing I : Drs. Dwi Budi 
Harto, Pembimbing II : Drs. Onang Murtiyoso, M.Sn. i – xiv, 1 – 132 halaman. 
 
Kata kunci : Promosi, Iklan, Media, Booklet 

Promosi adalah suatu usaha di bidang pemasaran yang menginformasikan dan 
mempengaruhi orang atau pihak lain, sehingga tertarik untuk memakai, 
menggunakan atau mengikuti barang atau jasa yang dipromosikan tersebut. Promosi 
didasari oleh proses komunikasi yang baik, baik secara langsung atau secara tidak 
langsung. Iklan adalah bentuk promosi non-personalitas ide, barang atau jasa yang 
dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu dengan menggunakan media perantara, di 
dalamnya berdaya sebar luas yang memungkinkan penjual mengulang pesan berkali-
kali. Iklan juga memungkinkan pembeli membandingkan pesan dari berbagai 
pesaing. Desain booklet termasuk ke dalam sebuah iklan. Iklan merupakan proses 
komunikasi berupa penyampaian pesan secara persuasif dengan maksud terjadi efek 
komunikasi berupa sikap pada diri khalayak seperti yang diharapkan. Booklet 
merupakan media massa untuk beriklan yang digunakan melalui berbagai perantara.  

Dalam mendesain, media merupakan sarana untuk dapat menunjukan ide atau 
gagasan sebagai cara untuk mengungkapkan pengalaman estetis. Mendesain tidak 
hanya pada media kertas, namun bisa juga diterapkan pada media komputer. Penulis 
menggunakan media komputer agar menghasilkan karya yang lebih baik dengan hasil 
akhir dicetak (print out) pada kertas dan kemudian dibuat menjadi bentuk tiga 
dimensi. Proses berkarya dalam pembuatan desain booklet ini adalah meliputi 
penetapan tujuan karya, analisis target audien, studi kepustakaan, metode wawancara, 
penentuan konsep desain, pengambilan objek (pemotretan), seleksi gambar objek, 
pembuatan secara komputerisasi, konsultasi dosen, percetakan, penyajian karya 
desain, dan proses reprografis. 

Melalui tugas akhir ini penulis dapat mengaplikasikan pengetahuan 
pemahaman dan keterampilan yang penulis peroleh di dalam mata perkuliahan 
Komputer Grafis 1, Komputer Grafis 2, Nirmana, Huruf dan Tipografi, serta mata 
kuliah yang lainnya yang diaplikasikan untuk pembuatan karya booklet ini. Hal 
tersebut dituangkan dalam bentuk karya desain booklet sebagai media Promosi Studio 
Keramik Jurusan Seni Rupa FBS Unnes. Berdasarkan data yang diperoleh dari target 
audience dan klien, akhirnya dihasilkan sebuah karya booklet yang terdiri dari 35 
halaman yang meliputi data verbal dan data visual. 

Kemudian, pada tugas akhir ini penulis telah membuat karya desain booklet 
yang dihasilkan untuk mempromosikan suatu produk kepada pihak Studio Jurusan 
Seni Rupa Unnes, booklet yang dibuat hendaknya disebarluaskan kepada si pembaca 
di sekolah khususnya SMA dan SMK sebagai media promosi dan dokumentasi, serta 
laporan booklet ini dijadikan referensi bagi jurusan. Dari booklet ini diharapkan 
penulis mampu membuat karya terbaik dan bisa diterima oleh siswa SMA/SMK. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

1. Alasan Pemilihan Tema 

Istilah keramik berasal dari bahasa Yunani Ceramicos diambil dari 

nama Dewa Ceramos. Ceramos adalah anak dari Dewa Becehus dan 

Aiadne yang bertugas melindungi para pedagang keramik serta orang-

orang yang bermata pencaharian mengolah tanah liat untuk dijadikan 

kerajaan keramik.  

Keramik adalah semua barang atau bahan yang terbuat dari bahan 

anorganik, non-logam dengan bahan tanah  dan batu-batuan silikat sebagai 

bahan pokok yang pembuatannya melalui proses pembakaran dalam suhu 

tinggi (http://id.wikipedia.org/wiki/Keramik)  

Dalam keseharian masyarakat tidak lepas dari berbagai macam 

perabotan yang terbuat dari keramik. Bentuk dan macamnya juga 

bervariasi demikian juga dengan fungsinya. Membuat keramik tidak 

semudah yang dibayangkan orang, pembuatan keramik harus betul-betul 

memperhatikan bahan bakunya. Bahan tanah harus sudah menjadi plastis 

dan bebas dari kotoran, baik kerikil, batu-batuan dan sisa tanaman. Untuk 

itu diperlukan pembelajaran khusus untuk membuat keramik, satu 

diantaranya adalah pembelajaran di studio keramik Jurusan Seni Rupa  

FBS Unnes ini. 
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Meski jurusan seni rupa yang terdiri dari berbagai studio sudah lama 

difungsikan sebagai tempat untuk kegiatan perkuliahan, namun belum ada 

upaya untuk mempromosikannya sehingga menjadi peluang bagi penulis 

untuk membuat desain promosi melalui booklet sebagai karya Tugas Akhir. 

Promosi ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan jurusan seni rupa 

kepada calon mahasiswa baru dan masyarakat umum khususnya murid 

SMA dan siapa saja termasuk seluruh civitas Universitas Negeri Semarang 

dan juga difungsikan sebagai dokumentasi jurusan seni rupa khususnya 

studio keramik. 

Studio keramik merupakan tempat yang digunakan mengajar, dan 

juga sebagai tempat mahasiswa mengerjakan tugas-tugas akademik. Dalam 

studio keramik terdapat beberapa meja dan kursi, ada juga beberapa meja 

putar, papan tulis serta peralatan pendukung lain dan etalase tempat 

menaruh karya keramik itu sendiri. Para mahasiswa menggunakan studio 

keramik sebagai tempat praktek pembuatan karya seni keramik. Hasil karya 

seni keramik mahasiswa yang sudah jadi sebagian disimpan didalam studio 

keramik dan ada juga yang berada dilantai 2 gedung seni rupa. 

Karenanya penulis tertarik untuk mempromosikan studio keramik 

Jurusan Seni Rupa FBS Unnes dengan bentuk promosi yang ditawarkan 

adalah berupa desain booklet studio keramik, ini bertujuan mempromosikan 

kepada masyarakat tentang keunggulan Jurusan Seni Rupa FBS Unnes .  
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2. Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Booklet adalah media komunikasi massa yang bertujuan untuk 

menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan-larangan 

kepada khalayak massa, dan berbentuk cetakan. Sehingga akhir dari 

tujuannya tersebut adalah agar masyarakat yang sebagai obyek memahami 

dan menuruti pesan yang terkandung dalam media komunikasi massa 

tersebut (http://digilib.petra.ac.id).  

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka booklet dipilih sebagai 

proyek studi dalam menuangkan ide untuk berkarya grafis. Karya desain 

grafis dibuat dalam berbagai macam bentuk dan tampilan yang 

dimaksudkan untuk memenuhi fungsi sebagai penunjang kegiatan dalam 

penyampaian informasi, sehingga beberapa komponen seperti teks dan 

gambar memiliki peranan penting terhadap fungsi dan tampilannya. Dalam 

hal ini, tipografi merupakan hal yang sangat penting dalam karya desain 

grafis dan memiliki peranan penting sebagai komponen utama 

penyampaian pesan secara verbal yang ditampilkan secara menarik. 

(Yudiantoro, 2003:16) 

Desain booklet diolah dengan elemen desain grafis berupa bentuk 

gambar, huruf dan warna serta tata letaknya, sehingga pesan gagasan dapat 

diterima oleh sasaran secara visual dengan media cetak. Booklet dipilih 

karena produk ini dapat menarik perhatian, mudah disebarkan, dapat 

menjangkau semua kalangan, serta lebih akrab untuk masyarakat umum 

dibandingkan dengan media audiovisual. Media booklet ini tampil berupa 
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bahan cetakan yang terdiri dari beberapa halaman yang dijilid sehingga 

menyerupai buku. Isi dari booklet tersebut berupa profil Jurusan Seni Rupa 

FBS Unnes dan kegiatan mengajar pada studio keramik serta 

mencantumkan gambar-gambar yang mendukung. 

 
B. Tujuan Pembuatan Karya 

1. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari 

perkuliahan ke dalam bentuk karya yang berkaitan dengan desain 

komunikasi visual berupa desain booklet sebagai media promosi. 

2. Menghasilkan satu desain booklet studio keramik Jurusan Seni Rupa. 

 
C. Manfaat Pembuatan Karya Tugas Akhir 

1. Manfaat bagi penulis 

Dapat dijadikan pengalaman untuk membuat rancangan booklet yang lain 

karena mengetahui  kekurangan dan kelebihan karya booklet studio 

keramik yang telah dibuat. 

2. Manfaat bagi Jurusan Seni Rupa 

a. Sebagai dokumentasi studio keramik Jurusan Seni Rupa dalam bentuk 

booklet. 

b. Sebagai referensi untuk perpustakaan jurusan berupa laporan karya 

booklet. 

c. Sebagai media promosi bagi studio keramik Jurusan Seni Rupa berupa 

karya booklet. 
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3. Manfaat bagi masyarakat 

Mendapatkan  informasi tentang Jurusan Seni Rupa khususnya tentang 

studio keramik. 
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

A. Desain Komunikasi Visual 

1. Pengertian Desain Komunikasi Visual 

Desain dapat berarti (1) kerangka bentuk, rancangan, (2) motif, 

pola, corak atau model (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 257). 

Istilah kata desain berasal dari bahasa Inggris yaitu design, juga berasal 

dari bahasa latin yaitu designare, yang berarti rancangan.  

Menurut Danton Sihombing (http//kuncoroaji.wordpress.com.8 

maret 2011). Desain komunikasi visual mempekerjakan berbagai elemen 

yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar baik dengan teknik 

fotografi ataupun illustrasi. Elemen tersebut diterapkan dalam 2 fungsi 

sebagai perangkat visual dan perangkat komunikasi. 

Desain komunikasi visual adalah ilmu yang mempelajari konsep 

komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media untuk menyampaikan 

pesan atau gagasan secara visual, termasuk audio dengan mengolah 

elemen desain grafis berupa bentuk gambar, huruf dan warna, serta tata 

letaknya sehingga pesan dan gagasan dapat diterima oleh sasarannya. 

Karya komunikasi visual merupakan karya seni terapan (applied art), 

namun penerapannya bukan untuk kepentingan seni rupa (di luar sisi 

estetis) (Harto,tt:7).  
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Dengan kata lain seperti yang disimpulkan Kusrianto (2007 : 2), 

bahwa desain komunikasi visual adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan 

mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui 

berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual 

dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, 

tatanan huruf, serta komposisi warna serta layout (tata letak atau 

perwajahan). Dengan demikian, gagasan bisa diterima oleh orang atau 

kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan.  

Ruang lingkup desain komunikasi visual menurut Dani Maroe 

dalam situs http : //deskomers01. com 28-06-2009 yaitu :  

a. Desain grafis periklanan (advertising) 

b. Animasi 

c. Desain identitas usaha (corporate identity) seperti :  

1) Logo perusahaan 

2) Amplop dan kop surat 

3) Profil perusahaan 

d. Desain multimedia desain grafis industri (promosi seperti brosur, 

booklet, katalog) 

e. Desain grafis media (buku, surat kabar, majalah dan lain-lain) 

f. Cergam (komik, karikatur, poster) 

g. Fotografi, tipografi dan ilustrasi 

Desain booklet termasuk dalam bagian desain komunikasi visual, 

karena dalam booklet memuat informasi dalam bentuk gambar dan tulisan 
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serta dilengkapi dengan unsur-unsur lain yang mengandung publikasi atau 

promosi yang erat kaitannya dengan desain komunikasi visual.  

2. Unsur – Unsur Visual 

Dalam pembuatan sebuah desain perlu memperhatikan bentuk 

desain yang diinginkan. Agar desain terlihat menarik (sesuai maksud dan 

tujuan membuatnya), maka perlu memperhatikan unsur-unsur pembuatan 

desain. Unsur mewujudkan suatu tampilan visual, ada beberapa unsur yang 

diperlukan, yaitu: 

a. Garis 

Garis merupakan unsur visual yang banyak berpengaruh terhadap 

pembentukan suatu objek sehingga garis, selain dikenal sebagai goresan 

atau coretan, juga menjadi batas limit suatu bidang atau warna. Ciri 

khas garis adalah terdapatnya arah serta dimensi memanjang. Garis 

dapat tampil dalam bentuk lurus, lengkung, gelombang, zig-zag, dan 

lainnya (Kusrianto, 2007 : 30). 

b. Warna 

Warna sebagai unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang 

mendukung keberadaannya ditentukan oleh jenis pigmennya. Kesan 

yang diterima oleh mata lebih ditentukan oleh cahaya. Permasalahan 

mendasar dari warna diantaranya adalah hue (spektrum warna), 

saturation (nilai kepekatan), dan lightness yaitu nilai cahaya dari gelap 

terang (Kusrianto, 2007 : 31).  
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c. Bentuk 

Benda apa saja di alam ini tentu mempunyai bentuk. Bentuk apa 

saja yang ada di alam dapat disederhanakan menjadi: titik, garis, 

bidang, gempal. Krikil, pasir, kelereng, dan semacamnya yang 

menggambarkan kecil dan tidak berdimensi dapat dikategorikan sebagai 

titik. Kawat, tali, galah, dan semacamnya yang hanya berdimensi 

memanjang, dapat disederhanakan menjadi garis. Selembar kertas, 

karton, papan triplek, dan semacamnya yang memiliki dimensi panjang 

dan lebar dapat disederhanakan sebagai bidang. Kotak, tangki minyak, 

rumah, dan semacamnya yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan 

dalam/ tebal, dapat disederhanakan menjadi gempal/ volume (Sadjiman, 

2005 : 69).  

d. Tekstur 

Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Secara fisik tekstur 

dibagi menjadi tekstur kasar dan halus, dengan kesan pantul mengkilat 

dan kusam. Ditinjau dari efek tampilannya, tekstur digolongkan 

menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Disebut tekstur nyata bila ada 

kesamaan antara hasil raba dan penglihatan. Misalnya, bila suatu 

permukaan terlihat kasar dan ketika diraba juga terasa kasar. Sementara 

itu, pada tekstur semu terdapat perbedaan antara hasil penglihatan dan 

perabaan. Misalnya, bila dilihat tampak kasar, tetapi ketika diraba 

ternyata sebaliknya, yaitu terasa halus. Dalam penerapannya, tekstur 

dapat berpengaruh terhadap unsur visual lainnya, yaitu kejelasan titik, 
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kualitas garis, keluasan bidang dan ruang, serta intensitas warna 

(Kusrianto, 2007 : 32).  

e. Ruang 

Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang. Pembagian bidang 

atau jarak antara objek berunsur titik, garis, bidang, dan warna. Ruang 

lebih mengarah pada perwujudan tiga dimensi sehingga ruang dapat 

dibagi dua, yaitu ruang nyata dan semu. Keberadaan ruang sebagai 

salah satu unsur visual sebenarnya tidak dapat diraba tetapi dapat 

dimengerti (Kusrianto, 2007 : 30).  

3.  Prinsip – Prinsip Desain 

  Untuk dapat menciptakan desain yang lebih baik dan menarik perlu 

diketahui tentang prinsip-prinsip desain. Adapun prinsip-prinsip desain 

yaitu : 

a. Kesatuan (unity) 

Kesatuan merupakan prinsip mengorganisasian unsur rupa yang 

paling mendasar. Dalam kesatuan terdapat pertalian yang erat antara 

unsur-unsurnya sehingga tidak dapat dikurangkan dari padanya. 

Kehadiran suatu bagian ditentukan oleh bagian lain, bagian-bagiannya 

saling mendukung, membentuk suatu kebulatan utuh (totalitas) dalam 

mencapai tujuan atau makna tertentu. (Sunaryo, 2010 : 29).  

b. Kontras 

Kontras di dalam suatu komposisi diperlukan sebagai vitalitas agar 

tidak terkesan monoton. Tentu saja, kontras ditampilkan secukupnya 
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saja karena bila terlalu berlebihan, akan muncul ketidakteraturan dan 

kontradiksi yang jauh dari kesan harmonis (Kusriyanto, 2007: 42) 

c. Irama 

Prinsip irama merupakan pengaturan unsur atau unsur-unsur rupa 

secara berulang dan berkelanjutan, sehingga benttuk yang tecipta 

memiliki kesatuan arah dan gerak yang membangkitkan keterpaduan 

bagian-bagiannya (Sunaryo, 2002: 31).  

d. Dominasi  

Dominasi yaitu menonjolkan salah satu unsur tertentu pada sebuah 

karya dengan tujuan menarik perhatian atau menjadi pusat perhatian.  

Ciri-ciri yang menunjukkan pusat perhatian adalah :  

1)   Menggerombolkan objek pada sebuah karya 

2)   Membedakan warna pada satu komponen dengan komponen lain.  

3)   Adanya tambahan hiasan yang dapat menguasai bidang karya 

4)   Latar belakang sederhana serta detail pada bentuk utama pada    

  karya rupa.  

5)    Menampilkan sesuatu yang lain dari sekian komponen yang ada 

(Sidik dan Prajitno, 1981 : 49-50).  

 
e. Keseimbangan (balance) 

Prinsip keseimbangan merupakan suatu keadaan dimana semua 

bagian dalam sebuah karya tidak ada yang saling membebani. 

Keseimbangan dapat dibedakan menjadi : keseimbangan setangkup, 

senjang, dan memancar (Sunaryo, 2002 : 40). Keseimbangan setangkup 
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atau keseimbangan simetris dapat diperoleh bila bagian di belahan kiri 

dan kanan suatu susunan terdapat kesamaan atau kemiripan wujud, 

ukuran, dan jarak penempatannya. Sedangkan keseimbangan senjang 

atau keseimbangan asimetris memiliki bagian yang tidak berat sebelah 

meskipun wujud, ukuran dan penempatannya tidak sama. Dan yang 

terakhir adalah keseimbangan memancar, yaitu apabila susunannya 

menyebar memenuhi seluruh bagian dan berpusat pada bagian tengah. 

Maka dalam karya ini lebih menitik beratkan pada keseimbangan 

asimetris yaitu keseimbangan yang bagian kanan dan kiri tidak sama 

namun tetap terkesan seimbang dan dinamis. 

f. Proporsi 

Proporsi termasuk berarti hubungan antar bagian atau antara bagian 

terhadap keseluruhannya. Pengaturan hubungan yang dimaksud, 

bertalian dengan ukuran, yakni besar kecilnya bagian, luas sempitnya 

bagian, panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian 

(Sunaryo, 2002 : 40). 

g. Hierarki visual 

Tidak semua komponen garis sama pentingnya, audience harus 

terfokuskan/ diarahkan pada satu titik. Menurut Suyanto (2004 : 64), 

hierarki visual merupakan prinsip yang mengatur elemen elemen 

mengikuti perhatian yang berhubungan secara langsung dengan titik 

fokus. Titik fokus merupakan perhatian yang pertama kemudian baru 
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diikuti perhatian ke yang lainnya dan seterusnya. Pernyataan penting 

mengenai hierarki visual adalah : 

1. Mana yang anda lihat pertama kali? 

2. Mana yang anda lihat kedua? 

3. Mana yang anda lihat ketiga? 

4. Mana yang anda lihat keempat dan seterusnya? 

 
B. Booklet 

1. Pengertian Booklet 

Booklet adalah media komunikasi massa yang bertujuan untuk 

menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan-larangan 

kepada khalayak massa, dan berbentuk cetakan. Sehingga akhir dari 

tujuannya tersebut adalah agar masyarakat yang sebagai obyek memahami 

dan menuruti pesan yang terkandung dalam media komunikasi massa 

tersebut (http://digilib.petra.ac.id.4 januari 2011).    

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penulis, 2000 : 537) 

booklet merupakan buku kecil atau merupakan suatu konsep fungsional 

untuk mempromosikan suatu produk atau tempat. Desain booklet yang 

baik dapat menciptakan suatu dorongan bagi konsumen untuk tertarik oleh 

apa yang dipromosikan booklet tersebut. 

Desain booklet merupakan bagian dari desain komunikasi visual 

yang termasuk pada salah satu desain produk, estetika dan usability 

(kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang 

disempurnakan. Desain tersebut menghasilkan kreasi tentang bentuk, 
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komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya yang 

berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang memberi kesan estetik atau indah 

(Sejati, 2008 : 2).  

Menurut Sholeh dalam bukunya “Periklanan di Era Masa Kini”, 

menyebutkan, bahwa booklet adalah suatu sarana periklanan yang mampu 

menarik banyak konsumen-konsumen produktif. Hal ini disebabkan oleh 

adanya booklet yang bisa mencakup tidak hanya satu produk saja, akan 

tetapi dapat mencakup berbagai jenis-jenis produk yang itu bisa membuat 

konsumen melakukan perbandingan dalam hal marketing (Wicaksono, 

2011 : 38).  

Dari sisi produksi dapat diambil pengertian bahwa booklet adalah 

sebuah media massa cetak yang bertujuan untuk menyebarkan informasi, 

memberitahukan informasi. Sehingga pandangan umum masyarakat 

mengatakan bahwa booklet tidak jauh berbeda dengan promosi atau 

sponsor-sponsor. Sedangkan jika ditinjau dari penyebarluasannya, booklet 

mempunyai pengertian bahwa sebuah media dari komunikasi massa yang 

tidak hanya menyiarkan, memberitahukan dan memasarkan, akan tetapi 

booklet ini juga bisa berupa sebuah perwujudan dari sebuah informasi 

yang bisa berupa pengertian-pengertian asal usul berdirinya organisasi, 

penyuluhan dari organisasi-organisasi, serta pemberitahuan masyarakat 

yang biasanya lebih bersifat umum.  

Karya booklet dibuat dalam berbagai macam bentuk dan tampilan 

yang dimaksudkan untuk memenuhi fungsi sebagai penunjang kegiatan 
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dalam penyampaian informasi, sehingga beberapa komponen seperti teks 

dan gambar memiliki peranan penting terhadap fungsi dan tampilannya. 

Dalam hal ini, tipografi merupakan hal yang sangat penting dalam karya 

booklet dan memiliki peranan penting sebagai komponen utama 

penyampaian pesan secara verbal yang ditampilkan secara menarik 

(Yudiantoro, 2003:16). 

 
2. Keunggulan Booklet  

Booklet sebagai media sarana komunikasi massa sangat berperan 

dalam masa modern. Tawaran-tawaran yang menggiurkan dan dengan 

harga pembuatannya yang relatif rendah menjadi alternatif pilihan bagi 

masyarakat. 

Dalam booklet ada beberapa keunggulan-keunggulan, di antaranya: 

a. menggunakan media cetak sehingga biaya yang dikeluarkannya itu 

bisa lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan media audio 

dan visual serta juga audio visual. 

b. proses booklet agar sampai kepada obyek atau masyarakat bisa 

dilakukan sewaktu-waktu 

c. proses penyampaiannya juga bisa disesuaikan dengan kondisi yang 

ada lebih terperinci dan jelas, karena lebih banyak bisa mengulas 

tentang pesan yang disampaikannya  

(http:/booklet-sebagai-alat-promosi_files/htm.4 januari 2011) 

Desain booklet dapat digunakan sebagai media untuk 

mempromosikan Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
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Negeri Semarang yang pada tugas akhir ini spesifikasi pada promosi studio 

keramik gedung B5 FBS Unnes. Penulis berharap akan mampu mengajak 

masyarakat untuk lebih mengenali dan mengerti tentang Jurusan Seni 

Rupa khususnya pada studio keramik serta potensi apa saja yang dimiliki 

Jurusan Seni Rupa FBS Unnes.  

Target – target dari pembuatan desain booklet sebagai media 

promosi ini adalah sebagai berikut : 

a. Target market dan audience 

Target market adalah sasaran langsung dari sesuatu yang 

diiklankan. Karena sesuatu yang dipromosikan disini adalah bukan 

sebuah produk melainkan sebuah instasi atau tempat yang bertujuan 

untuk memberi pengetahuan tentang instasi tersebut, serta mengajak 

masyarakat untuk ikut ambil bagian pada instasi yang dalam hal ini 

adalah Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Semarang, maka target market dan audience disatukan. Target 

masyarakat yang dituju adalah : 

1)   Golongan Remaja Usia 16 – 19 tahun atau siswa SMA dan lebih 

khususnya adalah lulusan SMA yang hendak melanjutkan 

pendidikan diperguruan tinggi. 

2)   Orang tua yang memiliki anak remaja siswa SMA dan hendak 

melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi. 
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b. Target Visual 

Target visual menggunakan media lini bawah (below the line) 

atau dalam hal ini iklan dilakukan secara mandiri. Desain booklet 

sebagai media promosi studio keramik ini mengambil peran penting, 

dalam : 

1) Membangun dan mengembangkan citra positif bagi studio keramikdan 

produk yang dihasilkan, melalui proses sosialisasi yang terencana dan 

tertata dengan baik. 

2) Membentuk publik opini yang positif terhadap studio keramik 

tersebut. 

3) Menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat 

luas, sehingga dapat terbentuk pemahaman dan pengertian yang sama 

pada masyarakat. Mengembangkan alih pengetahuan tentang suatu 

instansi yang memungkinkan masyarakat memiliki simpati, empati, 

dan bahkan dalam kaitanya dengan kegiatan go public merasa ikut 

memilikinya.  

 
3.  Booklet  sebagai  Bagian dari Desain Komunikasi Visual  

Ditinjau dari fungsinya, seni dibagi menjadi dua bagian, yaitu seni 

murni (fine art) dan seni terapan (applied art). Berdasarkan dimensi, seni 

dibesakan menjadi dua yaitu seni dua dimensi dan seni tiga dimensi. Karya 

desain booklet dilihat dari fungsi dan dimensinya masuk kedalam seni 

terapan dua dimensi. 
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Booklet 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 booklet adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi 

komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca 

menerima informasi yang disajikan. 

Desain booklet termasuk kedalam sebuah iklan. Iklan merupakan 

proses komunikasi berupa penyampaian pesan secara persuasif dengan 

maksud terjadi efek komunikasi berupa sikap pada diri khalayak seperti 

yang diharapkan. iklan merupakan media massa untuk beriklan yang 

digunakan melalui berbagai perantara.  

Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui 

media massa modern. Sedangkan media yang dimaksudkan adalah surat 

kabar, televisi, radio dan lain sebagainya. Keunggulan komunikasi melalui 

media massa adalah dapat disampaikan secara serempak kepada khalayak.  

Kekuatan media massa cetak dibandingkan dengan media massa 

lainnya adalah efisiensi biaya media cetak, yakni mampu menjangkau 

masyarakat luas dan lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. 

kelebihan ini menimbulkan efisiensi biaya untuk menjangkau setiap orang. 

Menurut Kusrianto (2007 : 2), desain komunikasi visual adalah 

suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep – konsep 

komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk 

menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola 



19 

 

elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf serta 

komposisi warna serta layout. 

Ruang lingkup desain komunikasi visual menurut Dani Maroe 

dalam (http://deskomers.01.com.28 maret 2011). Dalam hal ini desain 

booklet termasuk dalam cabang atau merupakan bagian desain komunikasi 

visual, karena dalam booklet memuat informasi dalam bentuk gambar dan 

tulisan serta dilengkapi dengan unsur –unsur lain yang  mengandung 

publikasi atau promosi yang erat kaitannya dengan desain komunikasi 

visual. 

 
4.  Bentuk Karya Desain Booklet 

Seorang desainer dalam berkarya seni tidak terlepas dari 

lingkungannya, setiap seni yang tercipta selalu berdasarkan pada 

kenyataan, pengalaman maupun imajinasi desainer atau penciptannya. 

Dalam berkarya seni desainer dituntut kritis terhadap 

lingkungannya. Tahapan awal desainer dalam berkarya adalah upaya 

menemukan ide atau gagasan atau mencari sumber gagasan. Tahapan ini 

disebut tahapan mencari inspirasi yang akan membimbing seorang 

desainer untuk mewujudkan bentuk desain. 

Booklet terdiri dari beberapa halaman yang berupa sampul, 

halaman judul, isi dan beberapa gambar pendukung, booklet yang biasanya 

terlihat seperti buku kecil yang isinya tidak setebal buku pada umumnya, 

booklet bukan merupakan sarana beriklan secara langsung 

(http//macammediapromosi.htm.11 april 2011). 
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Desain booklet ini dibuat pada menggunakan kertas ivory 230 gram 

dengan menggunakan komputer grafis. Teknik pembuatannya adalah 

dengan mengolah hasil gambar dari studio keramik menggunakan program 

Adobe Photoshop, selanjutnya program Corel Draw untuk menambah teks 

dan hal – hal lain yang diperlukan agar memperindah hasil karya. Bentuk 

desain ini kemudian dicetak dengan teknik digital printing kemudian 

disusun menjadi beberapa halaman sehingga menjadi buku berukuran 

15x14 cm, dan kemudian terbentuklah  booklet  tersebut. 

 
5.  Jenis – Jenis Layout 

 Membuat Layout atau tata letak merupakan langkah awal dalam 

perancangan desain booklet. Penting untuk mengetahui tentang jenis 

layout yang hendak dibuat dalam mendesain booklet. Menyusun layout 

booklet adalah pekerjaan yang sangat menentukan. Sebuah ide, copywrite, 

ataupun elemen-elemen yang bagus akan gagal apabila disusun atau 

disajikan dengan layout yang kurang tepat. Oleh karena itu perlu adanya 

pemahaman terhadap model layout sebelum membuat booklet. Dan 

berikut adalah beberapa model layout :     

a. Mondrian Layout 

Penyajian yang mengacu pada bentuk-bentuk 

square/landscape/portait, dimana masing-masing bidangnya sejajar 

dengan bidang penyajian dan memuat gambar atau copy yang saling 

berpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang konseptual 

(Kusrianto, 2007: 310).           
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b. Multi Panel Layout 

Bentuk layout dimana dalam satu bidang penyajian dibagi 

menjadi beberapa tema visual dalam bentuk yang sama (Kusrianto, 

2007: 311). 

c. Picture Window Layout 

Tata letak layout dimana produk yang diiklankan ditampilkan 

secara close-up. Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga 

bisa menggunakan model (Kusrianto, 2007: 312). 

d. Copy Heavy Layout 

Tata letaknya mengutamakan pada bentuk copy writing 

(naskah iklan) atau dengan kata lain komposisi layout nya 

didominasi oleh penyajian teks (copy) (Kusrianto, 2007: 313). 

e. Silhouette Layout 

Sajian layout yang berupa gambar ilustrasi dimana hanya 

ditonjolkan bayangannya saja. Penyajian bisa berupa Text-

Rap/warna spot color yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan 

sinar seadanya dengan tehnik fotografi (Kusrianto, 2007: 314).  

f. Type Specimen Layout 

Tata letak layout yang hanya menekankan pada penampilan 

jenis huruf dengan point size yang besar. Pada umumnya hanya 

berupa Head Line saja (Kusrianto, 2007: 316). 
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g. Sircus Layout 

Penyajian layout yang tata letaknya tidak mengacu pada 

ketentuan baku. Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-

kadang teks dan susunannya tidak beraturan (Kusrianto, 2007: 317). 

h. Jumble Layout 

Penyajian layout yang merupakan kebalikan dari sircus 

layout, yaitu komposisi beberapa gambar dan teksnya disusun secara 

teratur (Kusrianto, 2007: 318). 

i. Grid Layout  

Suatu tata letak yang mengacu pada konsep grid,  

yaitu desain booklet tersebut seolah-olah bagian per bagian  

(gambar dan teks) berada di dalam skala grid (Kusrianto, 2007: 318). 

j. Bleed Layout 

Sajian tata letak dimana sekeliling bidang menggunakan 

frame (seolah-olah belum dipotong pinggirnya). Bleed artinya belum 

dipotong menurut pas cruis (utuh) kalau Trim sudah 

dipotong (Kusrianto, 2007: 319). 

k. Vertical Panel Layout 

Tata letaknya menghadirkan garis pemisah secara vertical  

dan membagi layout iklan tersebut (Kusrianto, 2007: 320). 

l. Alphabet Inspired Layout  

Tata letak yang menekankan pada susunan huruf atau 

angka yang berurutan atau membentuk suatu kata dan 
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diimprovisasikan sehingga menimbulkan kesan narasi (cerita)  

(Kusrianto, 2007: 321). 

m.  Angular Layout 

Penyajian tata letak dengan susunan elemen visualnya 

membentuk sudut kemiringan, biasanya membentuk sudut antara 40-

70 derajat (Kusrianto, 2007: 321). 

n.  Informal Balance Layout 

Tata letak yang tampilan elemen visualnya merupakan suatu 

perbandingan yang tidak seimbang (Kusrianto, 2007: 322). 

o. Brace Layout  

Unsur-unsur dalam tata letak iklan membentuk letter L. 

Posisi bentuk L nya bisa tebalik, dan dimuka bentuk L tersebut 

dibiarkan kosong (Kusrianto, 2007: 323). 

p. Two Mostises Layout 

Penyajian bentuk layout yang penggarapannya menghadirkan 

dua inset yang masing-masing memvisualkan secara diskriptif 

mengenai hasil penggunaan/detail dari produk yang 

ditawarkan (Kusrianto, 2007: 323). 

q. Quadran Layout 

Bentuk tampilan yang gambarnya dibagi menjadi empat 

bagian dengan volume yang berbeda. Misalnya kotak pertama 45%, 

kedua 5%, ketiga 12%, dan keempat 38%. (mempunyai perbedaan 
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yang menyolok apabila dibagi empat sama besar) (Kusrianto, 2007: 

324). 

r. Comic Strip Layout 

Penyajian tata letak yang dirancang secara kreatif sehingga 

merupakan bentuk media komik, lengkap dengan captions nya 

(Kusrianto, 2007: 325). 

s. Rebus Layout 

Susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar 

dan teks sehingga membentuk suatu cerita (Kusrianto, 2007: 326). 

t. Symmetrical layout 

Layout jenis ini menyimpulkan keseimbangan yang amat 

murni. Garis demi garis , gambar demi gambar serta judul demi judul 

selalu harus ditempatkan pada tempat – tempat yang seimbang 

(Rochady, 1970: 145). 

 
6. Penyampaian Pesan melalui Booklet 

Booklet  memuat informasi yang menjelaskan tentang suatu 

produk, layanan, fasilitas umum, profil perusahaan, sekolah atau tempat 

hiburan lainnya dengan maksud memperkenalkan produk dan saran berikut 

informasi dalam booklet ditulis dalam bahasa yang ringkas yang 

dimaksudkan mudah dipahami dalam waktu singkat. 

Booklet juga didesain agar menarik perhatian dan dicetak di atas 

kertas yang baik agar terbangun citra baik produk yang dipromosikan. 

Booklet dapat menjelaskan dengan detail apa saja kelebihan suatu produk, 
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keuntungan apa saja yang didapat konsumen bila membeli produk tersebut, 

bentuk fisik, warna, ukuran serta bagaimana cara mendapatkan produk 

tersebut.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat booklet 

yang baik, antara lain :  

a. Dapat menarik perhatian orang untuk membaca lebih lama.  

b. Menggunakan bahasa singkat, jelas dan sederhana agar mudah 

dimengerti.  

c. Pesan atau isi yang disampaikan harus relevan dengan gambar atau 

ornamen pada booklet.  

d. Pesan yang disampaikan harus mendetail tetapi dengan proporsi yang 

berimbang sehingga dapat mencakupi semuanya.  

e. Pencahayaan pada gambar produk pada saat pengambilan gambar 

harus lebih diperhitungkan agar tidak terlalu berbeda jauh dengan 

aslinya.  

 
C. Promosi 

1. Pengertian Promosi 

Promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar 

sasaran atau perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, 

dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaaan yang bersangkutan 

(Tjiptono, 2002: 219). 
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Pada kesempatan ini, produk yang hendak dipromosikan penulis 

adalah sebuah studio keramik yang merupakan salah satu bagian 

terpenting dari Jurusan Seni Rupa yakni sebagai tempat kegiatan 

perkuliahan. Meski hanya sebagai tempat kegiatan perkuliahan, penulis 

menganggap studio keramik juga dipromosikan sama seperti produk – 

produk lain yang juga membutuhkan media – media promosi sama seperti 

yang lain. Tak terkecuali adalah melalui media cetak berupa desain booklet 

dengan tekhnik fotografi sebagai media promosi studio keramik yang akan 

penulis buat ini. 

 
2. Fungsi Promosi 

Promosi memiliki lima fungsi yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan/ lembaga. Kelima fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut :  

a. Informing (informasi) 

Promosi menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik 

untuk merk yang diiklankan maupun konsumennya, dengan 

mengajarkan manfaat-manfaat baru dari merk yang telah ada.  

b. Persuading (membujuk) 

Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi 

pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. 

c. Reminding (mengingatkan) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam 

ingatan para konsumen. Saat kebutuhan muncul, yang berhubungan 
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dengan produk dan jasa yang diiklankan, dampak promosi di masa 

lalu memungkinkan merek pengiklan hadir di benak konsumen.  

d. Adding Value (menambah nilai) 

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi 

nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka, inovasi, 

penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Ketiga 

komponen nilai tambah tersebut benar-benar independen. Promosi 

yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih 

bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing.  

 (www : /// downloads fungsipromosi.htm.4 januari 2011).  

 
3.   Tujuan Promosi 

Dalam Aropah (2011 : 26),  tujuan promosi adalah sebagai berikut: 

a. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial 

b. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit 

c. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan 

pelanggan 

d. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar 

e. Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk 

pesaing 

f. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang 

diinginkan. 
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4.  Jenis – Jenis Promosi 

 Menurut Kotler (2001 : 98 - 100), jenis-jenis promosi ada 5 macam: 

a. Periklanan (advertising), merupakan bentuk promosi non-personal 

dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk 

merangsang pembelian. 

b. Penjualan tatap muka (personal selling), merupakan bentuk promosi 

secara personal dengan peserta lisan dalam suatu pencakapan dengan 

calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 

c. Publisitas (publisity), adalah suatu bentuk promosi non-personal 

mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan 

mengulas informasi atau berita tentangnya. 

d. Promosi penjualan (sales promotion), adalah suatu bentuk promosi di 

luar ketiga bentuk di atas yang ditujukan untuk merangsang 

pembelian. 

e. Pemasaran langsung (direct marketing), merupakan suatu bentuk 

penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi 

pembelian konsumen. 

Menurut Kusriyanto (2007:330) bahwa media promosi memiliki 

bentuk-bentuk yang beragam di antaranya: 

a. Booklet 

Bahan cetak yang terdiri dari beberapa halaman yang dijilid 

sehingga menyerupai buku. Biasanya booklet berukuran lebih kecil 

daripada buku pada umumnya. 
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b. Katalog 

Sejenis brosur yang berisi rincian jenis produk atau layanan 

usaha dan kadang-kadang dilengkapi dengan gambar-gambar. 

c. Leaflet (selebaran) 

Lembaran kertas cetak yang dilipat menjadi 2 halaman atau 

lebih. 

d. Self talker 

Media cetak yang mempromosikan suatu produk dengan 

menempatkan secara langsung di rak. 

e. Folder 

Lembaran bahan cetak yang dilipt menjadi 2 seperti map atau 

buku agar mudah dibawa. 

 
5. Perbedaan  Promosi dengan Iklan  

Iklan adalah semua bentuk penyajian dan promosi non-personalitas 

ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu 

dengan menggunakan media perantara, didalamnya berdaya sebar luas 

yang memungkinkan penjual mengulang pesan berkali-kali. Iklan juga 

memungkinkan pembeli membandingkan pesan dari berbagai pesaing. 

Periklanan berskala besar oleh seorang penjual menguatkan hal 

yang positif tentang ukuran, kekuatan dan keberhasilan penjual. Periklanan 

memberi peluang untuk mendramatisasi perusahaan dan produknya 

melalui penggunaan cetakan, suara dan warna yang penuh seni. 
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Iklan tidak bersifat pribadi, audien tidak harus memperhatikan atau 

menanggapi. Iklan hanya merupakan monolog, bukan dialog dengan 

audience. Sementara promosi lebih luas dari iklan dn iklan merupakan 

bagian yang ada dalam promosi. Penyampaian promosi dapat dilakukan 

sendiri atau perorangan.   

Iklan adalah semua bentuk penyajian dan promosi nonpersonal atas 

ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu 

dengan menggunakan media serta perantara di dalamnya. Berdaya sebar 

luas yang memungkinkan penjual mengulang pesan berkali-kali. Iklan juga 

memungkinkan pembeli menerima dan membandingkan pesan dari 

berbagai pesaing. Periklanan berskala besar oleh seorang penjual 

menyiratkan hal yang positif tentang ukuran, kekuatan, dan keberhasilan 

penjual. Ekspresi yang lebih kuat : periklanan memberikan peluang untuk 

mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui penggunaan cetakan, 

suara, dan warna yang penuh seni. Tidak bersifat pribadi : audience tidak 

merasa wajib untuk memperhatikan atau menanggapi. Iklan hanya mampu 

melakukan monolog, bukan dialog, dengan audience.  

Promosi aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, 

dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahan yang bersangkutan.  
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Jadi perbedaan promosi dengan iklan terdapat pada penyampainnya 

yaitu promosi dapat dilakukan sendiri atau perorangan jika sebuah iklan 

memerlukan bantuan dari sebuah advertising agensi atau biro iklan.  

 

Bagan 1 : Kegiatan Promosi (diadaptasi dari Kotler, 2001 : 98-100) 
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Bagan 2 : Jenis-Jenis Iklan  
(diadaptasi dari Alo Liweri (dalam Sanjaya, 1995 : 32-35) 

 

Jika bagan 1 dan bagan 2 di gabungkan akan dihasilkan simpulan berupa bagan 3 

sebagai berikut : 

 

Bagan 3 : Hubungan Antara Kegiatan Promosi Dan Jenis Iklan 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi lebih luas dari 

pada iklan   produk dan bukan produk iklan langsung dan tidak langsung 

dan iklan komersial dan bukan komersial. Penyampaian promosi dapat 

dilakukan sendiri atau perorangan, jika sebuah iklan memerlukan bantuan 

dari sebuah advertising agensi atau biro iklan. 

 
6.  Pesan dalam Iklan dan Pesan dalam Booklet   

Iklan merupakan sarana komunikasi yang digunakan komunikator 

dalam hal ini perusahaan atau produsen untuk menyampaikan informasi 

tentang barang atau jasa kepada publik, khususnya pelanggannya melalui 

suatu media massa. Selain itu, semua iklan dibuat dengan tujuan yang 

sama yaitu untuk memberi informasi dan membujuk para konsumen untuk 

mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut, dapat berupa 

aktivitas mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan. 

Pesan dalam iklan bersifat persuasif. Persuasi adalah kegiatan 

psikologis dalam usaha mempengaruhi sikap, sifat, pendapat dan perilaku 

seseorang atau orang banyak. Kegiatan persuasi menggunakan cara 

komunikasi yang berdasar pada argumentasi dan alasan-alasan psikologis. 

Dalam usaha mempersuasi orang dengan iklan makan perlu terlebih 

dahulu mempertimbangkan dan memperhitungkan faktor kebutuhan, 

dorongan jiwa, keinginan dan motivasi masyarakat yang akan dituju. 

Sementara pesan yang terkandung dalam booklet tidak berbeda 

dengan pesan dalam iklan, karena booklet merupakan salah satu media 

beriklan. Hanya saja dalam booklet pesan yang disampaikan lebih banyak 
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dari pada media iklan lain seperti iklan tayang, brosur, pamflet, dan media 

periklanan yang lain. Dengan demikian dapat pesan yang terkandung 

dalam booklet bersifat dogmatis, reason why, emosional, informatif, 

persuasif, dan mengingatkan. 
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BAB III 

PROFIL STUDIO SENI  KERAMIK JURUSAN SENI RUPA FBS UNNES 

 

A. Profil Jurusan Seni Rupa 

Jurusan Seni Rupa FBS Unnes merupakan jurusan yang secara khusus 

mendidik mahasiswa menjadi pendidik seni, seniman dan desainer. Di 

Jurusan Seni Rupa memiliki 3 program studi, yaitu Studi Seni Rupa SI, 

Program Studi Pendidikan Seni Rupa SI, Program Studi Desain Komunikasi 

Visual D3. Gedung Jurusan Seni Rupa FBS UNNES ini juga memiliki 

beberapa Studio yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya proses 

belajar mengajar mahasiswa yaitu studio gambar, studio ukir, studio keramik, 

studio patung, studio lukis, studio fotografi, studio komputer grafis, studio 

desain grafis.  

 

1. Visi, Misi dan Tujuan  Jurusan Seni Rupa 

a. Visi 

Penyangga konservasi bidang kesenirupaan bertaraf 

internasional. 

b. Misi  

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam rangka menyiapkan tenaga kependidikan 

dan praktisi di bidang Seni Rupa.  

c. Tujuan  

Menghasilkan lulusan yang:  

35 
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1) mampu melaksanakan pembelajaran seni rupa jenjang 

pendidikan dasar dan menengah berdasarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran. 

2) memiliki pengetahuan, kemampuan berkreasi dan berapresiasi 

sera kemampuan kompetitif bidang akademik dan profesi seni 

rupa. 

3) Jurusan Seni Rupa FBS Unnes bertujuan mengembangkan dan 

mensosialisasikan bidang : kependidikan Seni Rupa, Seni Rupa 

dan Desain. 

 
2. Beberapa Studio yang ada di Jurusan Seni Rupa 

Jurusan Seni Rupa FBS Unnes adalah sebuah jurusan yang secara 

khusus mendidik mahasiswa menjadi pendidik seni, seniman dan desainer. 

Jurusan Seni Rupa memiliki beberapa studio yang dimanfaatkan untuk 

berkarya di bidang seni baik mahasiswa maupun dosen. Studio-studio yang 

dimiliki Jurusan Seni Rupa FBS Unnes adalah sebagai berikut : 

a. Studio Seni Lukis, sebagai unit pengelola dan pelayanan fasilitas 

jurusan yang  berkaitan dengan seni lukis dan produknya. 

b. Studio Seni Keramik, unit pengelola dan pelayanan fasilitas jurusan 

yang berkaitan dengan seni keramik dan produknya. 

c. Studio Fotografi, unit pengelola dan pelayanan fasilitas jurusan yang 

berkaitan dengan seni grafis-fotografi dan produknya. 

d. Studio Seni Patung, unit pengelola dan pelayanan fasilitas jurusan 

yang berkaitan dengan seni patung dan produknya. 
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e. Studio Seni Ukir, unit pengelola dan pelayanan fasilitas jurusan yang 

berkaitan dengan seni ukir dan produknya. 

f. Studio Seni Gambar, unit pengelola dan pelayanan fasilitas jurusan 

yang berkaitan dengan seni gambar dan produknya. 

g. Studio Komputer Grafis,  unit pengelola dan pelayanan fasilitas 

jurusan yang berkaitan dengan komputer grafis dan produknya.  

h. Studio Desain Grafis, unit pengelola dan pelayanan fasilitas jurusan 

yang berkaitan dengan desain dan produknya. 

 
3. Visi, Misi, Fungsi dan Tujuan  Studio/Laboratorium Jurusan Seni 

Rupa 

a. Visi Laboratorium : 

Menjadikan Laboratorium Seni Rupa sebagai pusat, sumber, 

dan wahana belajar bagi para dosen, mahasiswa, dan masyarakat 

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kesenirupaan dan pendidikan seni rupa selaras dengan tujuan 

pendidikan nasional. 

 
b. Misi Laboratorium : 

1) Menunjang kegiatan Jurusan Seni Rupa dalam rangka 

membelajarkan dan mengembangkan kompetensi akademik dan 

profesional  kesenirupaan mahasiswa. 
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2) Mengembangkan sarana - prasarana penunjang kegiatan 

pembelajaran, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam bidang pendidikan seni rupa dan kesenirupaan. 

3) Menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan bagi 

masyarakat dalam bidang pendidikan profesi keguruan dan 

kreasi kesenirupaan. 

c. Fungsi dan Tujuan Laboratorium   : 

1) Menyediakan sarana penunjang bagi dosen dan mahasiswa 

dalam rangka kegiatan perkuliahan seni rupa. 

2) Menyediakan fasilitas tempat dan peralatan yang diperlukan 

oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka kegiatan berkarya seni 

rupa. 

3) Melaksanakan kegiatan penelitian, eksperimentasi, dan 

pengembangan teknologi dan kreasi seni rupa. 

4) Melaksanakan kegiatan penelitian, eksperimentasi, dan 

pengembangan teknologi pendidikan seni rupa. 

5) Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam 

bidang kependidikan seni rupa, seni rupa, dan desain. 

6) Mempublikasikan hasil praktikum, penelitian, eksperimentasi, 

dan hasil pengembangan pendidikan, teknologi, dan karya seni 

rupa. 
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B. Studio Keramik Jurusan Seni Rupa 

Jurusan Seni Rupa mempunyai satu studio keramik yaitu di lantai 

satu, gedung Seni Rupa. Studio keramik di Jurusan Seni Rupa ini digunakan 

sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, dan juga sebagai 

tempat mahasiswa mengerjakan tugas-tugas akademik dalam rangka 

meningkatkan ketrampilan mereka di bidang seni. Tujuan mahasiswa 

memperoleh mata kuliah keramik agar mahasiswa dapat memahami dan 

terampil membuat keramik. 

Studio keramik di Jurusan Seni Rupa lebarnya 10 meter, di dalamnya 

terdapat beberapa peralatan penunjang dalam pembuatan karya keramik. 

Banyak jenis dan fungsi peralatan untuk pembentukan benda keramik yang 

harus ada di studio keramik. Peralatan tersebut digunakan untuk kelancaran 

proses pembentukan benda keramik dengan berbagai keteknikan, teknik pijit 

(pinching), teknik pilin (coiling), teknik lempeng (slab building), teknik putar 

(throwing), dan teknik cetak (mold). Dan peralatan yang ada di studio 

keramik tersebut di antaranya adalah : 

a. Kogelmolen, digunakan untuk menggiling tanah liat agar  menjadi halus. 

b. Filterpress, berfungsi untuk memisahkan kelebihan air dalam tanah agar 

bubur tanah hanya tinggal berisi air secukupnya. 

c. Butsir Kayu, untuk menghaluskan, membentuk detail, membuat dekorasi, 

merapikan benda kerja. 

d. Pisau pemotong, untuk memotong dan mengiris lempengan tanah liat.  
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e. Kawat pemotong, untuk memotong ujung bibir, dasar benda kerja, dan 

memotong tanah liat plastis.  

f. Jarum, untuk memotong bibir, menusuk gelembung udara, dan menggores 

benda kerja. 

g. Kaliper, untuk mengukur diameter benda kerja. 

h. Rol kayu, untuk membuat lempengan tanah. 

i.  Slab Roller, untuk membuat lempengan tanah liat plastis yang digerakkan   

 dengan sistem mekanik. 

j. Alat putar, berfungsi dalam proses pembuatan keramik dengan teknik 

putar. Alat putar ada yang manual dan elektrik. Penggunaanya sama, tetapi 

alat putar elektrik lebih ringan dalam pengerjaannya karena perputarannya 

tidak dilakukan oleh tangan tetapi oleh mesin. 

k. Tungku, tungku listrik yang merupakan peralatan unggulan jurusan Seni 

Rupa FBS Unnes ini adalah tungku listrik berdaya 1300ºC. Tungku listrik 

tersebut istimewa karena tidak semua studio keramik memilikinya, bahkan 

biasanya dipinjam oleh universitas lain untuk mendukung proses kerja 

mereka. Berfungsi dalam proses pembakaran untuk membakar tanah liat 

menjadi keramik. 
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Gambar 1. Peralatan membuat keramik 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
 

 
1. Pengelolaan Studio Keramik 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES memiliki program khusus untuk 

studio-studio yang berada di Jurusan Seni Rupa tersebut. Adapun program 

kegiatan di studio keramik terdiri dari program jangka pendek dan 

program jangka panjang yaitu:  
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a. Program Jangka Pendek:  

1)  Melakukan penataan sarana-prasarana studio seni keramik. 

2)  Menyusun tata-tertib pemanfaatan dan pemeliharaan studio seni 

keramik. 

3)  Menginventarisasi koleksi karya studio seni keramik. 

4)  Mengklasifikasi koleksi karya seni keramik berdasarkan 

kelayakan dan kurun waktu pembuatannya. 

5)  Mengusulkan pengadaan alat dan bahan studio seni keramik. 

6)  Mengatur pengelolaan kegiatan dan penertiban administrasi 

pemanfaatan studio seni keramik. 

7)   Melakukan kegiatan penelitian dan eksperimentasi penggunaan 

media bagi pengembangan teknologi seni keramik. 

8)   Mempublikasikan hasil karya praktikum dan eksperimentasi 

dalam bentuk diskusi, pameran, dan bazar. 

9)   Memajang hasil karya praktikum dan eksperimentasi di studio 

sebagai upaya peningkatan apresiasi, motivasi, dan interaksi bagi 

mahasiswa. 

10) Mengevaluasi hasil kegiatan studio seni keramik dan melaporkan 

kepada ketua jurusan melalui kepala studio setiap akhir semester. 

 
b. Program Jangka Panjang :  

1)   Mengusulkan penambahan peralatan studio seni keramik : tungku, 

meja putar, dan bak penyimpanan tanah liat. 
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2)   Mengusulkan penelitian dan eksperimentasi bahan-bahan seni 

keramik dalam rangka pengembangan media dan teknologi seni 

keramik. 

3)   Menyelenggarakan pameran hasil karya praktikum seni keramik. 

4)   Melayani jasa konsultasi perencanaan/ pembuatan keramik 

kepada masyarakat. 

5)   Mengadakan studi banding ke studio-studio seni keramik dan 

kerjasama dengan Perguruan Tinggi Seni Rupa lain atau seniman.  

 
2. Perkembangan Studio Keramik Jurusan Seni Rupa FBS Unnes 

Pada awalnya studio keramik menjadi satu dengan studio patung. 

Namun sejak tahun 2009 studio keramik dan patung dipisahkan. Hal itu 

lebih baik karena mahasiswa bisa lebih leluasa dan lebih fokus untuk 

membuat keramik dikarenakan dalam satu ruang tersebut hanya ada 

perlengkapan untuk membuat keramik. Selain itu juga ruang studio terasa 

lebih luas dan nyaman sehingga mahasiswa lebih leluasa dalam membuat 

karya keramik.  

Pengelolaan studio keramik merupakan salah satu aspek penting 

agar kenyamanan dalam belajar dapat tercipta sehingga prestasi belajar 

dapat meningkat. Pengelolaan studio keramik yang efektif merupakan 

syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang baik. 

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang telah dicapai dan ditandai 

dengan perkembangan serta perubahan tingkah laku pada diri seseorang 

yang diperlukan dari belajar dalam waktu tertentu.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh pengelolaan studio keramik terhadap prestasi belajar mahasiswa 

pada mata kuliah seni keramik di Jurusan Seni Rupa FBS Unnes. Dalam 

penelitian ini populasinya adalah seluruh mahasiswa Seni Rupa. 

 
3. Kapasitas, Kebersihan dan Penerangan di Studio Keramik 

Kapasitas penggunaan studio keramik ± 30 mahasiswa, untuk 

kapasitas meja besar berjumlah 6 buah, kursi berjumlah 60 buah, 1 tungku 

elektrik berdaya 1300º  dan beberapa meja putar manual dan elektrik. 

Kapasitas peralatan di studio keramik cukup banyak dan lengkap 

dibandingkan studio keramik universitas lain. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya universitas yang meminjam peralatan keramik pada studio 

keramik di Jurusan Seni Rupa FBS Unnes. Selain pada saat perkuliahan 

berlangsung, para mahasiswa juga biasa menggunakan studio di luar 

waktu perkuliahan untuk menyelesaikan karya keramiknya . Untuk 

kebersihan studio keramik sendiri cukup terjaga. Biasanya sebelum 

perkuliahan dimulai ruangan sudah dibersihkan oleh petugas kebersihan, 

akan tetapi karena ulah beberapa mahasiswa yang tidak bertanggungjawab 

terkadang ruangan menjadi kotor bekas tanah, kayu atau bahan-bahan 

pembuatan keramik lainnya.  

Penerangan di studio keramik cukup bagus, karena ruangan studio 

keramik memiliki jendela yang cukup banyak, ditambah juga tembok yang 

dicat warna terang menambah ruangan studio keramik tampak lebih 
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terang. Di sana juga dipasang lampu untuk penerangan di malam hari. Hal 

ini menjadikan proses belajar semakin nyaman. 

 

4. Pemakaian Studio Keramik 

Studio keramik di jurusan Seni Rupa ini digunakan sebagai tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar, dan juga sebagai tempat 

mahasiswa mengerjakan tugas - tugas akademik dalam rangka 

meningkatkan ketrampilan mereka di bidang seni.  

Beberapa mata kuliah yang diajarkan di studio keramik tersebut yaitu:  

a. Program Pendidikan Seni Rupa S1 terdiri dari : 

1)   Seni Keramik 1 

2)   Seni Keramik 2 

b. Program Seni Rupa Murni : 

1)   Seni Keramik 1 

2)   Seni Keramik 2 

c. Program Studi Seni Rupa Konsentrasi DKV hanya mendapatkan Seni 

Keramik. 
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Media dan teknik yang diajarkan dalam mata kuliah keramik yaitu : 

a. Di dalam mata kuliah keramik 1 mahasiswa diajarkan proses 

pembentukan tangan langsung. Untuk teknik yang diajarkan adalah 

sebagai berikut : 

1)  teknik pijit (pinching), merupakan teknik yang paling sederhana 

yaitu dilakukan secara langsung dari segumpal tanah liat dengan 

cara memijit tanah liat sampai terbentuk keramik. 

2) teknik pilin (coiling), dalam proses pilin ini terkadang 

memerlukan alat putar tangan atau kaki yang berguna untuk 

memudahkan merangkai susunan pilinan. 

3)  teknik lempeng (slabbing). Diperkenalkan untuk membuat 

benda-benda keramik yang bentuknya persagi atau bersudut. 

 

b. Di dalam mata kuliah Keramik 2 mahasiswa diajarkan beberapa teknik 

dalam pembuatan keramik diantaranya adalah :  

1) Teknik putar 

Pembentukan keramik dengan menggunakan teknik putar 

ini memerlukan alat putar diantaranya adalah putar tangan, putar 

kaki dan putar elektrik. Teknik pembentukan dengan alat putar 

dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris atau bentuk – 

bentuk silindris. 
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2) Teknik cetak kering 

Pembentukan dengan cetak kering atau cetak biasa dapat 

memproduksi barang dalam jumlah yang banyak dalam waktu 

yang relatif singkat dan dengan menggunakan bentuk dan ukuran 

yang sama. Bahan cetakan yang biasa digunakan adalah gibs, 

seperti cetakan berongga, cetakan padat, cetakan jigger maupun 

cetakan untuk dekorasi temple. Cara ini pada umumnya digunakan 

untuk pabrik – pabrik keramik dengan menggunakan produksi 

massal, seperti peralatan rumah tangga, piring, cangkir, mangkuk 

dan sebagainya. 

3) Teknik cetak tuang 

Teknik cetak tuang ini merupakan suatu pembentukan 

keramik dengan menggunakan alat cetakan. Bentuk cetakan bisa 

berupa benda pakai, benda hias. Tidak semua bahan keramik bisa 

digunakan untuk cetak tuang. Sebagai bahan campuran agar tanah 

liat bisa digunakan untuk cetak tuang harus dicampur sebagai 

water gales atau bahan deflokulen. 

 
c. Di dalam mata kuliah keramik, hampir sama dengan Seni Keramik 1. 

Mahasiswa hanya diajarkan tentang proses pembentukan keramik 

dengan tangan langsung melalui 3 teknik, yaitu teknik pijit (pinching), 

teknik pilin (coiling), dan teknik lempeng (slabbing).  
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Di dalam studio keramik ini, mahasiswa–mahasiswa Jurusan 

Seni Rupa FBS Unnes membuat karya–karya keramik dengan kualitas 

terbaik dari kemampuan masing–masing mahasiswa.  
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BAB IV 

METODE BERKARYA 

 

A. Media Berkarya 

Dalam mendesain, media merupakan alat bantu untuk menunjukan ide 

atau gagasan sebagai cara utuk mengungkapkan pengalaman estetis. 

Mendesain tidak hanya pada media kertas, namun bisa juga diterapkan pada 

media komputer. Penulis menggunakan media komputer agar menghasilkan 

karya yang lebih baik dengan hasil akhir dicetak (print out). Adapun media 

yang digunakan untuk membuat desain booklet adalah : 

 
1. Bahan        

a. Kertas 

Kertas yang digunakan jenis ivory 230 gram dengan ukuran 15 cm 

x 14 cm bentuk persegi. Sedangkan untuk stand booklet berbentuk persegi 

ukuran 14 cm x 14 cm.  

 
b. Tinta Warna 

Tinta yang dipakai menggunakan warna CMYK (Cyan, Magenta, 

Yellow, dan Black) sehingga menghasilkan nuansa warna pada setiap 

desain yang ditampilkan dengan komposisi pada semua karya sama, tinta 

yang digunakan merek ultra plus 
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2. Alat 

a. Perangkat Keras 

Jenis PC (Personal Computer) meliputi : 

1) LCD merek Samsung 15 inch 

2) CPU (Central Processing Unit) dengan spesifikasi :  

a) Processor Sim-X 

b) HardDisk 160 Gb 

c) DDR 2 Gb 

d) VGA Card 512 Mb PCI-Express ATI Radeon HD 4650 

e) DVD Super Multi Merek ASUS 

Perangkat tersebut merupakan seperangkat alat yang berfungsi 

untuk kinerja atau proses penyimpanan dan pengolahan data pada 

harddisk. 

3) Laptop Dell Aspiron 

4) Keyboard  merk Komic 

5) Mouse merk S-Pro 

6) Scanner  merk CanonScan 4400F 

7) Kamera DSLR Canon EOS 350D 

8) CD – RW dan Flash disk 

9) Printer EPSON Stylus Photo R230 

b. Perangkat Lunak (software) 

1) Adobe Photoshop CS3, digunakan untuk mengolah gambar bitmap 

atau JPEG 
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2) Corel Draw X3. Digunakan untuk membentuk template, mengolah 

booklet dan tulisan pada desain. 

 
B. Proses Berkarya 

 Dalam berkarya ini penulis melakukan beberapa tahapan kerja :  

1. Penetapan Tujuan Karya 

Penetapan tujuan yaitu menetapkan hasil akhir yang dicapai dari 

pembuatan karya tugas akhir. Penetapan tujuan menjadi hal yang paling 

utama dalam pembuatan tugas akhir. Tujuan ini menjadi landasan 

penyusunan dalam membuat rancangan karya penyusun agar tetap sesuai 

dengan tujuan awal seperti yang dituliskan pada halaman 4 pada tujuan 

karya. 

2. Analisis Target Audience 

Pada tahap ini perlu diperhatikan adalah target audience yang 

dituju sebagai acuan menentukan jenis media promosi dan menentukan 

bahasa apa yang dipakai agar tepat dan efisien. Pada karya ini target 

audience yang dituju adalah anak-anak SMA (sekolah menengah atas) dan 

semua masyarakat Unnes (mahasiswa dan dosen). Oleh karena yang 

menjadi target audience adalah kalangan siswa SMA, maka tidak perlu 

menggunakan media promosi yang cakupanya terlalu besar seperti iklan 

pada media televisi. Media promosi yang tepat untuk target audience 

seperti tersebut adalah menggunakan media booklet. Hal ini dianggap tepat 

karena booklet dapat mencakup berbagai informasi tentang studio keramik 

jurusan seni rupa.  
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Cakupan target audience merupakan kalangan terpelajar, seperti 

siswa SMA, mahasiswa dan dosen. Dalam cakupan target audience penulis 

mengenal beberapa segmentasi pasar, namun di sini penulis hanya akan 

menyebutkan segementasi pasar yang menjadi acuan bagi penulis terhadap 

target audien yaitu :  

a. Segmentasi demografis dalam hal ini pengelompokan berdasarkan 

pada  variabel pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, jumlah 

penduduk, usia dan ukuran keluarga (Suyanto, 2007 : 7). Disini 

penulis mengkhususkan pada pengelompokan  berdasarkan variabel 

pendidikan, karena booklet ini membidik pelajar termasuk siswa 

SMA (Sekolah Menengah Atas), mahasiswa-mahasiswa dan dosen.  

b. Segmentasi psikografis yang mengelompokan pasar didasarkan dalam 

variabel gaya hidup, nilai, moral dan kepribadian (Suyanto, 2005 : 

23). Variabel tersebut  ditonjolkan pada kepribadian karena 

berhubungan dengan keinginan atau minat siswa SMA yang hendak 

melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, misalnya dari SMA ke 

Universitas. Penulis memilih mereka yang sekiranya memiliki 

keinginan yang tinggi untuk melanjutkan sekolah. 

c. Segmentasi pasar industri yang didasarkan pada variabel demografi 

yaitu salah satunya adalah mengenai lokasi, lokasi seperti apa yang 

harus diperhatikan, daerah – daerah mana yang harus dipilih menjadi 

target audien untuk melakukan survey (Suyanto, 2007 : 22). Lokasi 

menjadi hal penting untuk penyebaran angket karena berhubungan 
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dengan jarak, jarak yang semakin dekat akan semakin diminati. Disini 

penulis selain memilih SMA di wilayah Semarang juga melakukan 

survey diwilayah pantura dan sekitar Semarang seperti Kendal, 

Kudus, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan wilayah penyebaran 

yang lain. Wilayah tersebut dipilih karena wilayah tersebut adalah 

wilayah yang paling dekat dengan Universitas Negeri Semarang dan 

tentu saja minat mereka lebih besar dibandingkan dengan minat untuk 

melanjutkan ke universitas yang lain. 

 
3. Studi Kepustakaan 

Tahap ini dilakukan untuk melengkapi referensi bagi penulis, 

antara lain website, majalah desain, buku tentang desain dan keramik, 

pemotretan obyek, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan tugas akhir.  

 
4. Metode Wawancara 

Proses wawancara tentu saja harus diarahkan dan dikontrol oleh 

pewawancara untuk memenuhi fungsi dan tujuan dari percakapan itu 

sendiri. Metode yang digunakan penulis adalah metode sampel bertujuan 

(purposive sumpling) yaitu perwakilan dari target dipilih berdasarkan 

tujuan penelitian, karena disini tujuan penelitian penulis membahas 

tentang studio keramik maka penulis memilih dosen mata kuliah keramik 

yang menjadi sumber untuk diwawancarai. Metode sampel atau sampling 

adalah metode pengumpulan data kepada sebagian anggota populasi 

sebagai perwakilan target sehingga lebih praktis. Wawancara dilakukan 
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dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan 

studio keramik jurusan Seni Rupa yaitu Drs. Onang Murtiyoso, M.Sn dan 

Dr. Sri Iswidayati, M.Hum. selaku  dosen mata kuliah keramik. Pedoman 

wawancara yang diambil penulis adalah bentuk semi structured. Dalam hal 

ini mula - mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah 

terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam untuk mendapatkan 

keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa 

meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.  

 
5. Angket  

Angket merupakan sebuah metode pengumpulan informasi yang 

spesifik tentang suatu permasalahan, sehingga data setelah melalui proses 

analisis menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih kompleks. 

Untuk mengetahui bagaimana booklet yang diinginkan oleh target 

audience  (siswa SMA/SMK), maka penulis mengajukan beberapa 

pertanyaan yang penulis ajukan kepada siswa SMA/SMK. Dalam hal ini 

penulis akan melakukan survey dengan menggunakan angket melalui 

metode sampel wilayah. Metode Sampel adalah metode pengumpulan data 

kepada sebagian anggota populasi sebagai perwakilan target audience, 

sementara metode sampel wilayah adalah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat 

dalam populasi. Dalam hal ini populasinya adalah wilayah Semarang dan 

sekitarnya, karena studio keramik yang dipromosikan berada di Semarang. 

Metode sampel wilayah dilakukan dengan memberikan angket untuk 
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setiap perwakilan wilayah tersebut, disetiap wilayah diberikan beberapa 

angket yang nantinya disebarkan pada SMA diwilayah tersebut. Metode 

ini dipilih karena adanya perrbedaan ciri dan karakter antara wilayah yang 

satu dengan yang lainnya. Keuntungan menggunakan metode ini adalah 

hasilnya lebih subyektif, murah, cepat, mudah dan relevan dengan tujuan 

penelitiannya. Sedangkan kerugiannya adalah kurang representatif untuk 

mengambil kesimpulan secara umum (generalisasi). Meski demikian, 

metode ini cukup maksimal untuk mengumpulkan data mengingat 

terbatasnya jumlah angket yang disebarkan. Adapun isi dari angket adalah 

jenis huruf yang cocok digunakan untuk pembuatan iklan booklet menurut 

responden adalah Bernard MT Condensed untuk judul dan Poor Richard 

untuk isinya. Ukuran font yang digunakan dalam pembuatan booklet pada 

judul cover, sub judul dan isi memakai ukuran huruf 22, 18, dan 16 point, 

Warna huruf yang digunakan untuk pembuatan iklan booklet adalah putih, 

warna background  yang dipilih audien adalah warna putih, abu – abu, biru 

dan hitam, komposisi yang sesuai untuk booklet yaitu keseimbangan 

asimetris. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran. 

 
6. Penentuan Konsep Desain 

Dalam penentuan konsep desain, penulis menentukan berdasar pada 

data dari klien, data designer sendiri dan angket hasil target audience. 

Ketiga data tersebut dijadikan penulis sebagai pijakan dalam mendesain 

karya booklet ini. 
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Klien yang dimaksud dalam hal ini adalah pemesan, yaitu jurusan 

Seni Rupa FBS Unnes. Disebut pemesan karena pihak Sekretaris jurusan 

yang menganjurkan beberapa mahasiswa untuk melibatkan jurusan Seni 

Rupa pada tugas akhirnya dan mempromosikannya melalui media yang 

diinginkan. Penulis memilih studio keramik karena studio tersebut 

memang belum ada yang mengulas, disamping itu penulis juga tertarik 

dengan pengelolaan studio keramik, kegiatan perkuliahan studio keramik 

dan tertu saja karya keramiknya.  

Data yang berasal dari klien meliputi : hasil wawancara, profil 

jurusan Seni Rupa, visi, misi, dan tujuan, profil dari studio keramik, daftar 

inventaris studio keramik, dokumentasi dari karya – karya keramik dan 

peralatannya serta kegiatan belajar mata kuliah keramik di studio keramik. 

Data – data tersebut didapat dari jurusan yang sebagian penulis dapatkan 

melalui penelitian. 

Selain data yang tersebut di atas, klien juga memberikan anjuran 

mengenai konsep warna background, klien meminta agar warna jingga 

dipilih sebagai warna dasar dengan pertimbangan agar antara isi dan 

tampilan terlihat maching. Warna jingga adalah warna natural dan warna 

yang menjadi identitas dari karya keramik khususnya karya keramik yang 

ada di jurusan Seni Rupa Unnes. Dengan memilih warna jingga maka 

semakin mempertegas mngenai isi dari booklet tersebut. 

Sedangkan data dari desainer, penulis mencari referensi yang dapat 

dijadikan sebagai konsep desain. Dari mulai jenis iklan yang dipilih adalah 
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Iklan bukan produk dan iklan non-komersil karena booklet ini 

merupakan suatu karya yang dipromosikan tidak untuk mencari 

keuntungan tetapi untuk menginformasikan tentang studio keramik yang 

ada di jurusan Seni Rupa, mengenalkan pada masyarakat agar masyarakat 

mengetahui atau bahkan merasa tertarik untuk masuk jurusan Seni Rupa 

FBS Unnes. Media yang digunakan adalah  media cetak, hal ini 

dikarenakan media cetak mudah untuk dijangkau semua kalangan. Gaya 

pesan dengan bukti ilmiah karena menggunakan pendekatan dengan 

menyajikan bukti survey atau bukti ilmiah bahwa studio keramik tersebut 

lebih disukai atau mengungguli yang lain karena studio keramik tersebut 

memiliki kelebihan. Media iklan yang dipilih adalah media iklan 

sekunder karena sifatnya menunjang atau melengkapi media primer yang 

dipilih untuk mempromosikan studio keramik. Media primer memang 

belum dilakukan, akan tetapi penulis berharap dari jurusan memiliki 

keinginan untuk mempromosikan studio keramik dengan metode iklan 

primer seperti melakukan promosi dengan membuat iklan tayang atau 

membuat desain web. Pendekatan iklan menggunakan pendekatan 

persuasif yang sifatnya mengajak. Pendekatan ini dimaksudkan untuk 

menciptakan kesukaan, preferensi, dan keyakinan masyarakat tertarik 

masuk ke jurusan Seni Rupa khususnya untuk belajar keramik. 

Dalam proyek studi ini penulis memilih konsep natural dengan 

memilih warna jingga dalam pengerjaan desainnya. Warna Jingga 

merupakan warna yang bersifat natural dan merupakan warna dasar dari 
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keramik. Warna ini dipilih untuk menambahkan kesan keramik pada karya 

booklet sehingga terkesan maching.  

Sedangkan data yang terakhir yaitu dari target audien, penulis 

membuat dan menyebarkan angket kepada anak SMA sederajat diwilayah 

Jawa Tengah khususnya wilayah sekitar Semarang dengan metode sample. 

Pertanyaan pada angket tersebut adalah penggunaan jenis font, ukuran 

font, warna background dan pemilihan komposisi. 

  Dari jawaban hasil angket yang telah diperoleh dapat ditarik 

sebuah kesimpulan sebagai pertimbangan desainer untuk pembuatan 

booklet yaitu, jenis huruf yang cocok digunakan untuk pembuatan iklan 

booklet menurut responden adalah Bernard MT Condensed untuk judul 

dan Poor Richard untuk isinya, Ukuran font yang digunakan dalam 

pembuatan booklet pada judul cover, sub judul dan isi memakai ukuran 

huruf 22, 18, dan 16 point, Warna huruf yang digunakan untuk pembuatan 

iklan booklet adalah putih karena warna background  yang dipilih adalah 

warna – warna yang terdiri dari hitam, biru, abu – abu dan putih, atau bisa 

disebut dominan biru. Komposisi yang sesuai untuk booklet yaitu 

keseimbangan asimetris. Hasil angket hanya merupakan pertimbangan saja 

dan tidak sepenuhnya acuan yang pasti digunakan untuk karya booklet 

yang hendak dibuat. Data hasil angket, data responden dan tabel 

rekapitulasi dapat dilihat pada lampiran. 
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Entitas Perancangan 
Klien Designer Target audience 

- Profil jurusan Seni 

Rupa 

- Visi, misi, dan tujuan  

jurusan Seni Rupa 

- Profil Studio Keramik 

- Inventaris Ruang 

- Dokumentasi  

Kegiatan belajar  

- Warna jingga sebagai  

warna dasar  (Anjuran  

dari dosen  pengampu  

mata kuliah Seni  

Keramik dalam hal ini  

adalah klien) 

- Iklan bukan produk  

dan iklan non-

komersil 

- Iklan lini bawah :  

media cetak 

- Gaya pesan : Bukti 

ilmiah 

- Daya tarik pesan :  

Daya tarik Rasional /  

informational 

- Media Iklan  :  

Media Sekunder 

- Pendekatan Iklan :  

pendekatan persuasif 

- font cover booklet :  

    Bernard MT 

Condensed 

- font isi booklet : Poor 

Richard 

- huruf 22, 18, dan 16 

pt 

- warna background  

adalah hitam, biru, 

abu abu dan putih 

- Warna huruf yang  

untuk pembuatan 

iklan  

booklet adalah putih 

dan  

hitam 

- Komposisi   untuk 

desain booklet    

adalah keseimbangan 

asimetris 

Tabel 1. Entitas Perancangan 
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7. Pengambilan Objek (Pemotretan) 

Metode yang dilakukan adalah metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. 

Metode ini dilakukan dengan melakukan hunting atau megambil foto 

keramik di studio keramik jurusan seni rupa. Dengan menggunakan hasil 

foto nyata, yang dipakai dalam desain booklet. Selain foto-foto juga 

mengambil gambar-gambar dari situs internet yang akan digunakan 

sebagai tambahan dalam pengolahan foto untuk menghasilkan gambar 

yang diinginkan. Untuk foto yang diambil penulis adalah foto studio 

keramik beserta kegiatan dan perlengkapan didalamnya, mulai dari 

peralatan membuat keramik dan karya – karya mahasiswa yng dipamerkan 

di studio keramik tersebut.  

 

   
1 2 3 4 5 6 7 

   
8 9 10 11 12 13 14 

   
15 16 17 18 19 20 21 

   
22 23 24 25 26 27 28 
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29 30 31 32 33 34 35 

   
36 37 38 39 40 41 42 

   
43 44 45 46 47 48 49 

   
50 51 52 53 54 55 56 

   
57 58 59 60 61 62 63 

   
64 65 66 67 68 69 70 

   
71 72 73 74 75 76 77 

   
78 79 80 81 82 83 84 

   
85 86 87 88 89 90 91 

   
92 93 94 95 96 97 98 
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Gambar 2. Dokumentasi studio keramik 

8. Seleksi Gambar Objek 

Seleksi gambar menjadi penting untuk menentukan gambar yang 

sesuai dengan tema “Promosi Seni Rupa FBS Unnes Melalui Media 

Booklet Studio Keramik”. Misalnya kurangnya cahaya dalam mengambil 

gambar, komposisi kurang tepat dan kurangnya kesesuaiannya dengan 

tema, sehingga penyeleksian dilakukan bertujuan agar mendapatkan 

kualitas gambar yang diinginkan.  

Dari hasil seleksi, Inventaris ruang studio keramik terdiri dari 40 

gambar yaitu 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 

106, 107, 108, 109, dan 110. Yang terpilih hanya 28 gambar yaitu 3, 4, 6, 

28, 30, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 71, 81, 82, 83, 84, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106 dan 110. 

Karya keramik mahasiswa terdiri dari 49 gambar yaitu 1, 2, 3 , 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

111, 113, 114, 115, 117, dan 119. Yang terpilih 35 yaitu yaitu 1, 2, 3 , 7, 9, 

99 100 101 102 103 104 105 

   
106 107 108 109 110 111 112 

   
113 114 115 116 117 118 119 
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11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 111, 113, 114, 115, 117, dan 119. 

Kegiatan belajar mahasiswa terdiri 19 gambar yaitu 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 85, 86, 87, 88, 112, 116, dan 118. Yang 

terpilih 12 gambar yaitu 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 85, 86, 87, dan 88 

Gambar gedung seni rupa terdiri dari 11 gambar yaitu 43, 44, 45, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, dan 96. Yang terpilih 7 yaitu 44, 45, 90, 91, 92, 

94, dan 96. 

 
9. Pembuatan Desain Secara Komputerisasi 

Dari 119 gambar yang diambil, ada 82 gambar yang terpakai dan 

37 gambar yang dibuang. Gambar yang dibuang adalah gambar – gambar 

yang kualitasnya kurang baik seperti kurang fokus, kelebihan cahaya dan 

kekurangan cahaya. Selain karena faktor diatas, adanya gambar yang sama 

juga menjadi alasan gambar tersebut tidak dipakai. 

 
Dalam tahap penulis mulai mengerjakan konsep desain yang 

disepakati kedalam media kerja komputer yang nantinya menjadi desain 

yang siap cetak. Program grafis seperti Adobe Photoshop CS dan Corel 

Draw X3 menjadi pendukung dalam pengolahan desain.  

Adobe Photoshop CS merupakan software pengolah gambar 

berbasis bitmap yang dilengkapi fitu - fitur diantaranya seperti mengubah 

modus warna, mengubah gelap terang pada gambar , mengatur kontras 

warna, mengubah gelap terang pada gambar, mengatur kontras warna pada 
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gambar, melakukan copying pada gambar, menggabungkan beberapa 

gambar menjadi satu komposisi, serta mengubah resolusi ukuran pada 

gambar. Setelah proses pengolahan gambar pada software Adobe 

Photoshop CS selesai sesuai dengan ketentuan ukuran media dan 

menggunakan mode warna CMYK, kemudian hasil olahan gambar 

tersebut diolah kembali menggunakan software Corel Draw X3 

diguanakan untuk mengolah teks tambahan, memberikan ornamen yang 

proporsional untuk mempercantik desain dan mengkoreksi ulang ukuran 

media.  

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah pembuatan 

rancangan awal yang dilakukan langsung pada computer lewat aplikasi 

Adobe Photoshop. Alasan penulis membuat rancangan awal langsung pada 

komputer adalah karena mempermudah penulis melakukan perubahan, 

rancangan yang dibuat lebih konsisten, selain itu langsung memberikan 

gambaran nyata dari warna, komposisi dan bentuknya. Yang pertama 

dilakukan dalam pembuatan rancangan awal adalah membuka lembar kerja 

baru dengan ukuran 15 cm x 14 cm, kemudian memberikan warna 

background, sesuai kreatifitas dan pertimbangan hasil angket penulis 

membuat rancangan desain secara umum yang dijadikan layout untuk 

booklet ini.  

Desain layout ini dikembangkan sesuai kepentingannya dari cover 

dan isinya. Jenis layout yang dipilih untuk dasarnya adalah jenis Sircus 

Layout yaitu penyajian dengan tata letak yang tidak mengacu pada 
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ketentuan baku. Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks 

dan susunannya tidak beraturan. (Kusrianto, 2007: 317) 

      
 Desain I     Desain II 

     
Desain III     Desain IV 

 

Desain Akhir 

10. Konsultasi Dosen 

Sebelum karya dicetak menjadi barang jadi terlebih dahulu desain 

dikonsultasikan pada dosen pembimbing yaitu Drs. Dwi Budi Harto, 

M.Sn. dan Drs. Onang Murtiyoso, M.Sn. Hal ini dilakukan agar dipastikan  

desain yang dibuat sudah benar-benar layak untuk dipamerkan.  

 
11. Pencetakan 

Proses pencetakan merupakan proses lanjut dari proses pembuatan 

desain menjadi barang jadi (final artwork) hingga penggandaan dalam 

jumlah yang diinginkan. Proses percetakan disini adalah hanya membuat 
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master dari desain booklet yang dibuat, bukan untuk memperbanyak. 

Karya yang masuk dalam desain akhir disimpan dalam format JPEG lalu 

dicetak pada kertas art paper. Pada tahapan ini, agar mendapatkan hasil 

jadi yang baik dan memuaskan penulis tidak melakukannya sendiri. Hal ini 

dikarenakan alat yang terbatas. Penulis melakukan percetakan ditempat 

percetakan. Karena proses percetakan tidak dilakukan sendiri, maka 

penulis tidak bisa menjelaskan lebih rinci tentang proses percetakan 

tersebut. Penulis hanya melakukan pengecekan yang dilakukan sebelum 

desain masuk ruang cetak agar tidak terjadi kesalahan, antara lain sebagai 

berikut :  

b. Hasil desain harus teliti, misalnya ukuran media, penulisan teks, 

warna dll.  

c. Melakukan uji atau tes warna terlebih dahulu baik dengan 

menggunakna printer pribadi atau printer tempat percetakan, dengan 

maksud untuk mengetahui hasil warna yang sebelum sparasi telah 

sesuai dengan desain yang dibuat atau masih kurang ketajaman 

warna yang dihendaki.  

Setelah semua karya dicetak, dilakukan pengecekan ulang terlebih 

dahulu barangkali masih ada kesalahan atau kekurangan yang beum 

disadari sebelumnya. Setelah karya dipastikan jadi, penulis menyusun 

lembaran tersebut sesuai urutan halaman dan menjilidnya seperti buku 

pada umumnya agar lebih praktis.  
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12. Penyajian Karya Desain 

Pada tahap akhir, karya desain yang sudah jadi siap untuk 

dipamerkan sebagai salah satu bentuk penyampaian pesan tugas akhir. 

Karya booklet akan ditampilkan dalam bentuk booklet jadi yang siap untuk 

dipublikasikan kepada masyarakat. Pameran akan diadakan di Gedung B5 

Lantai 1 dengan pertimbangan karena tempat tersebut sudah biasa dipakai 

untuk tempat pameran sehingga mempermudah mahasiswa untuk 

melihatnya. 

 
13. Reprografis 

Proses reprografis ini tidak dilakukan oleh desainer tapi dianjurkan 

kepada klien yang dalam hal ini adalah jurusan Seni Rupa FBS Unnes 

untuk melakukan proses reprografis agar karya bisa diperbanyak dan 

mempermudah proses promosi. Proses ini dilakukan setelah proses 

komputer grafis/final artwork. Setelah proses komputer grafis selesai, 

untuk mempermudah cetak dalam jumlah banyak, desain booklet tersebut 

dicetak kedalam bentuk film oleh mesin output film. Dalam pembuatan 

film, ada dua  cara proses memisahkan warna. Cara pertama yaitu dengan 

proses Separasi atau memisahkan warna berdasarkan unsur pokok warna 

gambar tersebut (mode warna). Proses separasi yang umum dipakai adalah 

mode warna CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, dan Black). Dengan proses 

ini warna terbagi menjadi empat film yang masing-masing mewakili 

keempat warna tersebut. Cara yang kedua yaitu dengan proses pemisahan 

warna gambar secara manual. Setiap warna gambar tersebut dipisahkan 
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dalam masing-masing film. Sehingga jumlah film tergantung dari jumlah 

warna gambar tersebut. Hasil film tersebut digunakan sebagai media untuk 

ditransformasikan ke dalam sebuah platemaker di mesin cetak offset.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4 :  Proses Berkarya 

 

Penetapan Tujuan 
Karya 

Analisis Target 
Audien 

Studi 
Kepustakaan 

Observasi dan 
Penentuan Objek 

Wawancara

 

Angket 

Penentuan 
Konsep Desain 

Pengambilan 
Objek 

(pemotretan) 

Seleksi Gambar 
Objek 

Pencetakan 

 

Konsultasi Dosen Pembuatan Desain 
SecaraKomputerisa
si

Penyajian 
Karya Desain 

Reprografis 
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BAB V 

HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karya 1 

 
 

1. Spesifikasi Karya 

a. Nama halaman :  Halaman cover depan 

b. Media   :   

1). Bahan  :  Kertas ivory 230 gram 

2). Alat         :  Komputer 

3). Teknik     :  Digital Printing 

c.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

d. Tahun   :   2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman cover depan terdapat karya – karya keramik yang 

disusun secara teratur rata kiri dengan beberapa perulangan. Background 

cover menggunakan warna jingga dan hitam yang bertekstur garis – garis 

vertikal yang tidak beraturan, disebelah kanan menjorok kebawah ada sebuah 

gambar karya keramik yang sedikit disamarkan agar menyatu dengan 

background.  Dibawahnya terda teks judul booklet dan keterangan objeknya. 

 
3. Analisis Karya 

Penggunaan icon keramik dalam desain dimaksudkan untuk 

menonjolkan identitas karya-karya keramik dalam bookletnya. Keramik 

merupakan pemandangan rutin yang hampir setiap hari ada dalam lingkungan 

seni rupa. 

Untuk menyatukan background dengan tema, penulis memilih 

dominasi warna jingga sebagai warna backgroundnya. Selain itu penulis juga 

memilih warna jingga agar terkesan natural. Latar menggunakan warna jingga 

dan hitam sebagai gambaran identitas keramik yang juga difungsikan untuk 

memperindah tampilan visual dan tidak kosong. Teks untuk judul booklet 

menggunakan jenis huruf Bernard MT Condensed warna putih. Warna putih 

dipilih agar kontras dengan background dan huruf lebih terlihat. Jenis 

layoutnya adalah sircus layout karena tata letak antara gambar dan teksnya 

tidak mengikuti ketentuan baku. 

Pada karya ini kontras sangat terlihat, yaitu antar background dengan 

teks dan gambarnya, hal ini mengurangi kesan monoton dan tetap 
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menghadirkan kesan harmonis. Penyusunan gambar karya keramik yang 

ditata secara teratur dan berulang rata kiri membentuk suatu perpaduan 

bagian – bagiannya sehingga menciptakan irama. Pada karya ini didominasi 

oleh warna jingga sebagai background dan sebagai pusat perhatian yang 

pertama adalah gambar sebuah karya keramik yang berada di bagian kanan 

dan berukuran cukup besar. Hierarki visual muncul karena tidak semua 

komponen grafis sama pentingnya, terfokuskan pada satu titik. Apa yang 

dilihat pertama kali, kedua dan seterusnya ditentukan dengan tingkat rangking 

sebagai berikut : 

1) Gambar karya keramik dengan teknik pijat yang berada disisi kanan, 

ukurannya yang besar menjadikannya perhatian pertama. 

2) Gambar karya – karya keramik yang berada di sisi kiri, hal ini 

dikarenakan jumlahnya yang banyak dan memenuhi sisi kiri. 

3) Teks judul “Booklet” berwarna putih yang berada dibagian kanan 

bawah. 

4) Teks “Studio keramik jurusan Seni Rupa” 

5) Garis putih yang mengitari karya keramik. 

6) Teks “oleh : iin ilmiyatin” yang berada disisi kiri atas. 

7) Background dengan tekstur garis – garis vertikal. 

 
Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan asimetris, 

meskipun penyusunannya tidak sama antara bagian kanan dan kirinya namun 

tetap seimbang. Proporsi yang digunakan adalah proporsi tidak sebanding 

atau tidak ideal, karena setiap bagiannya memiliki ukuran yang berbeda. 
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Kesatuan unsur muncul dari unsur – unsur warna yang selaras antara 

background dengan objek keramiknya 

 

B. Karya 2 

 
 

1. Spesifikasi Karya 

a. Nama halaman :  Halaman Cover Belakang 

b. Media   :   

1). Bahan  :  Kertas ivory 230 gram 

2). Alat         :  Komputer 

3). Teknik     :  Digital Printing 

c.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

d. Tahun   :   2011 

 
2. Deskripsi Karya 

Pada halaman cover belakang hanya ada teks dan logo Unnes. 

Background cover masih menggunakan warna jingga dan hitam yang 
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bertekstur garis – garis vertikal yang tidak beraturan. Huruf diletakkan 

disebelah kiri atas berjajar dengan logo Unnes. 

 
3. Analisis Karya 

Pada cover belakang dasarnya masih sama seperti cover depan, hanya 

saja lebih simple. Latar menggunakan warna Jingga dan hitam dengan tekstur 

garis – garis vertical yang tidak beraturan. Teks untuk judul booklet 

menggunakan jenis huruf Poor Richard dengan menggunakan pewarnaan 

yang sama pada tiap hurufnya yaitu warna putih. Warna putih dipilih agar 

kontras dengan background dan lebih terlihat.  

Seperti pada halaman cover depan kontras sangat terlihat pada karya 

ini, yaitu antar background dengan teks dan gambarnya, hal ini mengurangi 

kesan monoton dan tetap menghadirkan kesan harmonis. Susunan garis 

vertikal pada background menciptakan adanya sedikit irama. Pada karya ini 

didominasi oleh warna jingga yang tercipta dari background. Sementara point 

of interest pada karya ini adalah identitas dari booklet tersebut yang terdiri 

dari nama objek dan logo Unnes yang berwarna putih. Hierarki visual muncul 

karena tidak semua komponen grafis sama pentingnya, terfokuskan pada satu 

titik. Apa yang dilihat pertama kali, kedua dan seterusnya ditentukan dengan 

tingkat rangking sebagai berikut : 

1) Logo Unnes yang berada disamping kanan judul. 

2) Tulisan judul “Booklet Studio Keramik” yang berada disisi kiri. 

3) Tulisan “Jurusan Seni Rupa Unnes” yang berada dibaeah judul. 

4) Background dengan tekstur garis – garis vertikal. 
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Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan asimetris, 

meskipun penyusunannya tidak sama namun tetap tidak berat sebelah. 

Proporsi yang digunakan adalah proporsi tidak sebanding atau tidak ideal, 

karena setiap bagiannya memiliki ukuran yang berbeda. Kesatuan unsur 

muncul karena adanya keselarasan pada warna backgroundnya. 

   
C. Karya 3 dan 4 

 

1. Spesifikasi Karya 

a. Nama halaman :  Halaman Daftar Isi 

b. Media   :   

1). Bahan  :  Kertas ivory 230 gram 

2). Alat         :  Komputer 

3). Teknik     :  Digital Printing 

c.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

d. Tahun   :   2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman daftar isi menggunakan background warna putih yang 

dipinggir – pinggirnya terdapat aksen warna jingga. Pada karya 3 terdapat 

karya keramik yang disusun secara vertikal dan teratur serta keterangan 

halaman untuk setiap judul. Sementara pada karya 4 merupakan lanjutan dari 

halaman 3 tentang keterangan halaman dan sebuah karya keramik. 

 
3. Analisis Karya 

Pada halaman daftar isi menggunakan background warna putih yang 

dipinggir – pinggirnya terdapat aksen warna jingga, background serupa 

dengan buku terbuka. Pada karya 3 terdapat karya keramik yang disusun 

secara vertikal, setiap karyanya diberi stroke berwarna hitam agar gambar 

lebih kontras dengan background. Teks daftar isi menggunakan jenis huruf 

Poor Richard dengan warna hitam. Sementara pada karya 4 hanya terdapat 

sebuah karya keramik dan teks yang merupakan lanjutan dari halaman 

sebelumnya.   

Kontras sangat terlihat pada karya ini, yaitu antar background dengan 

gambarnya, hal ini mengurangi kesan monoton dan tetap menghadirkan kesan 

harmonis. Penyusunan gambar karya keramik yang ditata secara teratur dan 

berulang membentuk suatu perpaduan bagian – bagiannya sehingga 

menciptakan irama. Pada kedua halaman ini masih didominasi oleh warna 

putih pada background, sementara central of interest pada halaman 3 adalah 

susunan karya keramik yang berada dibagian kiri dan pada halaman 4 central 

of interestnya adalah sebuah karya keramik yang ada di bagian kanan bawah. 
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Hierarki visual muncul karena tidak semua komponen grafis sama 

pentingnya, terfokuskan pada satu titik. Apa yang dilihat pertama kali, kedua 

dan seterusnya ditentukan tingkat rangking sebagai berikut, Untuk karya 3 : 

1) Susunan karya keramik yang ditata secara teratur. 

2) Tulisan judul “Daftar Isi”  

3) Tulisan keterangan isi dan halamannya. 

4) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 

5) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

6) Background berwarna putih. 

 
Sementara hierarki visual untuk karya 4 adalah sebagai berikut : 

1) Karya keramik yang berada di sisi kanan. 

2) Tulisan keterangan isi dan halamannya. 

3) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 

4) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

5) Background berwarna putih. 

 
Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan simetris, 

sehingga sangat dirasakan keseimbangannya. Proporsi yang digunakan adalah 

proporsi sebanding, karena setiap bagian objeknya memiliki ukuran sama. 

Kesatuan unsur muncul oleh warna putih yang terdapat diantara gambar dan 

teks yang menyatukan keduanya untuk menyeimbangkan dan mengisi ruang 

yang terasa kosong. 
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D. Karya 5 

 

 
1. Spesifikasi Karya 

e. Nama halaman :  Halaman 1 (Dokumentasi Karya Keramik) 

f. Media   :   

1). Bahan  :  Kertas ivory 230 gram 

2). Alat         :  Komputer 

3). Teknik     :  Digital Printing 

g.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

h. Tahun   :   2011 

 
2. Deskripsi Karya 

Pada halaman dokumentasi karya keramik menggunakan warna jingga 

dengan garis putih yang berada disisi atas dan bawah. Terdapat karya keramik 

berjumlah 20 buah yang disusun secara teratur. dibawahnya terdapat 

keterangan ‘dokumentai karya keramik’. Pada halaman ini hanya berisi 

keterangan visual. 
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3. Analisis Karya 

Halaman dokumentasi karya keramik disebut juga halaman pembuka 

karena halaman ini adalah halaman dalam yang pertama, karena itu pada 

halaman ini hanya diisi gambar karya keramik yang merupakan identitas dari 

karya booklet ini. 

Kontras sangat terlihat pada karya ini, yaitu antar background dengan 

gambarnya, hal ini mengurangi kesan monoton dan tetap menghadirkan kesan 

harmonis. Penyusunan gambar karya keramik yang ditata secara teratur dan 

berulang membentuk suatu perpaduan bagian – bagiannya sehingga 

menciptakan irama. Hierarki visual ditentukan dengan tingkat rangking 

sebagai berikut : 

1) Susunan karya keramik yang ditata secara teratur. 

2) Keterangan halaman yang berada di bagian bawah. 

3) Tulisan keterangan “dokumentasi karya keramik”. 

4) Garis putih yang berada di atas dan bawah. 

5) Garis hitam dibawah background. 

6) Border berwarna jingga dan hitam dengan tekstur garis vertikal. 

7) Background berwarna jingga. 

 
Pada halaman ini didominasi oleh warna jingga pada background 

sementara vocal pointnya adalah susunan karya keramik tersebut. 

Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan simetris, sehingga 

sangat dirasakan keseimbangannya karena antara bagian kanan dan kirinya 

memiliki persamaan komposisi. Proporsi yang digunakan adalah proporsi 
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sebanding, karena setiap bagian objeknya memiliki ukuran sama. Kesatuan 

unsur muncul oleh keselarasan warna antara background dan objeknya.   

 
E. Karya 6 

  
 
1. Spesifikasi Karya 

a. Nama halaman :  Halaman 2  (Kata Sambutan) 

b. Media   :   

1). Bahan  :  Kertas ivory 230 gram 

2). Alat         :  Komputer 

3). Teknik     :  Digital Printing 

c.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

d. Tahun   :   2011 

 
2. Deskripsi Karya 

Pada halaman kata sambutan hanya berisi pesan verbal yang 

merupakan kata sambutan dari Kalab jurusan Seni Rupa, warna background 

adalah warna jingga dengan garis pinggir berwarna putih yang menggantung 
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dibagian kanannya. Pada pojok kanan atas terdapat judul booklet dan logo 

Unnes yang berukuran kecil sebagai identitas. 

 
3. Analisis Karya 

Pada halaman kata sambutan jenis layoutnya adalah copy heavy layout 

layout  karena penyajiannya didominasi oleh teks. Warna backgroundnya 

adalah warna jingga yang dikelilingi oleh garis putih. Di bagian kanan atas 

terdapat teks identitas dari judul booklet.  

Kontras terlihat pada teks dan background. Pada karya ini didominasi 

oleh warna jingga dan sebagai pusat perhatian adalah teks judul “Kata 

Sambutan” yang berada di bagian atas. Susunan teks yang diatur rata kanan 

kiri dan membentuk paragraf menciptakan adanya irama. Hierarki visual 

ditentukan dari apa yang dilihat pertama kali, kedua dan seterusnya 

ditentukan dengan tingkat rangking sebagai berikut : 

1) Tulisan “Kata Sambutan” yang berwarna putih. 

2) Paragraf yang merupakan isi sambutan Kalab Seni Rupa. 

3) Tertanda Kalab Seni Rupa yang berada dibagian kanan bawah. 

4) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo 

Unnes yang berada di pojok kanan atas.  

5) Keterangan halaman “2” yang berada di bagian bawah. 

6) Garis putih yang mengitari kata sambutan dan paragraf. 

7) Garis hitam dibawah background. 

8) Border berwarna jingga dan hitam dengan tekstur garis vertikal. 

9) Background berwarna jingga. 
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Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan asimetris, 

meskipun penyusunannya tidak sama namun tetap tidak berat sebelah. 

Proporsi yang digunakan adalah proporsi tidak sebanding atau tidak ideal, 

karena setiap bagiannya memiliki ukuran yang berbeda. Kesatuan unsur 

demikian rupa dan  muncul karena adanya keselarasan warna background. 

 
F. Karya 7 dan 8 

 

1. Spesifikasi Karya 

a. Nama halaman :  Halaman 3 dan 4 (Profil Jurusan Seni Rupa) 

b. Media   :   

1). Bahan  :  Kertas ivory 230 gram 

2). Alat         :  Komputer 

3). Teknik     :  Digital Printing 

c.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

d. Tahun   :   2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman 3 dan 4 pewarnaan background seperti pada cover 

depan, pada halaman 3 hanya berupa teks judul dan gambar gedung jurusan 

Seni Rupa. Sementara halaman 4 berisi 2 buah gambar gedung Seni Rupa 

tampak dari depan dan belakang dan paragraf yang merupakan keterangan dari 

jurusan Seni Rupa yang disusun dalam 2 columns.  

 
3. Analisis Karya 

Pada halaman 3 dan 4 konsep desainnya minimalis karena yang 

sengaja ditonjolkan adalah gambar dan teksnya. Layout yang digunakan 

adalah jenis grid layout karena tata letaknya mengacu pada konsep grid yang 

seolah-olah bagian per bagian berada di dalam skala grid. Warna background 

adalah warna jingga. Pada halaman 3 hanya berupa teks judul yang ditata 

secara bertingkat. Dibawah teks terdapat gambar gedung Seni Rupa yang 

dikurangi opacitynya sehingga terlihat menyatu dengan background. 

Pada halaman 4 terdapat unsur teks dan 2 buah gambar. Untuk gambar 

ditata dibagian atas secara teratur. Gambar – gambar tersebut diberi white line 

untuk mempertajam kehadiran gambar tersebut. Dibawah gambar ada teks 

yang disusun dalam 2 columns dengan jenis huruf Poor Richard, teks tersebut 

diberi warna putih dan diblending option dengan drop shadow agar teks lebih 

kontras dengan background.  

Kontras terlihat pada judul teks yang menggunakan warna terang dan 

dengan ukuran yang besar. Karena didominasi oleh ruang kosong maka 

adanya teks pada bagian atas menjadi pusat perhatian. Sementara pada 



83 

 

halaman 4, point of interest sangat terlihat pada gambar karena dibantu oleh 

white line. Penyusunan gambar yang ditata secara teratur membentuk suatu 

perpaduan bagian – bagiannya sehingga menciptakan irama. Hierarki visual 

ditentukan oleh tingkat rangking sebagai berikut, untuk halaman 3: 

1) Tulisan judul “Profil Jurusan Seni Rupa”  

2) Gambar gedung Seni Rupa. 

3) Keterangan halaman “3” yang berada di bagian bawah. 

4) Garis putih yang mengitari kata sambutan dan paragraf. 

5) Garis hitam dibawah background. 

6) Border berwarna jingga dan hitam dengan tekstur garis vertikal. 

7) Background berwarna jingga. 

Sementara hierarki visual untuk halaman 4 adalah sebagai berikut : 

1) 2 buah gambar gedung Jurusan Seni Rupa yang berada di sisi atas. 

2) Paragraf yang merupakan keterangan dari jurusan Seni Rupa. 

3) Keterangan halaman “3” yang berada di bagian bawah. 

4) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo. 

5) Garis Putih yang mengitari gambar dan paragraf. 

6) Keterangan di bawah gambar. 

7) Garis hitam dibawah background. 

8) Border berwarna jingga dan hitam dengan tekstur garis vertikal. 

9) Background berwarna jingga. 

Keseimbangan yang digunakan keduanya adalah keseimbangan 

asimetris, meskipun penyusunannya tidak sama namun tetap tidak berat 
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sebelah. Proporsi yang digunakan adalah proporsi tidak sebanding atau tidak 

ideal, karena setiap bagiannya memiliki ukuran yang berbeda. Pada halaman 

3 kesatuan unsur muncul karena keselarasan warna pada background. 

 
G. Karya 9, 10, 11, dan 12 

 

 

 
1. Spesifikasi Karya 

a. Nama halaman :  Halaman 5 (Visi dan Misi) 

          Halaman 6 (Tujuan) 

          Halaman 7 (Studio di Seni Rupa) 

          Halaman 8 (Visi Laboratorium) 
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b. Media   :   

1). Bahan  :  Kertas ivory 230 gram 

2). Alat         :  Komputer 

3). Teknik     :  Digital Printing 

c.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

d. Tahun   :   2011 

 
2. Deskripsi Karya 

Pada keempat halaman tersebut memiliki kesamaan konsep dengan 

karya sebelumnya. Pewarnaan background seperti pada halaman sebelumnya. 

Unsurnya berupa teks dan gambar.  Pada halaman 5 dan 7 terdapat judul 

dengan teks berukuran besar dan ditata secara bertingkat dan tidak beraturan. 

Sementara pada halaman lainnya hanya berupa paragraf berwarna putih.  

 
3. Analisis Karya 

Pada keempat halaman tersebut jenis layoutnya adalah grid layout  

karena tata letaknya mengacu pada konsep grid yang seolah-olah bagian per 

bagian (teks) berada di dalam skala grid. Warna background adalah warna 

jingga, Unsurnya berupa teks dan gambar yang dikurangi opacitynya sehingga 

menyatu dengan background. Gambar disesuaikan dengan keterangan yang 

ditulis. Pada halaman 5 dan 7  terdapat judul dengan teks berukuran besar dan 

ditata secara bertingkat dan tidak beraturan. Dibawah judul ada teks yang 

menjadi paragraf berwarna putih dan diberi shadow agar teks lebih terlihat. 

Sementara pada halaman 6 dan 8  berupa paragraf berwarna putih yang diberi 
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drop shadow. Dibagian pinggir diberi garis putih sebagai border. Jenis huruf 

yang digunakan adalah Poor Richard. Pada bagian pojok kanan atas diberi 

judul booklet dan logo Unnes warna putih. 

Kontras terlihat pada teks judul karena warna teks adalah putih. 

Penyusunan paragraf yang ditata rata kanan kiri membentuk suatu perpaduan 

bagian – bagiannya sehingga menciptakan irama. Pada karya ini didominasi 

oleh warna jingga yang menjadi warna background, sementara yang menjadi 

central of point adalah gambar pendukung yang bearada di bagian kanan atas 

yang berukuran cukup besar. Hierarki visual ditentukan oleh tingkat rangking 

sebagai berikut, untuk halaman 5 : 

1) Gambar karya keramik yang berada di sisi kanan. 

2) Tulisan judul “Visi Misi Tujuan”  

3) Tulisan “Jurusan Seni Rupa” yang berada di bawah judul. 

4) Keterangan Visi dan Misi. 

5) Keterangan halaman “5” yang berada di bagian bawah. 

6) Garis putih yang mengitari kata sambutan dan paragraf. 

7) Garis hitam dibawah background. 

8) Border berwarna jingga dan hitam dengan tekstur garis vertikal. 

9) Background berwarna jingga. 

 
Hierarki visual untuk halaman 6 adalah sebagai berikut : 

1) Gambar gedung Jurusan Seni Rupa yang berada di sisi kanan atas. 

2) Paragraf yang merupakan tujuan dari jurusan Seni Rupa. 

3) Keterangan halaman “3” yang berada di bagian bawah. 
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4) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo 

Unnes yang berada di pojok kanan atas.  

5) Garis Putih yang mengitari gambar dan paragraf. 

6) Keterangan di bawah gambar yang bertuliskan “Gedung Seni Rupa 

tampak depan dan belakang” 

7) Garis hitam dibawah background. 

8) Border berwarna jingga dan hitam dengan tekstur garis vertikal. 

9) Background berwarna jingga. 

 
Hierarki visual untuk halaman 7 adalah sebagai berikut : 

1) Tulisan judul “Studio - studio”  

2) Tulisan “Jurusan Seni Rupa” yang berada di bawah judul. 

3) Keterangan studio yang ada di jurusan Seni Rupa. 

4) Gambar karya keramik dengan teknik lempeng yang disamarkan yang 

berada di sisi bawah. 

5) Keterangan halaman “7” yang berada di bagian bawah. 

6) Garis putih yang mengitari kata sambutan dan paragraf. 

7) Garis hitam dibawah background. 

8) Border berwarna jingga dan hitam dengan tekstur garis vertikal. 

9) Background berwarna jingga. 
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Hierarki visual untuk halaman 8 adalah sebagai berikut : 

1) Gambar kegiatan membuat keramik yang dipraktekan oleh seorang 

mahasiswa di studio keramik. 

2) Sub-judul tentang Visi, Misi, Fungsi dan Tujuan Laboratorium jurusan 

Seni Rupa. 

3) Paragraf yang merupakan visi laboratorium. 

4) Keterangan halaman “8” yang berada di bawah. 

5) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo 

Unnes yang berada di pojok kanan atas.  

6) Garis Putih yang mengitari gambar dan paragraf. 

7) Keterangan di bawah gambar yang bertuliskan “Gedung Seni Rupa 

tampak depan dan belakang” 

8) Garis hitam dibawah background. 

9) Border berwarna jingga dan hitam dengan tekstur garis vertikal. 

10) Background berwarna jingga. 

 
Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan asimetris, 

meskipun penyusunannya tidak sama namun tetap tidak berat sebelah. 

Proporsi yang digunakan adalah proporsi tidak sebanding atau tidak ideal, 

karena setiap bagiannya memiliki ukuran yang berbeda. Kesatuan unsur 

muncul karena adanya keselarasan warna background dengan objek 

gambar yang digunakan sebagai pendukung paragraf. 
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H. Karya 13 dan 14 

 

 
1. Spesifikasi Karya 

a. Nama halaman :  Halaman 9 (Misi Laboratorium) 

    Halaman 10 (Fungsi dan Tujuan) 

b. Media   :   

1). Bahan  :  Kertas ivory 230 gram 

2). Alat         :  Komputer 

3). Teknik     :  Digital Printing 

c.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

d. Tahun   :   2011 

 
2. Deskripsi Karya 

Pada kedua halaman tersebut memiliki kesamaan konsep dengan karya 

sebelumnya. Background menggunakan warna jingga dan hitam. Unsurnya 

hanya berupa teks berwarna putih yang merupakan lanjutan dari sub-judul 

pada halaman sebelumnya.  
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3. Analisis Karya 

Pada kedua halaman tersebut konsep desainnya minimalis karena yang 

sengaja ditonjolkan adalah teksnya. Jenis layoutnya adalah copy heavy layout 

karena didominasi oleh penyajian teks. Warna background adalah warna 

jingga, Dibagian pinggir diberi garis putih sebagai border. Jenis huruf yang 

digunakan adalah Poor Richard. Pada bagian pojok kanan atas diberi judul 

booklet dan logo Unnes warna putih. 

Kontras terlihat pada teks karena warna teks adalah putih. Penyusunan 

paragraf yang ditata rata kanan kiri membentuk suatu perpaduan bagian – 

bagiannya sehingga menciptakan irama. Pada kedua karya ini didominasi 

oleh warna jingga pada background, sementara emphasis pada halaman ini 

adalah teksnya. Hierarki visual ditentukan oleh tingkat rangking sebagai 

berikut, untuk halaman 9 : 

1) Tulisan anak sub-judul “Misi Laboratorium”  

2) Keterangan misi laboratorium yang terbagi menjadi 3 macam. 

3) Keterangan halaman “9” yang berada di bagian bawah. 

4) Garis putih yang mengitari kata sambutan dan paragraf. 

5) Garis hitam dibawah background. 

6) Border berwarna jingga dan hitam dengan tekstur garis vertikal. 

7) Background berwarna jingga. 

 
Hierarki visual untuk halaman 10 adalah sebagai berikut : 

1) Tulisan anak sub-judul “Fungsi dan Tujuan Laboratorium”  

2) Keterangan fungsi dan tujuan laboratorium yang terdiri dari 5 poin. 
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3) Keterangan halaman “10” yang berada di bawah. 

4) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo. 

5) Garis Putih yang mengitari gambar dan paragraf. 

6) Keterangan di bawah gambar yang bertuliskan “Gedung Seni Rupa 

tampak depan dan belakang” 

7) Garis hitam dibawah background. 

8) Border berwarna jingga dan hitam dengan tekstur garis vertikal. 

9) Background berwarna jingga. 

 
Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan simetris untuk 

halaman 9 dan keseimbangan asimetris untuk halaman 10. Proporsi yang 

digunakan adalah proporsi sebanding, karena setiap bagiannya memiliki 

ukuran yang sama. Kesatuan unsur muncul karena adanya keselarasan warna 

backgroundnya. 

 
I. Karya 15 
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1. Spesifikasi Karya 

a. Nama halaman :  Halaman 11 (Profil Studi Keramik) 

b. Media   :   

   1). Bahan   :  Kertas ivory 230 gram 

   2). Alat         :  Komputer 

   3). Teknik     :  Digital Printing 

c.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

d. Tahun   :   2011 

 
2. Deskripsi Karya 

Pada halaman 11 yang merupakan halaman profil studio keramik, 

templatenya menyerupai gambar buku terbuka seperti pada halaman daftar 

isi. Pemilihan warna background dominan putih dengan aksen warna 

jingga. Untuk teks judul berada di bagian kiri atas, berwarna merah dengan 

ukuran yang besar dan ditata bertingkat. Dibawahnya terdapat keterangan 

lengkap dari studio keramik. Pada pojok kanan bawah terdapat 2 gambar 

studio keramik yang disusun agak miring. 

 
3. Analisis Karya 

Penggunaan 2 buah gambar keramik dalam desain dimaksudkan 

untuk menonjolkan identitas studio keramik. Pada halaman ini warna 

backgroundnya adalah warna putih, dipilih karena menyesuaikan dengan 

gambar template buku yang terbuka. Meski demikian halaman ini masih 

bernuansa keramik karena masih ada aksen warna keramik pada bagian 
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bordernya. Jenis layoutnya adalah sircus layout karena susunan elemennya 

tidak mengacu pada aturan baku. Teks judul berwarna merah dengan 

shadow berwarna hitam dan berukuran lebih besar. Dibawahnya terdapat 

paragraf yang berisi keterangan tentang studio keramik, teks paragraf 

berwarna hitam agar kontras dengan background.  Jenis hurufnya adalah 

Poor Richard. 

Kontras terlihat pada teks judul karena menggunakan warna merah. 

Penyusunan gambar karya keramik membentuk suatu perpaduan bagian – 

bagiannya sehingga menciptakan irama. Pada karya ini didominasi warna 

putih yang menjadi warna background dan point of interestnya adalah  

tulisan judul “Profil Studio Keramik”. 

Hierarki visual ditentukan oleh tingkat rangking sebagai berikut: 

1) Tulisan judul “Profil Studio Keramik”. 

2) 2 buah gambar studio keramik yang sengaja disusun tidak rapi. 

3) Sub-judul “Studio Keramik jurusan Seni Rupa” 

4) Paragraf yang merupakan keterangan lengkap dari studio keramik. 

5) Keterangan halaman “11” yang berada di bagian bawah. 

6) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 

7) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

8) Background berwarna putih. 

 
Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan asimetris, 

meskipun penyusunannya tidak sama namun tetap tidak berat sebelah. 

Proporsi yang digunakan adalah proporsi tidak sebanding, karena setiap 
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bagiannya memiliki ukuran yang berbeda. Kesatuan unsur muncul oleh 

adanya warna putih yang menyerupai buku terbuka yang menyatukan 

semua objeknya. 

 
J. Karya 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 

 

1. Spesifikasi Karya 

a. Nama halaman :  Halaman 12 (Profil studio keramik) 

          Halaman 13, 14, dan 15 (Pengelolaan studio keramik) 

          Halaman 16 dan 17 (Sejarah studio keramik) 

          Halaman 18 dan 19 (Kapasitas, penerangan, kebersihan) 

    Halaman 20 (Pemakaian studio keramik) 
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b. Media   :   

1). Bahan  :  Kertas ivory 230 gram 

2). Alat         :  Komputer 

3). Teknik     :  Digital Printing 

c.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

d. Tahun   :   2011 

 
2. Deskripsi Karya 

Pada halaman 12 sampai 20 konsepnya sama seperti pada halaman 11. 

Pada halaman ini warna backgroundnya adalah warna putih dengan aksen 

warna jingga, gambar template berupa gambar buku yang terbuka. Bedanya 

pada halaman ini hanya berupa teks (kecuali halaman 17). Teks sub-judul 

berwarna merah dan berukuran lebih besar. Dibawahnya terdapat paragraf 

yang berisi keterangan tentang studio keramik, teks paragraf berwarna hitam. 

 
3. Analisis Karya 

Pada halaman 12 sampai 20 pesan yang ditonjolkan adalah pesan 

teksnya sehingga halaman ini di dominasi oleh teks, karena itu jenis layoutnya 

adalah copy heavy layout. Warna backgroundnya adalah warna putih, dipilih 

karena menyesuaikan dengan gambar template buku yang terbuka. Meski 

demikian halaman ini masih bernuansa keramik karena masih ada aksen warna 

keramik pada bagian bordernya.  Dibawah sub-judul ada teks yang menjadi 

paragraf diberi warna hitam agar kontras dengan background. Jenis huruf 
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yang digunakan adalah Poor Richard. Pada bagian pojok kanan atas diberi 

judul booklet dan logo Unnes warna putih. 

Kontras terlihat pada teks sub-judul karena warna teks adalah merah. 

Penyusunan teks yang ditata rata kanan kiri membentuk suatu perpaduan 

bagian – bagiannya sehingga menciptakan irama. Pada karya ini didominasi 

warna putih background dan yang menjadi vocal point adalah teksnya. 

Hierarki visual ditentukan oleh tingkat rangking sebagai berikut, untuk 

halaman 12 : 

1) Paragraf yang merupakan lanjutan dari halaman sebelumnya. 

2) Keterangan halaman “12” yang berada di bagian bawah. 

3) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 

4) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo 

Unnes yang berada di pojok kanan atas.  

5) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

6) Background berwarna putih. 

 
Hierarki visual untuk halaman 13 adalah sebagai berikut : 

1) Sub-judul “Pengelolaan Studio Keramik” berwarna merah. 

2) Paragraf yang merupakan keterangan yang menjelaskan tentang 

pengelolaan studio keramik. 

3) Keterangan halaman “13” yang berada di bagian bawah. 

4) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 

5) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

6) Background berwarna putih. 
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Hierarki visual untuk halaman 14 adalah sebagai berikut : 

1) Paragraf yang merupakan lanjutan dari halaman sebelumnya. 

2) Keterangan halaman “14” yang berada di bagian bawah. 

3) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 

4) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo. 

5) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

6) Background berwarna putih. 

 
Hierarki visual untuk halaman 15 adalah sebagai berikut : 

1) Teks yang merupakan lanjutan dari halaman sebelumnya. 

2) Keterangan halaman “15” yang berada di bagian bawah. 

3) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 

4) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

5) Background berwarna putih. 

 
Hierarki visual untuk halaman 16 adalah sebagai berikut : 

1) Sub-Judul “Sejarah Studio Keramik”. 

2) Paragraf yang merupakan keterangan tentang sejarah studio keramik. 

3) Keterangan halaman “16” yang berada di bagian bawah. 

4) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 

5) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo 

Unnes yang berada di pojok kanan atas.  

6) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

7) Background berwarna putih. 
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Hierarki visual untuk halaman 17 adalah sebagai berikut : 

1) Gambar gedung jurusan Seni Rupa. 

2) Paragraf yang merupakan lanjutan dari halaman sebelumnya. 

3) Keterangan halaman “17” yang berada di bagian bawah. 

4) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 

5) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

6) Background berwarna putih. 

 
Hierarki visual untuk halaman 18 adalah sebagai berikut : 

1) Sub-judul “Kapasitas, Kebersihan, dan Penerangan di Studio Keramik”. 

2) Paragraf yang merupakan keterangan dari sub-judul di atas. 

3) Keterangan halaman “18” yang berada di bagian bawah. 

4) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo 

Unnes yang berada di pojok kanan atas.  

5) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 

6) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo 

Unnes yang berada di pojok kanan atas.  

7) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

8) Background berwarna putih. 

 
Hierarki visual untuk halaman 19 adalah sebagai berikut : 

1) Paragraf yang merupakan lanjutan dari halaman sebelumnya. 

2) Keterangan halaman “19” yang berada di bagian bawah. 

3) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 
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4) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

5) Background berwarna putih. 

 
Hierarki visual untuk halaman 20 adalah sebagai berikut : 

1) Sub-judul “Pemakaian Studio Keramik”. 

2) Paragraf yang merupakan keterangan dari sub-judul di atas. 

3) Keterangan halaman “20” yang berada di bagian bawah. 

4) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo 

Unnes yang berada di pojok kanan atas.  

5) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 

6) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo 

Unnes yang berada di pojok kanan atas.  

7) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

8) Background berwarna putih. 

 
Secara keseluruhan, keseimbangan yang digunakan adalah 

keseimbangan asimetris, meskipun penyusunannya tidak sama namun 

tetap tidak berat sebelah. Proporsi yang digunakan adalah proporsi tidak 

sebanding atau tidak ideal, karena setiap bagiannya memiliki ukuran yang 

berbeda. Kesatuan unsur muncul karena adanya keselarasan antara 

background dengan tulisan. 
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K. Karya 25 dan 26 

 

1. Spesifikasi Karya 

e. Nama halaman :  Halaman 21 dan 22 (Pemakaian Studio Keramik) 

f. Media   :   

1). Bahan  :  Kertas ivory 230 gram 

2). Alat         :  Komputer 

3). Teknik     :  Digital Printing 

g.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

h. Tahun   :   2011 

 
4. Deskripsi Karya 

Pada halaman 25 dan 26 konsepnya sama seperti halaman 

sebelumnya. Pada halaman ini warna backgroundnya adalah warna putih 

dengan aksen warna jingga, gambar template berupa gambar buku yang 

terbuka. Bedanya pada halaman ini, di bagian bawahnya ada 6 gambar karya 

keramik yang disusun secara horisontal. Teks sub-judul berwarna merah dan 
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berukuran lebih besar. Dibawahnya terdapat paragraf yang berisi keterangan 

tentang studio keramik, teks paragraf berwarna hitam. 

 
5. Analisis Karya 

Pada halaman ini  pesan yang ditonjolkan adalah pesan teksnya 

sehingga halaman ini didominasi oleh teksnya, karena itu jenis layoutnya 

adalah copy heavy layout. Data visual yang berupa gambar karya keramik 

hanya sebagai penunjang saja. Warna backgroundnya adalah warna putih, 

dipilih karena menyesuaikan dengan gambar template buku yang terbuka. 

Meski demikian halaman ini masih bernuansa keramik karena masih ada 

aksen warna keramik pada bagian bordernya.  Dibawah sub-judul ada teks 

yang menjadi paragraf diberi warna hitam agar kontras dengan background. 

Jenis huruf yang digunakan adalah Poor Richard. Pada bagian pojok kanan 

atas diberi judul booklet dan logo Unnes warna putih. 

Kontras terlihat pada teks sub-judul karena warna teks adalah merah. 

Penyusunan teks yang ditata rata kanan kiri membentuk suatu perpaduan 

bagian – bagiannya sehingga menciptakan irama. Pada karya ini didominasi 

oleh warna putih background. Pusat perhatiannya adalah susunan karya 

keramik yang berada di bagian bawah. Hierarki visual ditentukan oleh tingkat 

rangking sebagai berikut, untuk halaman 21 : 

1) Susunan 6 buah gambar karya keramik yang berada di bagian bawah. 

2) Keterangan tentang media dan teknik yang diajarkan dalam mata kuliah 

keramik 1. 

3) Keterangan halaman “21” yang berada di bagian bawah. 
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4) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 

5) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

6) Background berwarna putih. 

 
Hierarki visual untuk halaman 22 adalah sebagai berikut : 

1) Susunan 6 buah gambar karya keramik yang berada di bagian bawah. 

2) Keterangan tentang media dan teknik yang diajarkan dalam mata kuliah 

keramik 2. 

3) Keterangan halaman “22” yang berada di bagian bawah. 

4) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo 

Unnes yang berada di pojok kanan atas.  

5) Border yang serupa dengan bagian tengan buku, berada di sisi kanan. 

6) Aksen jingga yang berada di atas dan bawah. 

7) Background berwarna putih. 

 
Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan asimetris, 

meskipun penyusunannya tidak sama namun tetap tidak berat sebelah. 

Proporsi yang digunakan adalah proporsi tidak sebanding atau tidak ideal, 

karena setiap bagiannya memiliki ukuran yang berbeda. Kesatuan unsur 

muncul karena adanya keselarasan warna background dengan objek 

gambarnya. 
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L. Karya 27, 28, 29, dan 30 

 

 

 

1. Spesifikasi Karya 

a. Nama halaman :  Halaman 23, 24, 25, 26 (Peralatan membuat keramik) 

b. Media   :   

1). Bahan  :  Kertas ivory 230 gram 

2). Alat         :  Komputer 

3). Teknik     :  Digital Printing 

c.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

d. Tahun   :   2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada keempat halaman tersebut unsur pesan yang disampaikan adalah 

unsur visual dan verbal. Terdapat beberapa gambar alat untuk membuat 

keramik dan penjelasan singkatnya. Teks ditata berdampingan dengan gambar, 

disesuaikan antara gambar dan keterangannya. Pewarnaan background adalah 

jingga dan hitam.  

 
3. Analisis Karya 

Pada keempat halaman tersebut unsur yang lebih utama adalah data 

visualnya, meski begitu keterangan dari gambar juga penting. Karena itu 

penulis tidak memblurkan gambar dan tidak menumpang tindihkan gambar 

dengan teks. Jenis layoutnya adalah picture window layout  karena gambar 

yang diterangkan berupa foto close-up yang merupakan foto aslinya. Gambar 

disusun secara tidak beraturan namun tetap seimbang. Warna background 

adalah warna jingga dan hitam dengan tekstur garis. Pada halaman 24 terdapat 

sub-judul dengan teks berwarna kuning dan berukuran lebih besar. Dibawah 

sub-judul ada paragraf berwarna putih dan diberi shadow agar lebih terlihat. 

Sementara pada halaman yang lainnya hanya berupa gambar dan paragraf 

berwarna putih yang diberi drop shadow. Dibagian pinggir diberi garis putih 

sebagai border. Jenis huruf yang digunakan adalah Poor Richard. Pada bagian 

pojok kanan atas diberi judul booklet dan logo Unnes warna putih. 

Kontras terlihat pada gambar yang diatur secara beraturan dan 

berukuran cukup besar. Penyusunan teks yang ditata rata kanan membentuk 

suatu perpaduan bagian – bagiannya sehingga menciptakan irama. Pada 
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halaman ini didominasi oleh warna background dan emphasisnya adalah 

gambar peralatan keramik. Hierarki visual untuk halaman 23, 24, 25, dan 26 

adalah sebagai berikut : 

1) Gambar peralatan keramik. 

2) Keterangan gambar dari tiap – tiap peralatan. 

3) Keterangan halaman yang berada di bagian bawah. 

4) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo 

Unnes yang berada di pojok kanan atas. 

5) Garis Putih yang mengitari gambar dan paragraf. 

6) Garis hitam dibawah background. 

7) Border berwarna jingga dan hitam dengan tekstur garis vertikal. 

8) Background berwarna jingga. 

 
Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan asimetris, 

meskipun penyusunannya tidak sama namun tetap tidak berat sebelah. 

Proporsi yang digunakan adalah proporsi tidak sebanding atau tidak ideal, 

karena setiap bagiannya memiliki ukuran yang berbeda. Kesatuan unsur 

muncul karena adanya keselarasan warna background. 
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M. Karya 31, 33, 35, 37, 38, dan 39 

  

  

  
1. Spesifikasi Karya 

a. Nama halaman :  Halaman 27, 29, 31, 33, 34, 35, dan 36 (Teknik keramik) 

b. Media   :   

1). Bahan  :  Kertas ivory 230 gram 

2). Alat         :  Komputer 

3). Teknik     :  Digital Printing 

c.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

d. Tahun   :   2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada keenam halaman tersebut pewarnaan background seperti pada 

cover depan. Unsurnya berupa teks dan gambar karya keramik. Teks ditata 

berdampingan dengan gambar, disesuaikan antara gambar dan keterangannya.  

 
3. Analisis Karya 

Jenis layout pada halaman tersebut adalah picture window layout  

karena gambar yang diterangkan berupa foto close-up yang merupakan foto 

aslinya. Warna background adalah warna jingga. Pada keenam karya tersebut 

terdapat sub-judul dengan teks berwarna kuning dan berukuran lebih besar. 

Dibawah sub-judul ada teks yang menjadi paragraf berwarna putih dan diberi 

shadow agar teks lebih terlihat. Dibagian pinggir diberi garis putih sebagai 

border. Jenis huruf yang digunakan adalah Poor Richard. Pada bagian pojok 

kanan atas diberi judul booklet dan logo Unnes warna putih. 

Kontras terlihat pada gambar yang ditata disamping teks. Penyusunan 

teks yang ditata rata kanan membentuk suatu perpaduan bagian – bagiannya 

sehingga menciptakan irama. Pada halaman ini didominasi dan ditekankan 

oleh gambar karya keramiknya. Hierarki visual untuk kelima halaman 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Gambar peralatan keramik. 

2) Judul teknik keramik. 

3) Keterangan tentang teknik keramik tersebut. 

4) Keterangan halaman yang berada di bagian bawah. 
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5) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo 

Unnes yang berada di pojok kanan atas.  

6) Garis Putih yang mengitari gambar dan paragraf. 

7) Garis hitam dibawah background. 

8) Border berwarna jingga dan hitam dengan tekstur garis vertikal. 

9) Background berwarna jingga. 

 
Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan asimetris, 

meskipun penyusunannya tidak sama namun tetap tidak berat sebelah. 

Proporsi yang digunakan adalah proporsi tidak sebanding atau tidak ideal, 

karena setiap bagiannya memiliki ukuran yang berbeda. Kesatuan unsur 

muncul karena adanya keselarasan warna antara background dan objeknya. 

N. Karya 32, 34, dan 36 
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1. Spesifikasi Karya 

a. Nama halaman :  Halaman 30, 32, dan 34 (karya keramik) 

b. Media   :   

1). Bahan  :  Kertas ivory 230 gram 

2). Alat         :  Komputer 

3). Teknik     :  Digital Printing 

c.  Ukuran  :  14 x 15 cm 

 

2. Deskripsi Karya 

Pada ketiga halaman tersebut konsepnya sama. warna background 

adalah warna jingga seperti pada cover depan. Unsurnya berupa gambar karya 

keramik dan keterangan singkat gambar. Gambar ditata dengan baik agar enak 

dilihat dan tetap seimbang. 

 
3. Analisis Karya 

Pada ketiga halaman tersebut yang ditonjolkan hanyalah gambar karya 

keramiknya saja. Jenis layout-nya adalah picture window layout  karena 

gambar yang diterangkan berupa foto close-up yang merupakan foto aslinya. 

Warna background adalah warna jingga dan hitam dengan tekstur garis. 

Dibagian bawah gambar ada teks yang merupakan keterangan tentang teknik 

dari karya tersebut. Dibagian pinggir diberi garis putih sebagai border. Jenis 

huruf yang digunakan adalah Poor Richard. Pada bagian pojok kanan atas 

diberi judul booklet dan logo Unnes warna putih. 
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Kontras terlihat pada gambar dengan ukuran yang besar. Penyusunan 

gambar yang ditata sedemikian rupa membentuk suatu perpaduan bagian – 

bagiannya sehingga menciptakan irama. Pada halaman ini didominasi dan 

ditekankan oleh gambar karya keramik.. 

Hierarki visual untuk ketiga halaman tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Gambar karya keramik. 

2) Judul teknik keramik. 

3) Keterangan halaman yang berada di bagian bawah. 

4) Identitas booklet yang terdiri dari judul, keterangan objek dan logo 

Unnes yang berada di pojok kanan atas.  

5) Garis Putih yang mengitari gambar dan paragraf. 

6) Garis hitam dibawah background. 

7) Border berwarna jingga dan hitam dengan tekstur garis vertikal. 

8) Background berwarna jingga. 

 
Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan simetris, karena 

gambar berada ditengah. Proporsi yang digunakan adalah proporsi tidak 

sebanding atau tidak ideal, karena setiap bagiannya memiliki ukuran yang 

berbeda. Kesatuan unsur muncul karena adanya keselarasan warna antara 

background dan objek gambar. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Karya booklet pada tugas akhir ini seluruh komponennya berlatar belakang 

pada karya - karya yang terdapat di studio keramik Jurusan Seni Rupa Unnes. 

Menggambarkan hal - hal yang terdapat di studio tersebut untuk dituangkan ke 

dalam booklet. Pada keseluruhan karya booklet ini jika diamati dalam isinya satu 

persatu semua menggambarkan kondisi gedung seni rupa FBS Unnes, tujuan 

jurusan seni rupa, profil jurusan seni rupa, media dan teknik seni keramik, 

kegiatan belajar mengajar, serta karya-karya mahasiswa. 

Simpulan pertama, melalui tugas akhir ini penulis dapat mengaplikasikan 

pengetahuan pemahaman dan keterampilan yang penulis peroleh di dalam mata 

perkuliahan Komputer Grafis 1 dalam mengaplikasikan Corel Draw pada 

pembuatan penataan layout. Komputer Grafis 2 dalam mengaplikasikan Adobe 

Phothoshop pada pembuatan efek-efek foto, mata kuliah Nirmana untuk 

mengkomposisikan segala unsur dan prinsip desain, mata kuliah Fotografi dalam 

pengaturan pengambilan objek, mata kuliah Huruf dan Tipografi dalam 

mengkomposisikan hurufnya, serta mata kuliah yang lainnya yang diaplikasikan 

untuk pembuatan karya booklet ini. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk karya 

desain booklet sebagai media Promosi Studio Keramik Jurusan Seni Rupa FBS 

Unnes. 
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Simpulan kedua, berdasarkan data yang diperoleh dari target audience dan 

klien, akhirnya dihasilkan sebuah karya booklet yang terdiri dari 35 halaman 

meliputi kata sambutan dari Kalab Seni Rupa, profil jurusan Seni Rupa bersama 

dengan visi, misi dan tujuannya, profil studio keramik bersama visi, misi dan 

tujuannya, kapasitas, pengelolaan dan pemakaian studio keramik, penjelasan dan 

dokumentasi mengenai kegiatan dan peralatan yang ada di studio keramik, serta 

penjelasan mengenai teknik pembuatan keramik dan beberapa contoh karya 

keramik. Konsep tersebut dihasilkan melalui proses berkarya yang dimulai dari 

analisis target audience, dan seterusnya. Dari jawaban hasil angket terhadap 

target audience (siswa SMA/SMK) yang telah diperoleh dapat ditarik sebuah 

kesimpulan sebagai pertimbangan desainer untuk pembuatan booklet yaitu, jenis 

huruf yang cocok digunakan untuk pembuatan iklan booklet menurut responden 

adalah Bernard MT Condensed dan Poor Richard, Ukuran font yang digunakan 

dalam pembuatan booklet pada judul cover, sub judul dan isi memakai ukuran 

huruf 22, 18, dan 16 point, Warna huruf yang digunakan untuk pembuatan iklan 

booklet diserahkan pada desainer, warna background  yang dipilih adalah 

dominan biru dan komposisi yang sesuai untuk booklet yaitu keseimbangan 

asimetris. Sementara data yang berasal dari klien meliputi : hasil wawancara, 

profil jurusan Seni Rupa, visi, misi, dan tujuan, profil dari studio keramik, daftar 

inventaris studio keramik, dokumentasi dari karya – karya keramik dan 

peralatannya serta kegiatan belajar mata kuliah keramik di studio keramik. Data – 

data tersebut didapat dari jurusan yang sebagian penulis dapatkan melalui 

penelitian. Selain data yang tersebut di atas, klien juga memberikan anjuran 
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mengenai konsep warna background, klien meminta agar warna oranye dipilih 

sebagai warna dasar dengan pertimbangan agar antara isi dan tampilan terlihat 

maching.  

 
B.  Saran 

Dalam berkarya seni, sumber gagasan sangatlah banyak. Pengalaman 

estetis, kebudayaan, permasalahan-permasalahan sosial atau apapun bisa diolah 

menjadi sumber inspirasi dalam berkarya seni. Seperti tugas akhir ini, berupa 

promosi Studio Jurusan Seni Rupa Unnes melalui booklet studio Keramik, suatu 

lembaga milik pemerintah. Bagi seorang desainer, orisinilitas karya yang 

berkualitas sehingga mewarnai corak desain yang ada. Di samping itu desain juga 

dapat dijadikan bahan sebagai referensi desainer - desainer muda lainnya. 

Karya desain yang dihasilkan untuk mempromosikan suatu produk, 

hendaknya memperhatikan beberapa hal yang perlu dicermati agar media promosi 

dapat memberikan dampak positif. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepada penulis, agar karya booklet yang telah dibuat benar – benar 

menjadi pengalaman untuk membuat rancangan booklet yang lebih baik 

lagi karena mengetahui  kekurangan dan kelebihan karya booklet studio 

keramik yang telah dibuat. 

2. Kepada pihak Studio Jurusan Seni Rupa Unnes,  

a) Studio dan karya – karyanya hendaknya didokumentasikan dalam 

arsip jurusan untuk mempermudah dalam pencarian data apabila 

diperlukan. 
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b) Laporan karya booklet yang dibuat hendaknya disimpan didalam 

perpustakaan jurusan dan dijadikan referensi untuk jurusan. 

c) Booklet yang dibuat hendaknya disebarluaskan kepada si pembaca 

di sekolah khususnya SMA dan SMK sebagai media untuk 

mempromosikan jurusan Seni Rupa. 

3. Kepada masyarakat khususnya siswa SMA/SMK hendaknya lebih banyak 

mencari informasi dari media promosi yang ada mengenai jurusan yang 

hendak diambil. 
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ANGKET PILIHAN WARNA, TIPOGRAFI DAN KOMPOSISI BOOKLET 

 
Nama / Umur  : …………………………………………………………….. 
Alamat   : …………………………………………………………….. 
Sekolah  : …………………………………………………………….. 
 
Jawaban pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (x) 
menurut jawaban anda! 
 
1. Jenis huruf apa yang cocok digunakan untuk pembuatan judul Cover Booklet ? 

a. Britannic Bold    c. Rockwell 
b. Bernard MT Condensed   d. Poor Richard 

2. Jenis huruf apa yang cocok digunakan untuk pembuatan bagian isi Booklet ? 
a. Cambria Math    c. Lucida Console 
b. TW Cen MT    d. Poor Richard 

3. Ukuran huruf yang digunakan dalam pembuatan Booklet (judul cover, sub 
judul dan isi)? 
a. 20, 18, 12 point  

(Perancangan Media Promosi Jurusan Seni 
Rupa FBS  Unnes Melalui Media Booklet 
Studio Keramik),  

(Perancangan Media Promosi Jurusan Seni Rupa 
FBS Unnes Melalui Media Booklet Studio 
Keramik),  
(Perancangan Media Promosi Jurusan Seni Rupa FBS Unnes Melalui Media 
Booklet Studio Keramik ),  

b. 22, 14, 10 point  

(Perancangan Media Promosi Jurusan 
Seni Rupa FBS Unnes Melalui Media 
Booklet Studio Keramik),  
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(Perancangan Media Promosi Jurusan Seni Rupa 
FBS Unnes Melalui Media Booklet Studio 
Keramik),  
(Perancangan Media Promosi Jurusan Seni Rupa FBS Unnes Melalui Media Booklet Studio 
Keramik ) 

c. 14,12, dan 10 point 
(Perancangan Media Promosi Jurusan Seni Rupa FBS Unnes 
Melalui Media Booklet Studio Keramik ), 
 (Perancangan Media Promosi Jurusan Seni Rupa FBS Unnes Melalui 
Media Booklet Studio Keramik ),  
(Perancangan Media Promosi Jurusan Seni Rupa FBS Unnes Melalui Media Booklet Studio 
Keramik ), 

d. 26, 18, 14 point 

(Perancangan Media Promosi 
Jurusan Seni Rupa FBS Unnes 
Melalui Media Booklet Studio 
Keramik ),  
Perancangan Media Promosi Jurusan Seni Rupa 
FBS Unnes Melalui Booklet Studio Keramik), 
(Perancangan Media Promosi Jurusan Seni Rupa FBS Unnes 
Melalui Media Booklet Studio Keramik ) 
 

4. Menurut anda warna background  apakah yang cocok dibuat dalam Booklet? 
a.   

     
b.  

     
c.  

     
d.   

     
 

5. Warna huruf apa yang digunakan untuk pembuatan iklan Booklet? 
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a.                                                                          
A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 

 
b.  

A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 

 
c. 

A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 

 
 

d. 
A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 

  
6. Menurut anda komposisi apakah yang sesuai untuk Booklet? 

a. Keseimbangan simetri 
  

b. Keseimbangan asimetris/tersembunyi 
  

c.  Keseimbangan memancar 
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1.  Data Responden Angket Pilihan Warna, Tipografi dan Komposisi Booklet 
 

No Nama Sekolah Alamat 
1. Aulina Ernissa SMA N 1 Tegal 

 
Pagedangan 

2. Ayu Asih 
Sulistiyorini 

SMA N 2 Tegal Talang 

3. Bambang 
Pujiono 

SMA N 1 Dukuhwaruh Jl. Pramuka - Dukuhwaruh 

4. Bayu Ningrum 
Wijiastuti 

SMAN 3 Pekalongan Jl. Progo No. 28 

5. Nur Rachma 
Permatasary 

SMA Masehi Jl. Kurinci No. 34 – 
Pekalongan Barat 

6. Pipin Wita 
Sari 

SMA Masehi Jl. Sriwijaya No. 7 

7. Putri Dian 
Fatmawati 

SMA Santo Bernardus Jl. Patriot No. 14 

8. Rahajeng 
Puspita 
Yuniarvi 

SMKN 3 Pekalongan Jl. Perintis Kemerdekaan 

9. Rahmat 
Koncoro 

SMKN 3 Pekalongan Jl. Angkatan 66  

10Reni 
Wulansari 

SMA N Ajibarang Ajibarang, Banyumas 

11Rista Dwi 
Kurnianto 

SMA Al - Irsyad Jl Gajahmada No 128 Tegal 
Barat 

12Shella Udi 
Wismono 

SMA N 1 Kudus Jl. Pramuka No.4 Kudus 

13Tito Panji 
Kurniawan 

SMA N 1 Kudus Jl. Pramuka No.4 Kudus 

14Veni 
Nurlitasari 

SMA NU Al – Ma’ruf  Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya 
No. 2 

15Adi 
Rediantoro 

SMA N 3 Slawi Gg.Widuri I No.14/07 
Adiwerna 

16Ayu Mila 
Renza 

SMA N 3 Slawi 
Bersole RT 06/09 Adiwerna 

17Chendy 
Ariesshanty P 
S 

SMA N 3 Slawi 
Dukuh Waringin 

18Deddy Rusady SMA N 3 Slawi Perum BTN No.66 Slawi 
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19Dyanti 

Fauziah R 
SMA N 3 Slawi 

Margasari RT 14/07 

20
Evi Marlina 

SMA N 4 Kendal 
 

Pemuda No. 75 Langenharjo 

21Yusron 
Thowaf 

SMA N 1 Kendal 
Jl. Soekarno-Hatta 

22Fredina 
Fransiska 

SMA N 1 Kendal 
- 

23Imam 
Wakhrudin 

SMA N 1 Pemalang 
Gatot Subroto - Pemalang 

24
Izzatun Nisa' 

SMA N 1 Pemalang 
 

Pemalang 

25Khumaidi 
Hamzah 

SMA PGRI 1 Pemalang 
Jl. Wahidin Sudirohusodo 

26Mentari 
Ramadhan 

SMA PGRI 1 Pemalang 
Jl. Pramuka - Pemalang 

27Mifrokhatul L 
Khasanah 

SMA PGRI 1 Pemalang 
Bojong Bata 

28Nana 
Munawaroh 

SMA N 2 Ampelgading 
Jati Rejo - Comal 

29Rasifatus 
Sholikha 

SMA N 1 Comal 
Comal 

30
Rokhati 

SMA N 1 Comal Ampelgading 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 

 

2.  Hasil Angket Pilihan Warna, Tipografi dan Komposisi Booklet 
 

No Nama Responden Jawaban Angket Abstein 
1 2 3 4 5 6 

1.  Aulina Ernissa B B C A B A  
2.  Ayu Asih 

Sulistiyorini 
B C B A B B  

3.  Bambang Pujiono B D B A B B  
4.  Bayu Ningrum 

Wijiastuti 
A D A C B B  

5.  Nur Rachma 
Permatasary 

B D B D B B  

6.  Pipin Wita Sari A D C C D B  
7.  Putri Dian 

Fatmawati 
C A B D B B  

8.  Rahajeng Puspita 
Yuniarvi 

C D B A D B  

9.  Rahmat Koncoro A C B A B A  
10.  Reni Wulansari B D B C D A  
11.  Rista Dwi 

Kurnianto 
B D B C B A  

12.  Shella Udi 
Wismono 

D D B C D B  

13.  Tito Panji 
Kurniawan 

B D B D D B  

14.  Veni Nurlitasari B D B A D B  
15.  Adi Rediantoro A D B A D B  
16.  Ayu Mila Renza B D B D D B  
17.  Chendy Ariesshanty 

P S 
B C B A D B  

18.  Deddy Rusady B D B D D B  
19.  Dyanti Fauziah R B D B A D B  
20.  Evi Marlina C D B C D B  
21.  Yusron Thowaf B D C C D A  
22.  Fredina Fransiska B B C C D B  
23.  Imam Wakhrudin A D A A B B  
24.  Izzatun Nisa' D D A A D B  
25.  Khumaidi Hamzah C D B D D B  
26.  Mentari Ramadhan D D B A D B  
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27.  Mifrokhatul L 
Khasanah 

B D B D D B  

28.  Nana Munawaroh B D B C D B  
29.  Rasifatus Sholikha A D B C D B  
30.  Rokhati B D B A D B  
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3. Tabel Frekuensi Angket Pilihan Warna, Tipografi dan Komposisi Booklet 
 
No Variabel Jawaban No.Responden Frekuensi 
1. Jenis huruf apa 

yang cocok 
digunakan untuk 
pembuatan 
Cover Booklet 

A. Britannic Bold 4, 6, 9, 15,  23, 
29 

IIII  I 

B. Bernard MT 
Condensed 

1, 2, 3, 5, 10, 
11, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 21, 
22, 27, 28,  30 

IIII  IIII  IIII  
II 

C.  Rockwell 7, 8, 20, 25 IIII 
D. Poor Richard 
 

12, 24, 26 III 

2. Jenis huruf apa 
yang cocok 
digunakan untuk 
pembuatan 
bagian isi 
Booklet  
 

A. Cambria Match 7 I 
B. TW Cen MT 1, 22 II 
C. Lucida Console 2, 9,17 III 
D. Poor Richard 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 
19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 

IIII  IIII  IIII 
IIII  III 

3. Berapa ukuran 
huruf yang 
digunakan dalam 
pembuatan 
Booklet (judul 
cover, sub judul 
dan isi)? 
 

A. 20, 18, 12 pt 4, 23, 24 III 
B. 22, 14, 10 pt 2, 3, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30 
 

IIII  IIII  IIII  
IIII  III 

C. 14, 12, 10 pt 1, 6, 21, 22 
 

IIII 

D. 26, 18, 14 pt - 
 

0 
 
 

4. Menurut anda 
warna 
background  
apakah yang 
cocok dibuat 
dalam Booklet 
 

A.  
   

 

1, 2, 3, 8, 9, 
14, 15, 17, 19, 
23, 24, 26, 30  

IIII   IIII  III 
 

B.  
   

 

- 0 

C.  
   

 

4, 6, 10, 11, 
12, 20, 21, 22, 

28, 29 

IIII    IIII 

D.  
   

 

5, 7, 13, 16, 
18, 25, 27 

IIII   II 
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5. Warna huruf apa 
yang digunakan 
untuk pembuatan 
iklan Booklet 
 

A. Merah hitam - 0 
B. Kuning hitam 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

9, 11, 23 
IIII  IIII 

C. Hitam putih - 0 
D. Putih Hitam 6, 8, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 

30 

IIII  IIII  IIII  
IIII  I 

6. Menurut anda 
komposisi 
apakah yang 
sesuai untuk 
Booklet? 
 

A. Simetris 1, 9, 10, 11, 21 IIII   
B. Asimetris 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

IIII  IIII   
IIII  IIII  IIII

C. Memancar - 0 
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Tabel Rekapitulasi Angket Pilihan Warna, Tipografi dan Komposisi 
Booklet 

 
N
o 

Variabel Jawaban Angket Simpulan 
Terbanyak 

Prosentase 
Terbanyak 

A B C D 
1. Huruf yang cocok 

digunakan untuk 
pembuatan Cover 
Booklet 

6 1
8 

4 2 B.  
Bernard MT 
Condensed
  

60% 

2. Huruf yang cocok 
digunakan untuk 
pembuatan isi 
Booklet 

1 2 3 2
4 

D.  
Poor Richard 

80% 

3. Ukuran font yang 
digunakan dalam 
pembuatan Booklet 
(judul cover, sub 
judul dan isi)? 

3 2
3 

4 - B. 
26, 18, 14 
point  
 

76% 

4. warna background 
yang digunakan 
dalam pembuatan 
Booklet 

13 - 9 8 A. 
Putih, abu-
abu, biru dan 
hitam 

43% 

5. warna huruf yang 
digunakan dalam 
pembuatan Booklet 

- 9 - 2
1 

D. 
Putih dan 
hitam 

70% 

6. komposisi yang 

sesuai untuk Booklet 

 

5 2
5 

- - B. 
Keseimbanga
n asimetris/ 
tersembunyi 

 

83% 

 
 
 

4. Simpulan Angket Pilihan Warna, Tipografi dan Komposisi Booklet 
 
 Dari jawaban hasil survey yang telah diperoleh dapat ditarik sebuah 

kesimpulan sebagai pertimbangan desainer untuk pembuatan booklet yaitu, jenis 

huruf yang cocok digunakan untuk pembuatan iklan booklet menurut responden 

adalah Bernard MT Condensed untuk judul dan Poor Richard untuk isinya, 
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Ukuran font yang digunakan dalam pembuatan booklet pada judul cover, sub judul 

dan isi memakai ukuran huruf 22, 18, dan 16 point, Warna huruf yang digunakan 

untuk pembuatan iklan booklet adalah putih, warna background  yang dipilih 

adalah warna putih, abu – abu, biru dan hitam, komposisi yang sesuai untuk 

booklet yaitu keseimbangan asimetris. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa 

hasil angket hanya merupakan pertimbangan saja dan tidak sepenuhnya acuan 

yang pasti digunakan untuk karya booklet yang hendak dibuat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Dalam usulan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan rencana 

wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam 

pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan 

informasi yang lengkap, aktual dan akurat.  

Adapun beberapa pedoman dan pertanyaan dalam wawancara itu adalah 

sebagai berikut : 

No Pertanyaan 
Topik 

Pertanyaan 
Informan 

1. Bagaimanakah gambaran mengenai 

jurusan Seni Rupa dan ada berapa 

jurusan yang terdapat di jurusan 

tersebut? 

Jurusan Seni 

Rupa 

Kalab Jurusan 

Seni Rupa 

2. Apakah Visi, Misi dan Tujuan 

Jurusan Seni Rupa?  

Jurusan Seni 

Rupa 

Kalab Jurusan 

Seni Rupa 

3. Ada berapakan studio/laboratorium di 

jurusan Seni Rupa dan apa sajakah 

Visi, Misi dan tujuan dari 

laboratorium tersebut? 

Jurusan Seni 

Rupa 

Kalab Jurusan 

Seni Rupa 

4. Bagaimanakah gambaran mengenai 

studio Keramik di jurusan Seni 

Rupa? 

Studio 

Keramik  

Drs. Onang 

Murtiyoso, M.Sn 

5. Bagaimana pendapat anda mengenai 

peralatan yang ada di studio keramik? 

Dan apakah fungsi dari masing – 

masing peralatan tersebut? 

Studio 

keramik 

Drs. Onang 

Murtiyoso, M.Sn 

6. Bagaimanakah sejarah studio 

keramik? 

Studio 

Keramik 

Drs. Onang 

Murtiyoso, M.Sn 

7.  Jelaskan mengenai pengelolaan dan 

kebersihan studio keramik? 

Studio 

Keramik 

Drs. Onang 

Murtiyoso, M.Sn 
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8. Untuk pemakaiannya, digunakan 

untuk apa sajakah studio keramik di 

jurusan Seni Rupa ini? 

Studio 

Keramik 

Drs. Onang 

Murtiyoso, M.Sn 

dan 

Dr. Sri Iswidayati, 

M.Hum. 

9.  Mata kuliah apa sajakah yang ada di 

studio keramik? 

Mata kuliah 

Keramik 

Drs. Onang 

Murtiyoso, M.Sn 

dan 

Dr. Sri Iswidayati, 

M.Hum. 

10. Apakah teknik yang digunakan pada 

mata kuliah Seni Keramik 1? 

Mata kuliah 

Keramik 

Drs. Onang 

Murtiyoso, M.Sn 

 

11. Apakah teknik yang digunakan pada 

mata kuliah Seni Keramik 2? 

Mata kuliah 

Keramik 

Dr. Sri Iswidayati, 

M.Hum. 

 

 

 

 

 

 

 
 


