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SARI 

 
Awing Ekananda Putra. 2011. Perancangan Booklet Studio Lukis Jurusan Seni 
Rupa Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang. Program Studi 
Desain Komunikasi Visual D III, Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang. Dosen Pembimbing I Drs. Dwi Budi Harto, M.Sn, dan Dosen 
Pembimbing II Drs. Purwanto, M.Pd. 
 

Booklet adalah media komunikasi massa yang berbentuk buku cetakan 
yang terdiri dari kertas beberapa halaman yang dijilid sehingga menyerupai buku 
dengan ukuran yang lebih kecil dibanding dengan buku bacaan pada umumnya. 
Booklet dalam bagiannya sebagai salah satu media komunikasi yang tergantung 
pada high technology ini merupakan alternatif yang menyuguhkan ke-efektifan 
dan ke-efisienan dalam hasil dan prosesnya. Sehingga mampu menjadi sebuah 
alternatif di masa yang serba instant (cepat) ini. Dalam proyek studi ini, booklet 
dipilih karena produk ini dapat menarik perhatian, mudah disebarkan, dan dapat 
menjangkau semua kalangan. Isi dari booklet tersebut berupa profil Jurusan Seni 
Rupa FBS dan kegiatan mengajar pada studio lukis serta mencantumkan karya-
karya mahasiswa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Tujuan  dari 
pembuatan karya booklet ini adalah (1) Mengaplikasikan pengetahuan 
keterampilan dan pemahaman yang diperoleh dari perkuliahan kedalam berbagai 
bentuk karya yang berhubungan dengan dunia komunikasi visual, khususnya 
booklet. (2) Menvisualisasikan ide dan kreasi penulis dalam bentuk booklet 
sebagai alternatif desain dengan harapan dapat dikomunikasikan kepada orang 
lain. (3) Memberi informasi kepada masyarakat tentang profil Jurusan Seni Rupa 
FBS UNNES dengan studio lukisnya. 

Dalam berkarya penulis menggunakan berbagai tahapan proses dari 
penetapan tujuan, studi kepustakaan, analisis target audience, angket, wawancara, 
penentuan konsep, pengambilan obyek, pemilihan obyek, proses komputerisasi, 
konsultasi karya, pencetakan hingga penyajian karya desain. 

Karya booklet  yang dirancang penulis berjumlah 30 halaman beserta 
cover nya dengan ukuran 14,8 cm x 21 cm (A5) dengan menggunakan teknik 
digital printing. Karya dicetak pada kertas ivory dengan pelapis doff . Materi 
gambar dan penataan layout diolah melalui program Adobe Photo Shop CS dan 
Corel Draw 12 untuk selanjutnya dikemas untuk dipamerkan. 
 Dari semua pembahasan mengenai Perancangan Booklet Studio Lukis 
Jurusan Seni Rupa FBS UNNES ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis dapat 
mengaplikasikan pengetahuan keterampilan dan pemahaman yang diperoleh dari 
perkuliahan. Khususnya dalam pengaplikasian pengetahuan pemahaman dan 
keterampilan yang penulis peroleh di dalam mata perkuliahan  Komputer grafis 1, 
Huruf dan Tipografi, Desain Identitas Visual, Fotografi dan Nirmana. Selain itu 
penulis juga dapat menvisualisasikan ide dan kreasi dalam bentuk desain booklet 
dengan harapan dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Penulis mengharapkan 
booklet ini disetujui oleh pihak Jurusan Seni Rupa FBS UNNES untuk dijadikan 
sebagai media promosi sesuai dengan target audience. Selain itu penulis juga 



 

viii 

mengharapkan mahasiswa yang mendapatkan mata kuliah Lukis hendaknya 
memberikan informasi yang lengkap tentang karya lukis yang dihasilkan, 
sehingga mudah untuk didokumentasikan. Bagi pengguna studio lukis, hendaknya 
menjaga dan merawat kebersihan maupun fasilitas yang ada pada studio lukis.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Pemilihan Tema dan Karya 

1. Latar Belakang Pemilihan Tema 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES memiliki tiga program studi, yaitu 

Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa, Program Studi S1 Seni Rupa, 

dan S1 Seni Rupa Konsentrasi Desain Komunikasi Visual, di samping 

itu masih ada Program Studi D3 Desain Komunikasi Visual yang 

phasing out. Jurusan Seni Rupa adalah jurusan yang secara khusus 

mendidik mahasiswa menjadi pendidik seni, seniman, desainer, 

wirausahawan seni dan lain-lainnya. Guna menunjang perkuliahan, 

Jurusan Seni Rupa memiliki beberapa studio yang dimanfaatkan untuk 

berkarya di bidang seni baik mahasiswa maupun dosen antara lain 

yaitu studio gambar, studio ukir, studio patung, studio keramik, studio 

lukis, studio fotografi, studio komputer grafis, dan studio grafis.  

Alasan pemilihan tema Booklet Sebagai Promosi Studio Lukis 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES adalah meski Jurusan Seni Rupa 

yang terdiri dari berbagai Studio Rupa sudah lama berdiri dan 

difungsikan sebagai kegiatan belajar mengajar perkuliahan, namun 

belum ada upaya untuk mempromosikannya sehingga ini menjadi 

peluang bagi penulis untuk membuat desain promosi melalui booklet 
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sebagai Tugas Akhir. Perancangan booklet sebagai media promosi ini 

bertujuan untuk lebih memperkenalkan Jurusan Seni Rupa terutama 

studio lukisnya kepada calon mahasiswa baru dan siapa saja termasuk 

semua masyarakat baik di lingkungan maupun di luar lingkungan 

UNNES, dan juga difungsikan sebagai dokumentasi Jurusan Seni 

Rupa itu sendiri. Mengingat banyaknya ragam studio yang dimiliki 

jurusan tersebut maka produksi booklet pada proyek studi ini 

difokuskan pada promosi studio seni lukis saja. Khususnya proses 

perkembangan studio tersebut pada periode 2006-2010. 

 

2. Latar Belakang Pemilihan Jenis Karya 

Booklet adalah media komunikasi massa yang bertujuan untuk 

menyampaikan pesan yang bersifat memberi informasi dan 

mempromosikan kepada khalayak masyarakat, dan berbentuk  buku 

cetakan. Sehingga akhir dari tujuannya tersebut adalah agar 

masyarakat sebagai obyek dapat mengerti dan memahami pesan yang 

disampaikan oleh media komunikasi massa tersebut. Komunikasi yang 

mengalami perkembangan sangat pesat dan biasanya dihubungkan 

secara langsung dengan HT (High Technology), hal ini disebabkan 

adanya saling keterkaitan antara komunikasi dan high technology 

tersebut. Maka dengan adanya high technology tersebut, antara jarak 

dan waktu dalam dunia saat ini tidaklah menjadi masalah. 
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Booklet dalam bagiannya sebagai salah satu media komunikasi yang 

tergantung pada high technology ini merupakan alternatif yang 

menyuguhkan ke-efektifan dan ke-efisienan dalam hasil dan 

prosesnya. Sehingga mampu menjadi sebuah alternatif di masa yang 

serba instant (cepat) ini. Periklanan di era masa kini menyebutkan 

bahwa, booklet adalah suatu sarana periklanan yang mampu menarik 

banyak konsumen produktif. Hal ini disebabkan oleh adanya booklet 

yang tidak hanya mencakup satu produk saja, akan tetapi dapat 

mencakup berbagai jenis produk yang itu bisa membuat konsumen 

melakukan perbandingan dalam hal marketing. 

(http://datarental.blogspot.com/2009/06/booklet-sebagai-alat-

promosi.html) 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, 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 peran penting terhadap fungsi dan 

tampilannya. Dalam hal ini, tipografi merupakan hal yang sangat 

penting dalam karya desain grafis dan memiliki peran sebagai 

komponen utama penyampaian pesan secara verbal yang ditampilkan 

secara menarik. Adapun gambar berperan sebagai penunjang 

pemahaman orang terhadap pesan yang disampaikan melalui tulisan, 



4 

 

dan tentu saja gambar sangat berperan dalam meningkatkan daya tarik 

visual suatu karya desain grafis (Yudhiantoro, 2003:xvi).  

Dalam proyek studi ini, booklet dipilih karena produk ini dapat 

menarik perhatian, karena mudah disebarkan, dan dapat menjangkau 

semua kalangan. Isi dari booklet tersebut berupa profil Jurusan Seni 

Rupa FBS dan kegiatan mengajar pada studio lukis serta 

mencantumkan karya-karya mahasiswa pada tahun 2006 sampai 

dengan tahun 2010. 

 

B. Tujuan Pembuatan Karya 

Pembuatan Tugas Akhir  berupa karya booklet yang berjudul 

”Perancangan Booklet Studio Lukis Jurusan Seni Rupa FBS UNNES” 

ini bertujuan untuk : 

1. Mengaplikasikan pengetahuan keterampilan dan pemahaman 

penulis yang diperoleh dari perkuliahan kedalam berbagai bentuk 

karya yang berhubungan dengan dunia komunikasi visual, 

khususnya booklet. 

2. Memvisualisasikan ide dan kreasi penulis dalam bentuk desain 

booklet, dengan harapan dapat dikomunikasikan kepada orang lain. 

3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang profil Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES dengan studio seni lukisnya. 
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C. Manfaat Pembuatan Karya 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam pembuatan TA berjudul 

“Perancangan Booklet Studio Lukis Jurusan Seni Rupa FBS UNNES” 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

a. Menambah pengetahuan tentang ruang lingkup pengerjaan 

sebuah Tugas Akhir. 

b. Memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam membuat 

desain booklet. 

c. Mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas dalam 

mendesain booklet. 

2. Manfaat Bagi Jurusan Seni Rupa 

a. Sebagai media untuk memberi informasi dan mempromosikan 

jurusan seni rupa serta studio lukisnya agar lebih dikenal 

masyarakat dan lebih banyak yang tertarik 

b. Jurusan Seni Rupa FBS UNNES dapat terdokumentasi melalui 

booklet studio lukis 

3. Bagi Masyarakat 

a. Sebagai media informasi tentang jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES  terutama prodi Seni Rupa melalui booklet studio lukis 

b. Mendapatkan informasi yang kompleks tentang Studio Lukis 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES  
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4. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

a. Sebagai perancangan media promosi yang dapat ditelaah dan 

dikembangkan kembali.  
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

A. Desain Komunikasi Visual 

1. Pengertian Desain Komunikasi Visual 

Desain adalah perancangan suatu rupa atau untuk maksud tertentu 

(Grace, 2009:8). Menurut Karnadi (dalam Sachari:23) desain adalah ide 

penciptaan rancangan baik di bidang grafisnya yang dibuat berdasarkan 

idealisme atau atas keinginan dari klien. Menurut Archer, desain adalah 

bidang keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman manusia yang 

mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi 

lingkungannya ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian dan 

kebendaannya. 

Desain berasal dari bahasa Latin yaitu designare, atau dari bahasa 

Inggris design yang berarti menggambar atau merancang. Desain sama 

halnya dengan merancang. Merancang adalah proses penciptaan rupa 

untuk maksud tertentu (Wong, 1986 : 1). Desain adalah gejala terakhir 

dalam perkembangan seni rupa, lahir setelah revolusi industri sebagai 

akibat adanya nilai dan parameter baru karena bertemunya seni dan 

teknologi (Widagdo, 2001:213). 

Desain komunikasi visual menunjuk pada kegiatan merancang 

sesuatu, yang bertujuan untuk komunikasi visual. Karya komunikasi 

visual merupakan karya seni terapan (applied art), namun penerapannya 
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bukan untuk kepentingan seni rupa (di luar sisi estetis) tapi untuk 

kepentingan yang lain juga, (Harto, tt:7).  

Menurut Bogusky (2009:23) Desain Komunikasi Visual adalah 

suatu ilmu terapan seni rupa, komunikasinya merupakan simbol yang 

menggunakan tanda-tanda dan memiliki makna dari sebuah konsep yang 

ditampilkan dalam sebuah media visual. Komunikasi Visual menitik 

beratkan pada hal perencanaan yang mengembangkan bentuk lambang, 

gambaran-gambaran yang dapat kita lihat lewat indera penglihatan 

sebagai bahasa pesan atas informasinya dan dapat mempengaruhi 

individu yang berkomunikasi. Desain komunikasi visual mempelajari 

konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media, elemen 

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

sehingga pesan dan gagasan dapat diterima oleh sasarannya. 

Jika didasarkan pada arti desain dan arti komunikasi visual dapat 

berarti bahwa desain komunikasi visual merupakan proses perencanaan 

visual yang menitik beratkan pada pengembangan baik itu bentuk, 

lambang, dan gambar. Perencanaan disusun dengan mempertimbangkan 

unsur visual, estetika dan prinsip-prinsip desain, sehingga dapat 

diperoleh karya seni yang menarik, inovatif, kreatif, dan bisa 

mempengaruhi orang yang melihat. 

Karya komunikasi visual bersifat komersial dan non komersial. 

Komunikasi visual yang bersifat komersial mempunyai kepentingan yang 

bersifat bisnis, yaitu karya visual yang tercipta diperuntukan untuk 
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kepentingan atau mendatangkan keuntungan finansial. Sedang 

komunikasi visual nonkomersial berorientasi kepada kepentingan sosial.  

 

B. Booklet 

1. Pengertian Booklet 

Secara fisik bentuk booklet adalah cetakan yang terdiri dari 

kertas beberapa halaman yang dijilid sehingga menyerupai buku 

dengan ukuran yang lebih kecil dibanding dengan buku bacaan pada 

umumnya, berbeda dengan leaflet yang berupa lembaran kertas cetak 

yang dilipat menjadi dua halaman atau lebih, maka booklet memiliki 

kelebihan dalam hal kapasitas penyampaian isi yang lebih lengkap 

dari suatu perusahaan, instansi atau oraganisasi yang bersangkutan 

kepada masyarakat. 

Booklet merupakan salah satu media yang sering digunakan oleh 

suatu perusahaan atau lembaga untuk mempresentasikan tentang 

sebuah produk, profil, laporan, dan sebagainya. Dalam masa yang 

serba membutuhkan pentingnya informasi ini, sangat tidak dapat 

dipungkiri perlu adanya sebuah sarana media yang dapat 

menggambarkan berbagai jenis dari kebutuhan masyarakat. Suatu 

masyarakat yang moderen dapat dipastikan akan mengalami tingkat 

kebutuhan konsumen yang tinggi. Melalui tingkat kebutuhan 

konsumen yang tinggi inilah yang menyebabkan pabrik atau 
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perusahaan, instansi dan usaha dagang lainnya untuk memasarkan 

barang produksi dan penjualannya. 

Booklet adalah suatu sarana periklanan yang mampu menarik 

banyak konsumen yang produktif. Hal ini disebabkan booklet bisa 

mencakup tidak hanya membahas satu produk saja, akan tetapi dapat 

mencakup berbagai jenis produk yang bisa membuat konsumen 

melakukan perbandingan seperti misalnya dalam hal marketing. Jika 

pengertian booklet ditinjau dari sisi produksi, maka dapat diambil 

pengertian bahwa booklet adalah sebuah media yang bertujuan untuk 

menyebarkan informasi dan memberitahukan informasi. Sehingga 

pandangan umum masyarakat mengatakan bahwa adanya booklet tidak 

jauh berbeda dengan promosi atau iklan. 

Booklet adalah media komunikasi massa yang bertujuan untuk 

menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan-

larangan kepada khalayak massa, dan berbentuk cetakan. Dalam kamus 

Bahasa Indonesia (2000:537), booklet di artikan sebagai buku kecil. 

Menurut Effendy Sholeh dalam bukunya periklanan di era masa kini, 

booklet adalah suatu sarana periklanan yang mampu menarik banyak 

konsumen produktif. Hal ini disebabkan oleh adanya booklet yang bisa 

mencakup tidak hanya satu produk saja, akan tetapi dapat mencakup 

berbagai jenis produk yang itu bisa membuat konsumen melakukan 

perbandingan dalam hal marketing. Sehingga pandangan umum 
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masyarakat mengatakan bahwa booklet tidak jauh berbeda dengan 

promosi atau sponsor-sponsor.  

Desain booklet  yang baik dapat menciptakan suatu dorongan bagi 

konsumen untuk tertarik oleh apa yang di promosikan booklet tersebut. 

Umumnya booklet banyak ditemukan di Pameran, instansi, 

Universitas, dll. 

Sedangkan jika ditinjau dari penyebarluasannya, booklet adalah 

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.  

2. Keunggulan dan Kelemahan Booklet 

Keunggulan 

a. Menggunakan media cetak, sehingga biaya yang 
dikeluarkan bisa lebih murah di banding dengan 
menggunakan media audio dan visual ataupun audio visual 

b. Proses booklet agar sampai kepada masyarakat bisa 
dilakukan sewaktu-waktu 

c. Proses penyampaian dapat disesuaikan dengan kondisi yang 
ada 

d. Lebih terperinci dan jelas, karena dapat lebih banyak 
mengulas tentang pesan yang disampaikan 
 

Kelemahan 

a. Booklet tidak bisa menyebar ke seluruh masyarakat, karena 
disebabkan keterbatasan penyebaran booklet 
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b. Umpan balik dari obyek kepada penyampai pesan tidak 
secara langsung (tertunda), karena proses penyampaiannya 
juga tidak dilakukan secara langsung 

c. Memerlukan banyak tenaga dalam penyebarannya 
( http://digilib.petra.ac.id ) 

Setelah membaca dan mengerti beberapa keunggulan dan 

kelemahan dari booklet, akhirnya Penulis memilih perancangan 

booklet studio lukis Jurusan Seni Rupa FBS UNNES sebagai Tugas 

Akhir dalam perkuliahan. 

3. Proses Kreatif  Karya Desain Booklet 

Berkarya adalah kegiatan utama bagi seorang desainer dalam 

mengekspresikan suatu ide atau gagasan ke dalam bentuk karya 

visual. Apa yang penulis buat adalah sebuah karya yang ingin 

disampaikan kepada khalayak luas untuk kepentingan publikasi. 

Banyak ide kreatif muncul yang dapat diterjemahkan dalam bentuk 

visual, salah satunya adalah dengan media booklet. 

Desainer harus kreatif dalam menuangkan ide – ide yang 

bermanfaat dan kreatif secara visual. Begitu juga dengan desainer 

yang merancang booklet. Seorang desainer harus lebih luas dalam 

memandang suatu permasalahan dan pandai mencari solusi untuk 

suatu permasalahan yang dihadapinya. Desainer harus pandai 

membaca situasi dan perkembangan yang sedang hangat dan 

mengangkat suatu permasalahan ke dalam bentuk visual. Karya visual 

merupakan pekerjaan pokok bagi desainer dalam menunjukkan 

eksistensinya dalam dunia yang ditekuninya. Dalam berkarya, seorang 
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desainer harus bisa menyesuaikan apa yang sedang  berkembang dan 

apa yang diinginkan orang lain. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat karya booklet : 

a. Langsung menjelaskan keunggulan produk. 
5 detik pertama target audience sudah bisa menangkap 
produk apa yang dijual serta keunggulan utamanya. Copy 
headline dan subheadline (bila ada) serta visual harus dapat 
mendorong  minat target audience. 

b. Isi  booklet  menjelaskan  produk  secara  singkat  namun 
padat. 
Jangan membuat bosan target audience dengan copy yang 
bertele-tele agar informasi produk atau jasa yang dijual 
dapat di mengerti dengan cepat dan mudah. Melalui copy 
yang komunikatif, bangkitkan kebutuhan target audience 
terhadap produk yang akan dijual. 

c. Alamat atau identitas produk atau perusahaan. 
Untuk penutup jangan lupa cantumkan alamat, nomor 
telpon atau email dimana produk bisa didapat agar target 
audience bisa segera action. 

d. Mengenai grafis atau artistiknya  
Warna Jangan terlalu ramai sehingga membuat silau target 
audience dan tidak fokus. Sebaiknya warna dibuat yang 
“eye catching” agar booklet dapat menarik perhatian. 

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

Proses kreatif desain booklet dibuat dari perencanaan meliputi alur 

pembuatan yang matang dengan berbagai pertimbangan yang meliputi 

berbagai elemen yang mendasari sebuah ide kreatif sebelum 

diterjemahkan kedalam tampilan visual. Proses itu di antaranya, 

menentukan tema booklet yang akan dikerjakan, memikirkan ide, 

menyiapkan berbagai kebutuhan yang mendukung dalam penciptaan 

tampilan visual. Salah satu aspek pendukungnya adalah pemanfaatan 

unsur – unsur desain dan prinsip – prinsip desain.  
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4. Penyampaian Pesan Melalui  Booklet 

 Booklet memuat informasi atau penjelasan tentang suatu produk, 

layanan, fasilitas umum, profil perusahaan, sekolah atau tempat 

hiburan lainnya dengan maksud memperkenalkan produk dan sarana 

beriklan informasi dalam booklet ditulis dalam bahasa yang ringkas, 

dan dimaksudkan mudah dipahami dalam waktu singkat. 

5. Booklet Sebagai Bagian Dari Desain Komunikasi Visual 

Dalam masa yang serba membutuhkan pentingnya informasi ini, 

sangat tidak dapat dinafikkan perlu adanya sebuah sarana media yang 

dapat mengagambarkan berbagai jenis dari keperluan masyarakat kali ini. 

Suatu masyarakat yang moderen dapat dipastikan akan mengalami tingkat 

kebutuhan konsumen yang tinggi. Melalui tingkat kebutuhan konsumen 

yang tinggi inilah yang menyebabkan para pabrik-pabrik dan usaha dagang 

untuk memasarkan barang produksi dan penjualannya. 

Booklet yang merupakan salah satu dari berbagai banyaknya 

pilihan media komunikasi masa, dapat menjawab berbagai kebutuhan 

asumsi antara produk atau program lembaga dengan publik.  

Dengan berjalannya waktu, booklet ini menuai kritik tajam betapa 

besarnya media ini dapat menyebabkan seseorang menjadi Shoopholic 

(suka berbelanja). Yang sangat berbau dengan ideologi kaum kapitalis 

dengan berstandarkan hedonisme, maka dapat dikatakan booklet saat ini 

menjadi rujukan yang pertama bagi orang-orang yang gemar untuk 
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berbelanja dan ini disebabkan lengkapnya informasi yang diberikan dari 

booklet ini.  

Booklet sebagai media sarana komunikasi massa sangat berperan 

dalam masa moderen kala ini. Tawaran-tawaran yang menggiurkan dan 

dengan harga pembuatannya yang relatif rendah maka booklet menjadi 

alternatif pilihan bagi peminatnya. 

 

C. Unsur dan Prinsip Desain 

1. Unsur Desain  

a. Garis (line) 

Garis merupakan elemen terbanyak yang digunakan dalam 

menciptakan sebuah gambar. Dalam hubungan ini Herbert Read 

(dalam Sunaryo, 1990:1) menyatakan garis merupakan sarana yang 

paling singkat dan abstrak untuk menggambarkan suatu objek. Lebih 

lanjut digambarkan, garis merupakan singkatan gambar. Dengan garis, 

kesan-kesan tertentu dapat diungkapkan seperti kesan emosi, 

kecemasan. Bahkan, kualitas seseorang dalam membuat garis 

menunjukkan sifat atau watak pembuatnya. 

Garis bisa dikatakan sebagai sebuah jalan kecil yang memiliki 

daerah asal gerak dan membentuk sebuah tepi terhadap bentuk datar 

seperti poros dari bentuk atau kontur sebuah objek. Garis merupakan 

sebuah goresan yang membatasi dengan limitnya pada benda, bidang, 

massa, ruang, warna dan lain-lain. Jadi garis juga sesuatu yang 
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memiliki ketebalan dan panjang yang tidak tampak secara tersurat. 

Garis juga muncul sebagai akibat perbedaan warna, massa, ruang, 

bidang dan lain-lainnya yang memberi kesan batasan limit (Abdullah, 

1997:22-24). 

Dalam desain booklet ini tentu saja garis sangat dibutuhkan 

untuk membangun bentuk desain yang ada di dalam booklet. Garis 

akan digunakan untuk penentuan batas limit suatu bidang atau warna. 

b. Bentuk (Form) 

Menurut Abdullah (1997:24) bentuk merupakan aspek visual, 

dan wujud suatu hasil, seni tidak lain adalah wujud atas susunan 

bagian yang terdapat pada sebuah bidang gambar. Bentuk sama halnya 

dengan garis, kemunculannya tidak hanya dalam alam nyata tetapi 

hadir dalam benak seseorang. Bentuk tersusun atas garis-garis 

terwujud dan lahir dalam berbagai dimensi. Namun, pengertian wujud 

bentuk tidak dapat dibatasi oleh soal-soal keteraturan simetri atau 

segala proporsi serta aturan baku lainnya. Sebagaimana dalam bahasa, 

bentuk memiliki struktur (yang disebut struktur rupa) yakni susunan 

atas bagian-bagian yang mendukung terciptanya suatu kesatuan karya 

seni rupa. Jadi keberhasilan sebuah karya bukanlah terletak pada 

pilihan subjeknya melainkan pada bentuk itu sendiri yang merupakan 

keberhasilan visual serta dapat menyatukan unsur-unsur seni menjadi 

kesatuan yang serasi (Sunaryo, 1993:4). 
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 c. Ruang  

Menurut Sidik (dalam Abdullah, 1997:35) ruang dikatakan 

sebagai bentuk dua atau tiga dimensional, bidang atau keluasan positif  

atau negatif, yang dibatasi oleh adanya limit. Oleh karena itu ruang 

selalu mempunyai kesan ketebalan/volume meskipun bentuknya 

hanya dua dimensi, akan tetapi kesannya masih ada. 

Dalam booklet ini, unsur ruang dimanfaatkan untuk peletakan 

subjudul yang terdapat dalam booklet.  Selain itu, kesan ruang juga 

dimanfaatkan untuk foto karya lukis yang terdapat dalam booklet. 

 d. Warna ( color ) 

Warna merupakan unsur penting dalam obyek desain. Karena 

dengan warna orang bisa menampilkan identitas, menyampaikan 

pesan atau membedakan sifat dari bentuk- bentuk visual secara jelas. 

Dalam prakteknya warna dibedakan menjadi dua: yaitu warna yang 

ditimbulkan karena sinar (additive color) yang biasanya digunakan 

pada warna lampu, monitor, tv dan sebagainya, dan warna yang 

dibuat dengan unsur-unsur tinta pigmen atau cat (subtractive color) 

yang biasanya digunakan dalam proses percetakan gambar ke 

permukaan benda padat seperti kertas, logam, kain, atau plastik. 

Dalam membuat desain booklet ini tentu saja menggunakan warna 

subtractive color agar terlihat lebih menarik dan eksklusif. Warna 

yang digunakan dalam pembuatan booklet ini adalah model warna 

CMYK. CMYK adalah singkatan dari warna dasar Cyan (Biru Muda), 
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Magenta (Merah), Yellow (Kuning), dan K yang mewakili Black 

(Hitam). 

http://sunardipw.blogspot.com/2005/06/unsur-unsur-desain.html) 

2. Prinsip Desain 

Untuk menyusun sebuah booklet, di samping menggunakan unsur-

unsur visual seorang desainer juga mempertimbangkan elemen-elemen 

desain di dalam memadu unsur-unsur visual itu ke dalam sebuah karya 

booklet. Prinsip-prinsip desain tersebut adalah: 

a. Kesatuan 

Kesatuan merupakan keterpaduan unsur – unsur untuk 

menyelaraskan bagian keseluruhan. Kesatuan dapat diperoleh 

melalui keserasian antara bagian serta antara bagian dengan 

keseluruhan. Bentuk suatu benda akan tampak sempurna jika 

bagian yang satu dapat menunjang bagian yang lain yang 

selaras. Kesatuan bukan sekedar kuantitas bagian, melainkan 

lebih menunjuk pada kuantitas hubungan bagian – bagian 

(Sunaryo, 2002:31). 

Kesatuan diperlukan karena karya booklet ini menggunakan 

beberapa elemen, seperti foto dari karya – karya lukis dengan 

elemen – elemen grafis yang lain. 

b. Keserasian 

Keserasian merupakan bentuk kesesuaian antara bagian 

yang satu dengan bagian yang lain yang dipadukan. Ada 2 jenis 
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keserasian yaitu keserasian bentuk dan fungsi. Keserasian 

fungsi meliputi penyesuaian antara obyek – obyek yang 

berbeda seperti obyek gambar dan teks. Sedang keserasian 

bentuk meliputi penyesuaian raut, ukuran warna, dan aspek 

lainnya. Keserasian merupakan prinsip desain yang 

mempertimbangkan keselarasan dan keserasian antar bagian 

dalam suatu keseluruhan sehingga cocok satu dengan yang lain, 

serta terdapat keterpaduan yang saling bertentangan 

(Sunaryo,2002:32). 

Dalam pembuatan booklet ini keserasian digunakan agar 

obyek gambar dengan teks dapat saling mendukung untuk 

menarik perhatian responden. 

c. Dominasi 

Dominasi yaitu pengaturan peran atau penonjolan bagian 

atas bagian lainnya dalam suatu keseluruhan. Dengan peran 

yang menonjol pada bagian itu maka menjadi pusat perhatian 

(center of interest) dan merupakan tekanan (emphasis), karena 

itu menjadi bagian yang penting dan yang diutamakan. Dengan 

adanya dominasi, unsur-unsur tidak akan tampil seragam, 

setara, atau sama kuat. Sehingga saling berebut meminta 

perhatian dan tidak saling memisahkan diri, melainkan justru 

memperkuat keseutuhan dan kesatuan bentuk.  
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Cara-cara untuk memperoleh dominasi ialah dengan 

melalui : (1) pengelompokan bagian, (2) pengaturan arah, (3) 

kontras atau perbedaan, (4) perkecualian (Sunaryo, 2002:36). 

Unsur yang dominan pada booklet ini adalah lebih banyak 

karya-karya lukis. Hal ini dimaksudkan agar dapat memperjelas 

bahwa booklet yang dibuat adalah booklet studio lukis. 

d. Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan usaha untuk membandingkan 

sisi kanan dengan sisi kiri, atas dan bawah, dalam sebuah karya 

seni. Dalam menyusun unsur rupa, faktor keseimbangan akan 

sangat menentukan nilai artistiknya dari komposisi yang dibuat. 

Keseimbangan merupakan prinsip desain yang berkaitan 

dengan pengaturan “bobot” akibat “gaya berat” dan letak 

kedudukan bagian-bagian, sehingga susunan dalam keadaan 

seimbang (Sunaryo, 2002:39). 

Keseimbangan digunakan agar komposisi dalam booklet 

tidak terkesan berat sebelah atas suatu bidang yang diisi dengan 

unsur-unsur rupa.  

e.  Proporsi 

Proporsi merupakan kesebandingan unsur satu dengan yang 

lain dalam sebuah karya seni. Secara umum proporsi dapat 

diartikan sebagai kesebandingan antara bagian satu dengan 

bagian yang lain, atau dengan kata lain hubungan antar bagian 
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yang satu dengan bagian yang lain, atau hubungan antar bagian 

dengan keseluruhan. Proporsi menunjuk pada pertautan ukuran 

antara suatu obyek atau bagian yang mengelilinginya (Sunaryo, 

2002:40). 

Proporsi digunakan untuk menunjang keharmonisan 

tampilan desain pada booklet ini. Dengan proporsi yang baik, 

desain booklet akan terkesan menarik dan indah. 

f. Hirarki Visual 

Menurut Suyanto (2004:22), Hirarki Visual merupakan 

prinsip yang mengatur elemen-elemen mengikuti perhatian 

yang berhubungan secara langsung dengan titik fokus. Titik 

fokus merupakan perhatian yang pertama, kemudian baru 

diikuti perhatian yang lainnya, tiga pernyataan penting 

mengenai hirarki visual adalah :  

1. Mana yang anda lihat pertama, 

2. Mana yang anda lihat kedua, 

3. Mana yang anda lihat ketiga.   

Hirarki visual digunakan karena pembuatan dalam karya 

booklet studio lukis ini memerlukan foto dari karya-karya lukis, 

sehingga dalam penataannya harus di perhatikan.  
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D. Promosi 

1. Pengertian Promosi 

Kegiatan terpenting yang dominan yang paling berperan aktif 

dalam memperkenalkan, memberitahukan dan mengingatkan kembali 

manfaat suatu produk, instansi atau perusahaan untuk mendorong 

konsumen untuk tertarik merupakan bagian dari promosi. 

Saat seseorang memiliki keinginan atau kebutuhan terhadap 

suatu produk, mulai saat itu juga orang tersebut membutuhkan 

informasi misalnya mengenai dimana bisa mendapatkan produk 

tersebut, daftar harga, spesifikasi mulai dari warna, ukuran, dan lain 

sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, maka 

seseorang akan mulai bertanya kepada orang lain, melihat iklan di 

koran, mencari brosur, mengunjungi pameran, atau bisa juga 

mengakses ke internet. Di situlah peranan promosi sangat berperan, 

yaitu menginformasikan mengenai suatu produk, harga, keunggulan, 

dan segala informasi yang berhubungan dengan kebutuhan konsumen. 

Produk apapun yang akan dijual baik itu berupa barang maupun 

jasa, akan tidak berarti bila tak seorangpun mengetahuinya. Meskipun 

produk atau jasa tersebut berkualitas bagus, namun jika tak 

seorangpun yang mengetahui keunggulan, yang bisa disampaikan 

media baik melalui brosur, iklan media massa, elektronik, atau bahkan 

di sebuah pameran maka mustahil orang untuk mengetahui produk 

atau jasa yang ingin dipromosikan.  
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2. Fungsi Promosi 

Adapun fungsi 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 

(http://definisi-pengertian-promosi-fungsi-tujuan-bauran-
promosi-promotional-mix-produk.com) 

 
3. Tujuan promosi 

a. Menginformasikan, maksudnya adalah menginformasikan  ke pasar 

tentang produk baru, mengemukakan manfaat sebuah produk, 

menginformasikan pasar tentang perubahan harga, menjelaskan 

bagaimana produk bekerja, menggambarkan jasa yang tersedia, 

memperbaiki kesan yang salah, mengurangai ketakutan pembeli, 

membangun citra perusahaan. Dalam hal ini, lembaga seperti 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES dapat menginformasikan tentang 

studio-studio yang ada di jurusan tersebut.  

b. Membujuk maksudnya mengubah presepsi mengenai atribut 

produk agar diterima pembeli. 
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c. Mengingatkan maksudnya agar produk tetap diingat pembeli 

sepanjang masa, mempertahankan  kesadaran akan produk yang 

paling mendapat perhatian.  

Setelah di adakan promosi diharapkan terpengaruh, yaitu adanya 

pembelian dan kepuasan yang tinggi. Pembelian adalah akhir dari 

proses komunikasi. Bagi Jurusan Seni Rupa FBS UNNES tentu saja 

tidak mengenai pembelian, namun untuk mempengaruhi target 

audience agar tertarik atau masuk dalam Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES. 

4. Jenis - jenis Kegiatan Promosi 

Ada lima jenis kegiatan promosi, antara lain : (Kotler, 2001:98-

100) 

1. Periklanan (Advertising) 

Bentuk promosi non personal dengan menggunakan 

berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 

2. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling),  

Bentuk promosi secara personal dengan presentasi 

lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang 

ditujukan untuk merangsang pembelian. 

3. Publisitas (Publisity) 

Suatu bentuk promosi non personal mengenai, 

pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas 

informasi/berita tentangnya (pada umumnya bersifat ilmiah). 
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4. Promosi Penjualan (Sales promotion) 

Suatu bentuk promosi di luar ketiga bentuk di atas 

yang ditujukan  untuk merangsang pembelian. 

5. Pemasaran Langsung (Direct marketing) 

Suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung 

ditujukan untuk mempengaruhi pembeli konsumen. 

 

Menurut Kusrianto (2007:330) bahwa media-media promosi 

memiliki bentuk-bentuk yang beragam, di antaranya: 

a. Booklet 

Bahan cetakan yang terdiri dari beberapa halaman yang dijilid 

sehingga menyerupai buku. 

b. Pamflet 

Selebaran dengan memiliki gambar dan teks berupa informasi 

yang singkat. 

c. Leaflet (Selebaran) 

Lembaran kertas cetak yang dilipat menjadi dua halaman atau 

lebih yang berisi tentang produk. 

d. Poster 

Gambar pada selembar kertas yang pada umumnya berukuran 

besar dan pemasangannya ditempel atau dipajang kepada 

khalayak di tempat umum dengan gambar dan atau tulisan yang 

menonjol. 
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e. Folder 

Lembaran bahan cetakan yang dilipat menjadi dua seperti map 

atau buku agar mudah dibawa. Atau bisa juga dilipat dengan 

gaya concertina sehingga membentuk beberapa halaman 

terpisah tanpa perlu dipotong. Alasan perlunya folder adalah 

agar mudah dimasukkan ke dalam amplop untuk diposkan atau 

dimasukkan ke dalam saku. 

f. Katalog 

Sejenis brosur yang berisi rincian jenis produk atau layanan 

usaha dan kadang-kadang dilengkapi dengan gambar-gambar. 

Ukurannya bermacam-macam, mulai dari sebesar saku sampai 

sebesar buku telepon, tergantung keperluan bisnisnya. 

g. Stiker 

Merupakan bahan promosi yang paling banyak dan sering 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan 

produknya karena sifatnya yang sangat fleksibel. Bisa ditempel 

di mana saja. Stiker kadang-kadang memiliki nilai kebanggaan 

tersendiri bagi pemasangnya. 

5. Perbedaan Iklan Dan Promosi 

Banyak orang berpendapat bahwa antara iklan dan promosi 

adalah sama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa iklan bagian 

dari promosi sehingga dengan demikian kegiatan dari iklan meliputi 

kegiatan promosi. Baik kegiatan promosi maupun iklan kedua-
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duanya dalam usaha menaikkan jumlah penjualan dengan berusaha 

mempengaruhi konsumen-konsumennya. Perbedaannya pada iklan 

dalam mempengaruhi konsumennya dilakukan secara tidak langsung, 

dan dijalankan dengan melalui media-media tertentu misalnya media 

televisi, radio, koran, majalah, dan sebagainya. Sedangkan, kegiatan 

promosi dalam usaha mempengaruhi konsumen dilakukan dengan 

jalan seperti pada iklan dan juga mengatur window diplay, 

demonstrasi, mendatangi rumah-rumah, menyelenggarakan after 

sales service, dan sebagainya. 

Berikut merupakan tabel perbedaan antara iklan dengan promosi : 

Subyek Pengertian Media Yang 
Digunakan 

Proses 
Pengerjaan

Promosi 
Segala cara yang dipakai untuk 

meningkatkan penjualan 
termasuk iklan/advertising/ 

reklame dan lain-lain. 

Leaflet, booklet, 
pamflet, Sticker, 

dll 
Langsung 

Iklan Informasi yang dipasang pada 
media massa 

Surat kabar, 
radio, TV, Film, 

Bioskop, dll 

Tidak 
Langsung 

   Tabel 1. Perbedaan Iklan dengan Promosi 

(DR. Buchari Alma, Dasar – dasar pemasaran) 
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Berikut gambar jenis – jenis iklan dan kegiatan promosi :  

 
Gambar 1.  Jenis-jenis iklan 

(diadaptasi dari Alo Liliweri (dalam Sanjaya, 1995:32-35)) 

 
Gambar 2. Kegiatan promosi 

(diadaptasi dari Kotler, 2001:98-100) 
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Gambar 3. Hubungan antara kegiatan promosi dan jenis iklan 

(diadaptasi dari Alo Liliweri (dalam sanjaya, 1995:32-35)dan 
Kotler, 2001:98-100) 

 
 

6. Jenis-jenis iklan 

Alo Liliweri (dalam Sanjaya, 1995:32-35) mengemukakan 

bahwa berdasarkan fungsi dan tujuannya iklan terdiri atas: 

1) Iklan tentang produk dan bukan produk. 

1) Iklan produk adalah iklan yang dihasilkan untuk 

memperkenalkan produk tertentu. Hasilnya akan dijual 

langsung kepada masyarakat sebagai usaha bisnis.  
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2)  Iklan bukan produk adalah iklan yang berisi tentang idea 

atau gagasan yang ditawarkan kepada pemakai dan 

pembeli informasi, misalnya iklan tentang perbankan dan 

asuransi.   

2) Iklan komersial dan bukan komersial 

1)   Iklan komersial adalah iklan yang berisi anjuran kepada 

masyarakat (bersifat mempengaruhi) untuk membeli 

produk tertentu yang diharapkan mendatangkan 

keuntungan finansial bagi produsen. 

2)   Iklan bukan komersial (non-komersial) adalah iklan 

tentang layanan masyarakat yang diharapkan memberikan 

keuntungan sosial bagi pemasangnya.  

3) Iklan berdampak langsung dan tidak langsung  

1)   Iklan berdampak langsung adalah iklan yang berusaha 

untuk mempengaruhi khalayak dengan suatu tindakan 

yang segera. 

2)   Iklan berdampak tidak langsung adalah iklan yang 

memberikan gambaran tentang suatu informasi yang 

membentuk sikap khalayak supaya lebih familier.  

7. Media Periklanan 

Yang dimaksud media periklanan adalah segala sarana yang 

dipakai untuk mengantarkan dan menyebar luaskan pesan – pesan 

iklan. Adapun jenis media periklanan, yaitu : 
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a. Media Iklan Primer 

Media iklan primer adalah media iklan yang menjadi media utama 

yang diandalkan dalam mengkampanyekan produk. Media iklan 

primer membutuhkan porsi anggaran yang lebih besar dibanding 

media iklan sekunder. Contohnya iklan untuk produk makanan dan 

minuman menggunakan media televisi sebagai media primer. 

b. Media Iklan Sekunder 

Media iklan sekunder adalah media iklan yang bersifat menunjang 

atau melengkapi dari media primer yang sudah dipilih. Contohnya 

iklan untuk produk makanan dan minuman menggunakan media 

outdoor sebagai media sekunder. 

 Yang menjadi media iklan primer bisa saja dari media lini 

atas maupun media lini bawah. Tinjauan media iklan primer dan 

media iklan sekunder dilihat dari sisi produk yang ditawarkan. 

Misalnya iklan produk makanan dan minuman menggunakan 

media televisi sebagai media primer. Sedangkan produk rokok 

menggunakan media outdoor sebagai media primer.  

 Media iklan primer ataupun sekunder harus dilakukan 

dengan mempertimbangkan strategi pengiklanan. Adapun beberapa 

strategi pengiklanan, di antaranya : 

1) Iklan lini atas (above-the-line) 
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Media utama yang digunakan dalam kegiatan  periklanan, contoh: 

televisi, radio, majalah, surat kabar. Media lini atas terdiri dari 

media iklan yang dimuat dalam media massa cetak dan elektronik. 

a) Media Iklan Cetak 

Adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual 

yang dihasilkan dari proses percetakan (bahan baku 

dasarnya maupun sarana penyampaian pesannya 

menggunakan kertas). Media cetak merupakan suatu 

dokumen atas segala hal tentang rekaman peristiwa yang 

diubah dalam kata-kata, gambar foto dan sebagainya 

(contoh: surat kabar, majalah, tabloid, brosur, pamflet, 

poster).  

b) Media Elektronik 

Adalah media yang proses bekerjanya berdasar pada 

prinsip elektronik dan elektromagnetis (contoh: televisi, 

radio, internet).   

2) Iklan lini bawah (below-the-line) 

Iklan lini bawah merupakan kegiatan periklanan yang tidak 

menggunakan media massa cetak, elektronik, dan biro iklan. Jenis 

iklan ini tergolong murah karena dalam beriklan tidak memerlukan 

pembayaran komisi yang besar jika dibandingkan dengan jenis 

media iklan above the line. Misalnya saja iklan dalam pameran, 

booklet, katalog, leaflet, pamflet, lembaran iklan yang dikirim 
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kerumah-rumah melalui pos, literatur penjualan, serta iklan 

peragaan di tempat-tempat penjualan. 

3) Bauran media (trought-the-line) 

Istilah yang digunakan untuk mengkombinasikan berbagai media 

periklanan untuk mendapatkan dampak yang lebih efektif. 

Kombinasi media iklan dapat dipilih dan disesuaikan dengan 

psikologi konsumen. Selain itu kombinasi media iklan ini bisa 

berfungsi untuk menekan pengeluaran belanja iklan dengan hasil 

yang tetap maksimal. Contohnya foto satu artis yang dijadikan 

model dalam majalah maupun televisi dengan produk yang sama.. 

(diadaptasi dari www.media periklanan.org.com) 

8. Gaya Pesan Dalam Iklan 

Dalam hal ini gaya pesan iklan merupakan suatu hal atau teknik 

untuk menciptakan iklan dalam bentuk tertentu supaya memberikan 

daya tarik kepada konsumen.  

Gaya pesan iklan, antara lain: 

- Fragmen kehidupan (slice of life) 

- Gaya hidup (life style) 

- Fantasi (fantacy) 

- Suasana/citra (mood/image) 

- Musikal 

- Simbol kepribadian (personality symbol) 

- Keahlian teknis 
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- Bukti ilmiah 

- Kesaksian (testimonial) 

- Menjual langsung 

- Demonstrasi 

- Perbandingan 

- Animasi 

- Humor 

(http://repository.amikom.ac.id/files/Publikasi_07.12_.2697_.pdf) 
 

9. Daya Tarik Pesan Dalam Iklan 

Untuk menentukan mana daya tarik yang kemungkinan tingkat 

keberhasilannya paling tinggi terhadap target sasaran harus 

dilakukan analisis dan riset pasar. Daya tarik pesan dapat 

diciptakan menggunakan selebritis, humor, rasa takut, kesalahan, 

musik, komparatif dan seks. 

a. Daya tarik selebritis 

Menonjolkan daya tarik selebritis yang terkenal untuk 

mengenalkan produk kepada masyarakat.  

b. Daya tarik Humor 

Menggunakan humor untuk menarik orang melihat aplikasi 

multimedia dan mencipta kesadaran merek. Sifat produk 

mempengaruhi kesesuaian penggunaan humor, khususnya 

humor akan lebih berhasil digunakan untuk mempertahankan 

produk daripada untuk memperkenalkan produk. 
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c. Daya tarik Rasa Takut 

Pengiklan memotivasi konsumen untuk mengolah informasi dan 

mengambil tindakan, meminta daya tarik rasa takut dengan 

mengidentifikasikan dua hal. Pertama, mengidentifikasikan 

konsekuensi negatif tidak menggunakan produk, kedua, 

mengidentifikasikan konsekuensi negatif penggunaan dalam 

prilaku yang tidak aman. 

d. Daya tarik Kesalahan 

Pengiklan menggunakan daya tarik kesalahan dan berusaha 

membujuk calon konsumen dengan menerapkan perasaan 

bersalah diganti dengan produk yang diiklankan. 

e.  Daya tarik Komparatif (membandingkan) 

Praktek lain dalam periklanan adalah membandingkan langsung 

atau tidak langsung suatu produk dengan produk pesaing yang 

mempromosikan bahwa produk tersebut superior dibanding 

produk pesaing. 

f. Daya tarik Informasional/Rasional 

Berfokus pada praktek, fungsi, atau kebutuhan konsumen secara 

optimal terhadap suatu produk yang memberikan tekanan pada 

manfaat atau alasan untuk mempunyai atau menggunakan suatu 

merek. 
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g. Daya tarik pesan iklan  

Isi pesan menekankan fakta, belajar, dan persuasi logis 

mempunyai manfaat khusus yang memuaskan konsumen. 

h. Daya tarik Emosional 

Banyak konsumen termotivasi mengambil keputusan dan 

membeli suatu produk karena emosional dan perasaan terhadap 

merek dan menjadi lebih penting daripada pengetahuan terhadap 

atribut dan pernik-pernik produk. 

(http://msuyanto.com/baru/wp-content/uploads/2008/09/analisis 
situasi-pemasaran-2a.doc) 
 

10.  Pendekatan Pesan Dalam Iklan 

a. Iklan informatif: memberikan informasi kepada masyarakat 

terkait dengan produk. Caranya dengan memperdalam terkait 

dengan kandungan dan manfaat yang ada pada produk. 

b. Iklan pengingat: mengingatkan pembeli pada produk, sebuah 

produk yang sudah mapan bahwa produk tersebut masuh sangat 

dibutuhkan. Mengingatkan dimana konsumen dapat membelinya 

serta mempertahankan kesadaran puncak. 

c. Iklan persuasif: agar dengan adanya iklan ini dapat mengajak 

konsumen untuk menggunakan, hal ini sesuai dengan tujuan 

utamanya untuk mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. 

(http://msuyanto.com/baru/wp-content/uploads/2008/09/analisis 
situasi-pemasaran-2a.doc)) 

 

11. Teori Pesan Dalam Iklan 

Pesan merujuk pada isi maupun penggarapannya sebagai 

suatu totalitas yang akan mengalami proses persepsi pemirsanya. 
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Penggarapan pesan dalam mendapatkan persepsi pemirsanya,dapat 

digambarkan dalam pengertian sifat pendekatan kreatif. 

a. Dogmatis, dalam pendekatan dogmatis, sumber menunjukan 

suatu proporsi langsung “Sprite...!Kutahu yang Kumau” 

(Majadikara dalam Arifiansah, 2010:49). 

b. Memaparkan alasan (reason why), pendekatan ini 

membubuhkan fakta dan argumentasi, mengapa produk atau 

jasa yang ditawarkan layak untuk dibeli (Majadikara dalam 

Arifiansah, 2010:49) 

c. Emosional, pendekatan ini tepat untuk setiap produk yang 

memiliki potensi daya tarik selera (sense appeals), misalnya 

makanan dan minuman, atau yang dapat membangkitkan 

kecemasan (fear appeals) bila tidak menggunakan/mengikuti 

hal yang ditawarkan, contohnya iklan asuransi (Majadikara 

dalam Arifiansah, 2010:49) 

d. Iklan informatif bersifat memberikan informasi ke pasar 

tentang adanya produk baru serta memberitahukan pasar 

tentang kegunaan baru satu produk, perubahan harga, 

menjelaskan cara kerja suatu produk, menjelaskan pelayanan 

yang tersedia, mengoreksi kesan yang salah, mengurangi 

kecemasan pembeli dan membangun citra perusahaan 

(Suyanto, 2005:53). 
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e. Iklan persuasif membentuk permintaan selektif suatu merek 

tertentu yang dilakukan pada tahap kompetitif dengan 

membentuk proferensi merek, mendorong alih merek, 

mengubah persepsi pembeli tentang atribut produk, 

membujuk pembeli menerima, mencoba atau mensimulasikan 

pengguna produk (Suyanto, 2005:57). 

f. Iklan pengingat mengingatkan pembeli tentang produk yang 

sudah mapan bahwa produk tersebut mungkin akan 

dibutuhkan kemudian, mengingatkan pembeli dimana dapat 

membelinya, membuat pembeli tetap mengingat produk itu 

walau tidak dalam musimnya, dan mempertahankan 

kesadaran puncak (Suyanto, 2005:60). 

g. Iklan penambah nilai bersifat menambah nilai merek pada 

persepsi konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan 

kualitas dan penguatan persepsi konsumen (Suyanto, 

2005:67). 

h. Iklan bantuan aktivitas lain perusahaan iklan yang bersifat 

membantu memfasilitasi aktivitas lain perusahaan dalam 

proses komunikasi pemasaran, misalnya iklan membantu 

pelebaran promosi penjualan, membantu wiraniaga, 

menyempurnakan hasil komunikasi pemasaran yang lain 

(Suyanto, 2005:64). 
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E. Studio Lukis Jurusan Seni Rupa UNNES 

1. Profil Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES adalah sebuah jurusan yang 

secara khusus mendidik mahasiswa antara lain menjadi pendidik seni, 

seniman dan desainer. Jurusan ini memiliki (i)Program Studi Seni 

Rupa S1, (ii)  Program Studi Pendidikan Seni Rupa S1, (iii)  Program 

Program Studi S1 Seni Rupa Konsentrasi Desain Komunikasi Visual, 

di samping itu masih ada Program Studi D3 Desain Komunikasi Visual 

yang phasing out. Di Gedung Jurusan Seni Rupa FBS UNNES ini juga 

memiliki beberapa Studio yang di gunakan sebagai berlangsungnya 

proses belajar mengajar mahasiswa dan dosen yaitu studio gambar, 

studio ukir, studio patung, studio keramik, studio lukis, studio 

fotografi, studio komputer grafis, dan studio grafis. Seni Rupa 

bukanlah hanya sebuah nama, namun makna dari nama itu memiliki 

kekuatan yang mendorong mahasiswa untuk berkreativitas 

menciptakan desain komunikasi dalam bentuk gambar dalam sebuah 

media. 

a. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

Visi  

Pelestari dan pengembang serta penyebar ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni dalam bidang seni rupa dan pendidikan seni rupa secara 

profesional dalam rangka ikut membangun masyarakat seutuhnya 

sesuai tujuan pendidikan nasional. 
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Misi  

Menyelenggarakan pendidikan akademik, kependidikan, dan profesi, 

kesenirupaan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan serta 

menybarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui bidang 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Tujuan 

- Mampu melaksanakan pembelajaran seni rupa jenjang pendidikan 

dasar dan menengah berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran; 

- Memiliki pengetahuan, kemampuan berkreasi dan berapresiasi serta 

kemampuan kompetitif bidang akademik dan profesi seni rupa; 

- Jurusan Seni Rupa FBS UNNES bertujuan mengembangkan dan 

menyosialisasikan bidang: kependidikan Seni Rupa, Seni Rupa dan 

Desain. 

   (Dokumen Jurusan Seni Rupa FBS UNNES) 
 

2. Beberapa Studio Yang Ada Di Jurusan Seni Rupa 

Banyaknya perkuliahan yang dilakukan secara praktek, maka 

diperlukan beberapa studio untuk menfasilitasi mata kuliah praktek 

tersebut. Jurusan Seni Rupa memiliki beberapa studio yang 

menjadi kebanggaan, yaitu : 

a. Studio Lukis, sebagai unit pengelola dan pelayanan fasilitas 

jurusan yang berkaitan dengan seni lukis dan produknya. 

b. Studio Gambar, unit pengelola dan pelayanan fasilitas jurusan 

yang berkaitan dengan seni gambar dan produknya. 
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c. Studio Grafis dan Fotografi, unit pengelola dan pelayanan 

fasilitas jurusan yang berkaitan dengan seni grafis-fotografi 

dan produknya. 

d. Studio Patung, unit pengelola dan pelayanan fasilitas jurusan 

yang berkaitan dengan seni patung dan produknya. 

e. Studio Komputer Grafis, unit pengelola dan pelayanan fasilitas 

jurusan yang berkaitan dengan komputer grafis dan produknya. 

f. Studio Desain, unit pengelola dan pelayanan fasilitas jurusan 

yang berkaitan dengan desain dan produknya. 

g. Studio Ukir, unit pengelola dan pelayanan fasilitas jurusan 

yang berkaitan dengan seni ukir dan produknya. 

h. Studio Keramik, Unit pengelola dan pelayanan fasilitas jurusan 

yang berkaitan dengan seni keramik dan produknya. 

(Dokumen Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Studio) 
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3. Struktur Organisasi Jurusan Seni Rupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Gambar 4. Struktur Organisasi Jurusan Seni Rupa 
 (Dokumen Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Studio) 

4. Studio Lukis 

Jurusan Seni Rupa mempunyai satu studio lukis yaitu di lantai tiga, 

gedung Seni Rupa. Studio lukis 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 lukis. Tujuan 

mahasiswa memperoleh mata kuliah lukis agar mahasiswa memiliki 

pengetahuan dan dapat terampil dalam melukis. 

Di dalam studio lukis di Jurusan Seni Rupa terdapat beberapa meja 

lukis dan kursi untuk mahasiswa, satu meja dan kursi untuk dosen,  
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satu papan tulis, dan beberapa hasil karya mahasiswa yang berada di 

sana. Berikut ini potret studio lukis dan alat-alat yang berada di sana 

beserta kegiatan mahasiswa. 

 

Gambar 5. Dosen Memberi Pengarahan  

   

Gambar 6.Proses Melukis         Gambar 7. Proses Melukis 

 

a. Pengelolaan Studio Lukis 

     Jurusan Seni Rupa FBS UNNES memiliki program khusus untuk 

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

program kegiatan di studio lukis terdiri dari program jangka pendek dan 

program jangka panjang yaitu: 
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Program Jangka Pendek: 

1. Melakukan penataan sarana-prasarana studio lukis 

2. Menyusun tata-tertib pemanfaatan dan pemeliharaan studio seni 

lukis 

3. Menginventarisasi koleksi karya studio seni lukis 

4. Mengklasifikasi koleksi karya seni lukis berdasarkan kelayakan 

dan kurun waktu pembuatannya 

5. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan studio seni lukis 

6. Mengatur pengelolaan kegiatan dan penertiban administrasi 

pemanfaatan studio seni lukis 

7. Melakukan kegiatan penelitian dan eksperimentasi penggunaan 

media bagi pengembangan teknologi seni lukis 

8. Mempublikasikan hasil karya praktikum dan eksperimentasi dalam 

bentuk diskusi, pameran, dan bazaar 

9. Memajang hasil karya praktikum dan eksperimentasi di studio 

sebagai upaya peningkatan apresiasi, motivasi, dan interaksi bagi 

mahasiswa 

10. Mengevaluasi hasil kegiatan studio seni lukis dan melaporkan 

kepada ketua jurusan melalui kepala studio setiap akhir semester  

Program Jangka Panjang: 

1. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan 

pameran karya 
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2. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk 

bimbingan teknis seni lukis kepada berbagai pihak 

3. Membuat buletin, jurnal, majalah kesenilukisan 

4. Menyelenggarakan pameran secara periodik dalam rangka 

pemilihan karya terbaik mahasiswa 

5. Melakukan studi banding ke studio-studio seni lukis Jurusan Seni 

Rupa Perguruan Tinggi Seni Rupa/Sanggar Seni Lukis Seniman 

Indonesia. 

(Dokumen Jurusan: Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Studio)   

b. Kapasitas, kebersihan dan penerangan di studio lukis 

Kapasitas penggunaan studio lukis ± 42 mahasiswa dan untuk 

kapasitas meja dan kursi berjumlah 42 buah meja lukis. Meskipun 

terdapat cukup meja untuk melukis, kebanyakan mahasiswa 

menyelesaikan tugas lukisnya di luar studio (kos dan rumah). Ini 

dikarenakan waktu mata kuliah lukis yang terbatas dan harus bergantian 

dengan mata kuliah lukis lain ataupun mata kuliah yang lainnya. 

Kebersihan di studio lukis kurang terjaga, banyak sekali terdapat 

tumpahan – tumpahan cat lukis. Namun hal tersebut juga menjadi 

kebanggaan, karena menurut beberapa mahasiswa jika tidak ada bekas cat 

lukis maka bukan merupakan studio lukis. Hal tersebut dijadikan sebagai 

ciri kas dari studio lukis jurusan Seni Rupa UNNES. 

Penerangan di studio lukis saat ini cukup baik. Meskipun berada 

di lantai tiga Jurusan Seni Rupa UNNES, ruangan studio lukis cukup 
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terang dan nyaman untuk proses belajar mengajar. Untuk menambahkan 

penerangan, di studio ini terdapat beberapa lampu. 

c. Pemakaian Studio Lukis 

                            Studio Lukis 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 mahasiswa di bidang seni. Studio Lukis ini 

tidak hanya digunakan untuk matakuliah lukis saja, namun ada beberapa 

mata kuliah yang memanfaatkan studio ini.  

  Beberapa mata kuliah yang diajarkan di studio lukis tersebut yaitu:  

a. Program Pendidikan Seni Rupa S1 terdiri dari 

1) Seni Lukis 1 

2) Seni Lukis 2 

3) Seni Lukis Potret 

4) Seni Lukis Batik 

b. Program Seni Rupa Murni S1 terdiri dari 

1) Seni Lukis 1 

2) Seni Lukis 2 

3) Seni Lukis 3 

4) Seni Lukis 4 

5) Seni Lukis 5 

6) Seni Lukis 6 

7) Seni Lukis Monumental 1 

8) Seni Lukis Monumental 2 

c. Program Studi S1 Seni Rupa Konsentrasi DKV 

     1. Seni Lukis 
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 (Buku Panduan Fakultas Bahasa Dan Seni UNNES 2009) 

Di dalam studio lukis ini, mahasiswa-mahasiswa jurusan Seni Rupa 

UNNES menciptakan karya-karya lukis dengan kualitas terbaik dari 

kemampuan masing-masing mahasiswa. Adapun beberapa karya lukis 

yang dihasilkan sebagai berikut: 

 

Gambar 8        Gambar 9     Gambar 10 
      Muhamad Rofikin           Arief        Singgih 
  “Ada Desa Di Kota”     “Gangling”   “Megalomen” 

     2007           2006          2006 

 

     Gambar 11       Gambar 12         Gambar 13 
    Ulfa Hasan                Bambang Wahyono                 Aji Jaenudin 
     “Misteri”           “Nuansa Ungu”   “Perang Brubuh” 
        2006               2007             2006 
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  Gambar 14                         Gambar 15 
Hary Saksomo              Singgih 
  “Rungkat”               “Wahana” 
      2006        2007 
 

 
   Gambar 16             Gambar 17   Gambar 18 
Oktar Abrianto             Suharno         Hidayatussalam 
“Modern Toys”             “Rose”        “Lahirnya Semar” 
      2007                2007        2007 
 

 
       Gambar 19     Gambar 20   Gambar 21 
    Rahmat Taufik       Suharno    Bangun S. 
“Menyemir Sepatu”                    “Sang Pesakitan”          “Menangis” 
           2008          2008       2008 
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   Gambar 22                       Gambar 23            Gambar 24 
   Tutut Hari      Ratri                 Catur 
   “Wajah”       “Death of Bride”                   “Hutan Beton” 
      2008      2008                2009 
 

 
 Gambar 25       Gambar 26                Gambar 27 
     Puput           Ragil                  Shindu 
   “Ikan”      “Wayang”          “Daun Terakhir” 
    2009          2009         2010 
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    Gambar 27                       Gambar 28                Gambar 29 
        Tulus        Dwi Pangesti A.                              Pujo A. 
     “Polusi”           “Wayang”            “Baling-Baling” 
       2009      2010                   2010 
 

 
 
       Gambar 30                Gambar 31 
    Pujo Asmanto                        Abdun Najib 
  “Hijaukan Kami”                           “Batik” 
         2010                   2010 
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BAB III 

METODE BERKARYA 

 

A. Media Berkarya 

Seorang desainer dalam mengungkapkan idenya pada suatu karya tentunya 

tidak terlepas dari media yang akan dipergunakan untuk memperoleh wujud karya 

yang konkret. Istilah media dapat pula berarti perantara, tetapi pada seni rupa 

yang dimaksud dengan medium di sini adalah bahan (material), peralatan (tool), 

teknik (technique) (Sahman, 1993 : 38). 

Dalam pembuatan booklet ini, penulis menggunakan : 

1. Komponen alat 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

- Intel® Core 2 Duo processor T6400 

- 14,0” HD Acer CineCrystal(TM) LED LCD 

- RAM 1GB DDR 3 

- HDD 320 GB 

- Mouse merek Nezumi 

- DVD RW dan flashdisk 4GB  

- Kamera digital merk Kodak C713 

b. Perangkat Lunak (Software) 



52 

 

Perangkat lunak yang digunakan dalam membuat karya Tugas 

Akhir merupakan aplikasi dari “Microsoft Windows 7”. Adapun 

program-program grafisnya sebagai berikut: 

- “Adobe Photoshop CS”, yang digunakan untuk mengelola 

gambar 

- “Corel Draw 12” yang digunakan untuk mengolah layout 

gambar dan tulisan 

- “ACD Pro”, yang digunakan untuk melihat dan menyeleksi 

gambar sebelum atau sesudah proses pengerjaan. 

2. Komponen Bahan 

Kertas yang penulis gunakan dalam membuat karya ada dua 

jenis yaitu kertas HVS 80 gram dan kertas ivory 230 gram. Ukuran 

kertas ivory adalah A5. Kertas ivory digunakan untuk menampilkan 

hasil olahan gambar. Selain itu penulis juga menggunakan pelapis doff 

agar lebih elegan . 

Tinta warna yang akan digunakan untuk mencetak warna 

adalah CMYK yang merupakan standar industri cetak digital saat ini. 

CMYK merupakan singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan K yang 

mewakili warna hitam atau black. Format CMYK juga mengandalkan 

standarisasi warnanya ke dalam koordinator. Berapapun koordinator 

CMYK-nya, selama K-nya 100 maka warna tersebut akan menjadi 

warna hitam. CMYK merupakan standar warna pigment-based yang 

telah menyesuaikan diri dengan standar industri printing. Sampai saat 
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ini, dunia cetak-mencetak telah menggunakan empat warna dasar 

dalam membuat warna apapun.  

3.  Teknik Berkarya 

Dalam berkarya seorang desainer tidak hanya terpaku 

menggunakan satu teknik, akan tetapi seorang desainer dalam 

menciptakan karya selalu memilih satu teknik atau lebih hanya untuk 

menciptakan satu karya saja. Dalam pembuatan desain booklet ini, 

karya dapat tercipta memerlukan berbagai tahapan sehingga dapat 

dinikmati tentu membutuhkan proses dan tahapan. Berbagai tahapan 

teknik pembuatan booklet ini antara lain perancangan visual dari 

sebuah ide yang proses perancangan ide tentunya memerlukan waktu 

guna mencari ide karya yang orisinil untuk menghindari duplikasi 

atau menyerupai suatu karya yang sudah ada sebelumnya.  

Tahap tersebut masih berupa angan-angan, untuk tahap 

selanjutnya eksplorasi gambar dan perancangan teksnya. Konsep-

konsep yang ada divisualisasikan dengan cara mencari gambar-

gambar dan data teks yang sesuai tema. Hal ini dilakukan dengan cara 

memotret obyek (studio lukis dan karya lukis mahasiswa) dan 

mewawancarai pihak terkait untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai 

unsur visual dalam booklet ini. Gambar mentah berformatkan JPEG 

(Joint Phothographic Express Group) selanjutnya akan diolah 

menggunakan program Adobe Photoshop CS untuk dilakukan 

pengeditan guna memberikan hasil gambar yang maksimal. Sementara 
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itu program Corel Draw  12 digunakan saat menata layout gambar 

desain tampilan dua dimensi dan mendesain ilustrasi yang berkaitan 

dengan booklet.  

Sejalan dengan perkembangan IPTEK yang semakin pesat 

penggunaan media komputer semakin marak. Dengan media 

komputer, seorang desainer akan lebih mudah memvisualisasikan 

gagasannya di dalam desain dan booklet atau memanfaatkan berbagai 

efek tertentu yang sulit apabila dikerjakan secara manual. 

Di samping itu karya booklet dengan media komputer 

mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dengan booklet  yang 

dikerjakan dengan media dan teknik manual. Sifat khusus tersebut 

meliputi:          

1. Jika terjadi kesalahan atau revisi pada saat membuat karya 

dapat secara cepat diperbaiki (di-edit) tanpa harus membuat 

desain yang baru lagi. 

2. Desain yang telah dibuat dapat dicetak dengan berbagai 

ukuran tanpa harus membuat desain dari awal. 

3. Jumlah karya desain yang dibuat dapat lebih cepat 

dikerjakan dengan hasil lebih dari 1(satu) karya desain. 

4. Pada proses pengerjaannya dapat menggunakan gambar 

berupa foto atau gambar sebagai elemen pendukung. Foto 

atau gambar dapat diambil dari hasil fotografi langsung 
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ataupun memindai (men-scan) dari foto atau gambar dapat 

langsung digabungkan sesuai ide yang telah direncanakan. 

 

B. Proses Berkarya 

Proses berkarya berisi tentang metode dan tahapan-tahapan dalam 

membuat karya desain booklet. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko 

atau tingkat kesalahan saat merancang sebuah desain.  

Subyek utama dari desain booklet yang dibuat adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan Jurusan Seni Rupa FBS UNNES, mulai dari profil jurusan, 

proses belajar mengajar di Studio Lukis sampai menampilkan hasil karya-karya 

unggulan pada masanya beserta identifikasinya.  

Adapun tahapan-tahapan kerja yang dilakukan penulis dalam membuat 

desain booklet adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan Tujuan 

Tujuan merupakan proses pemikiran pertama yang harus dilakukan 

sebelum memulai membuat desain booklet. Tujuan berkarya sama dengan 

tujuan awal perancangan booklet yang ada di Bab Pendahuluan. 

2. Studi Kepustakaan 

Penulis secara mandiri mencari data yang ada dan teori pendukung 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pengerjaan 

tugas akhir. Data maupun teori yang diperlukan bisa diperoleh melalui 

perpustakaan dan internet sebagai media perantara pendukung. Buku-buku 

yang dipakai antara lain karangan dari Alo Liliweri (dalam sanjaya), Dr. 
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Buchari Alma dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar bisnis dan 

pemasaran”, William J. Santon yang berjudul “Prinsip pemasaran”, buku 

Nirmana, buku DKV dan beberapa buku referensi lainnya seperti 

dokumen-dokumen jurusan. Buku-buku bidang ekonomi digunakan 

penulis untuk mendapatkan data yang bersifat teori, yaitu tentang promosi 

dan periklanan. Buku “Panduan Fakultas Bahasa dan Seni” dan dokumen 

jurusan digunakan penulis untuk memperoleh data tentang Jurusan Seni 

Rupa terutama studio lukis beserta karya-karyanya. Sedangkan buku 

Nirmana dan buku DKV digunakan penulis untuk memperoleh data yang 

bersifat praktek yang digunakan untuk merancang desain booklet. Untuk  

pencarian data ini, penulis juga memanfaatkan internet agar data yang 

didapat baik digunakan untuk teori maupun praktek lebih lengkap. 

3. Analisis Target Audience 

Target audience-nya adalah para pelajar yang ingin melanjutkan 

pendidikannya di perguruan tinggi. Dengan booklet ini diharapkan agar 

audience tertarik pada Jurusan Seni Rupa FBS UNNES. Untuk proses 

promosinya dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini adalah Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES. Penulis hanya memfasilitasi media booklet sebagai 

alat promosi saja, untuk proses selanjutnya dilakukan oleh pihak lain. 

Diadaptasi dari Alfred P. Sloan (http://msuyanto.com/baru/wp-

content/uploads/2008/09/analisis-situasi-pemasaran-2a.doc), dalam 

cakupan target audience penulis memilih beberapa segmentasi pasar yang 

dapat dipakai untuk booklet ini, yaitu: 
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a. Segmentasi demografis dalam hal ini didasarkan pada 

pendidikan karena booklet ini membidik pelajar SMA 

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

b. Segmentasi Psikologi yang didasarkan pada nilai moral yang 

berkaitan dengan tingkat kependidikannya untuk melanjutkan 

sekolah yang lebih tinggi, misalnya dari SMA ke Universitas, 

dengan demikian besarnya dorongan orang tua sangat 

berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan anak-anaknya.  

c. Segmentasi geografis berupa wilayah karena dalam 

penyampaian booklet mencakup daerah-daerah sebagai tempat 

penyebarannya. Pengelompokan wilayah berdasarkan letak 

wilayah, sarana dan prasarana yang dimiliki tiap wilayah, latar 

belakang wilayah dan mata pencaharian yang dominan di tiap 

wilayah. 

Dari ketiga segmentasi tersebut, penulis memilih menggunakan 

segmentasi demografis karena segmentasi ini terdapat variabel usia dan 

pendidikan. Segmentasi ini sangat cocok untuk digunakan dalam booklet 

ini, karena target audience nya adalah anak SMA sederajat dengan usia 

sekitar 17 sampai 23 tahun. 

4. Angket 

Angket yang dibuat oleh penulis disebarkan ke anak SMA 

sederajat untuk memperoleh data. Dengan angket ini, penulis memperoleh 

data tentang pilihan tipografi (jenis, warna, dan ukuran), warna dan 
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komposisi yang di gemari oleh anak SMA sederajat yang dijadikan penulis 

sebagai target audience. Hasil angket ini tentu saja tidak di aplikasikan 

secara keseluruhan dalam desain booklet penulis, namun angket ini 

dijadikan sebagai rujukan penulis dalam mendesain booklet, karena 

penulis yang sekaligus sebagai desainer booklet ini juga memiliki hak 

untuk menentukan konsep desain booklet ini. Hasil angket, responden, dan 

pertanyaan angket dapat dilihat pada lampiran.   

5. Wawancara  

Dengan wawancara, penulis bermaksud agar data-data yang 

diperoleh lebih lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Pihak yang 

diwawancarai tentu saja adalah pihak yang mengerti tentang seluk beluk 

studio lukis Jurusan Seni Rupa FBS UNNES. Selain mewawancarai dosen 

yang bersangkutan, penulis juga mewawancarai beberapa mahasiswa 

jurusan Seni Rupa untuk memperoleh data tentang studio lukis. 

 Dengan metode wawancara ini penulis memperoleh data di 

antaranya jadwal pengajaran studio lukis, pedoman penggunaan dan 

pengelolaan studio lukis, matakuliah yang diajarkan di studio lukis, serta 

karya – karya lukis beserta identifikasinya. Berdasarkan wawancara 

dengan dosen pengampu mata kuliah seni lukis, maka penggolongan karya 

seni lukis dikelompokan berdasarkan tahun. Hal tersebut dilakukan agar 

dapat mengetahui perkembangannya. Dikarenakan penulis tidak 

mendapatkan mata kuliah lukis, maka proses identifikasi karya lukis 

berdasarkan informasi dan saran dari dosen pengampu mata kuliah lukis. 
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6. Penentuan Konsep Desain 

Dalam penentuan konsep desain, penulis menentukan berdasar pada 

data dari klien, data desainer sendiri dan angket target audince. Ketiga data 

tersebut dijadikan penulis sebagai pijakan dalam mendesain karya booklet ini.  

Klien yang dimaksud dalam hal ini adalah pemesan, yaitu Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES. Data yang berasal dari klien antara lain hasil wawancara, 

foto studio lukis, karya lukis mahasiswa, dan profil jurusan (visi dan misi). 

Sedangkan data dari desainer, penulis mencari referensi-referensi 

yang dapat dijadikan sebagai konsep desain. Dalam proyek studi booklet 

ini, penulis memilih konsep yang minimalis dalam pengerjaan desainnya. 

Selanjutnya untuk data dari target audience, penulis membuat dan 

menyebarkan angket kepada anak SMA sederajat. Pertanyaan yang ada 

pada angket tersebut adalah penggunaan jenis font , warna background, 

dan penataan komposisi (simetris atau asimetris). 

Konsep minimalis dipilih agar desain yang dibuat terkesan tidak 

terlalu ramai dan sederhana. Konsep ini dianggap paling cocok untuk 

proyek studi ini, karena dengan konsep ini desain booklet akan memiliki 

cukup ruang untuk penempatan foto-foto dari karya lukis, kegiatan belajar 

mengajar di studio lukis, dan ruangan studio lukis itu sendiri yang didapat 

dari data klien. Foto karya lukis mahasiswa yang ditampilkan dalam cover 

dimaksudkan agar dapat mempertajam persepsi bahwa booklet ini adalah 

booklet studio lukis. Untuk warna, penulis memilih warna hitam dan biru 

kehijauan agar tidak terlalu ramai dan lebih mudah menjaga keseimbangan 
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warna, sedangkan jenis huruf yang digunakan adalah Arial dan Corbel. 

Selain itu komposisi yang digunakan dalam booklet ini adalah simetris dan 

asimetris. Mengenai warna, jenis font, dan komposisi mengacu pada hasil 

angket yang telah disebarkan kepada anak SMA sederajat, namun juga 

dikreasikan dengan ide desainer. 

Berdasarkan data dari penulis dalam perancangan desain booklet ini,  

jenis iklannya adalah iklan bukan produk dan non komersial. Hal tersebut 

dikarenakan booklet ini berisi tentang informasi dan ajakan yang ditawarkan 

pada masyarakat agar memilih Jurusan Seni Rupa sebagai pendidikan tingkat 

lanjut setelah lulus dari pendidikan Sekolah Menengah Atas maupun yang 

sederajat. Booklet ini menggunakan iklan lini bawah melalui media cetak 

karena proses penyebarannya terbatas , dengan daya tarik informasional karena 

bersifat menginformasikan kepada target audience bahwa di UNNES terdapat 

Jurusan Seni Rupa dan memiliki studio lukis beserta produk karya lukisnya. 

Daya tarik pesan yang digunakan adalah daya tarik pesan iklan yang didasarkan 

pada fakta, bahwa di UNNES benar-benar ada Jurusan Seni Rupa beserta 

karya-karya yang ditampilkan adalah hasil karya mahasiswa Jurusan Seni Rupa 

UNNES. Pendekatan pesan dalam iklannya adalah persuasif, karena booklet ini 

bersifat ajakan. Gaya pesan iklan booklet ini adalah penjualan secara langsung, 

maksudnya dalam proses promosinya dilakukan secara langsung. Media 

periklanannya adalah media iklan sekunder, karena dalam pembuatan booklet 

ini mempromosikan Jurusan Seni Rupa dalam lingkup kecil, yaitu studio lukis 

saja sehingga dalam pembuatannya tidak terlalu memakan banyak biaya. 
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Untuk jenis kertas yang dipilih adalah kertas ivory dengan pelapis 

doff. Kertas tersebut dipilih karena penulis ingin menggunakan warna yang 

bersifat doff . Ukuran kertas adalah 14,8x21cm (A5). Sedangkan untuk isi 

dari karya booklet adalah cover, colovon, halaman depan, daftar isi, 

sekapur sirih, ruang studio, proses belajar mengajar, sampai dengan karya 

lukis pertahun dari mahasiswa jurusan Seni Rupa FBS UNNES beserta 

fenomena yang terjadi pertahun dan penjelasan perkarya lukis. Karya-

karya lukis yang ditampilkan di sini tentu saja tidak semua, namun hanya 

beberapa yang layak untuk dipublikasikan berdasarkan pilihan dosen 

pengampu mata kuliah lukis. Hal tersebut merupakan ide dari penulis yang 

sekaligus sebagai desainer. 

 
 

Entitas
Perancangan 

V
ar

ia
be

l k
eb

ut
uh

an
 p

er
an

ca
ng

an
 

Klien Desainer Users
1. Profil Jurusan Seni 

Rupa    
2.  Visi, misi, Tujuan 

Jurusan Seni Rupa 
3.  Profil Studio Lukis 
4.  Foto Karya Lukis dan 

Studio Lukis 
 
 
5.   Sekapursirih Pengelola 

Studio 
 

1. iklan bukan produk dan 
iklan non komersil. 

2. menggunakan iklan lini 
bawah: media cetak. 

3. gaya pesan: bukti 
ilmiah. 

4. daya tarik pesan dalam 
iklan: Daya tarik 
Informasional/ Rasional. 

5. media periklanan:  
Media iklan sekunder  
6. Pendekatan pesan dalam 

iklan: iklan persuasif. 
5. gaya pesan iklan: 

penjualan secara 
langsung. 

1.  Background dengan 
warna biru 
kehijauan 

2.  Komposisi asimetris 
dan simetris 

3.  Tipografi 
 a. jenis font 
  - Arial 
  - corbel 
 b. ukuran 
  - 10 pt 
  - 11 pt 
  - 30 pt 
           -35 pt 
4.  Warna dominan 

Biru 
   Tabel 2. Konsep Perancangan booklet 
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7. Pengambilan Obyek (pemotretan) 

 Penulis meninjau langsung studio lukis di Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat mengamati lebih detail 

dan mendapatkan data-data yang diperlukan untuk pembuatan booklet 

tentang Studio Lukis Jurusan Seni Rupa FBS UNNES. 

 Dalam proses ini yang dilakukan adalah memotret studio lukis 

beserta karya-karya mahasiswa yang terbaik atau karya-karya mahasiswa 

unggulan pada masanya agar hasilnya maksimal. Berdasarkan tinjauan di 

lapangan, foto – foto studio lukis dan karya lukis mahasiswa terdapat pada 

Bab II. 

8. Pemilihan Obyek Gambar 

Tahap ini dilakukan dengan cara membandingkan gambar satu 

dengan yang lainya agar didapat gambar yang sesuai dengan konsep desain 

yang telah disepakati. Penulis memilih foto karya-karya lukis mahasiswa 

yang terbaik atau unggulan berdasar pilihan dari dosen pengampu lukis 

untuk dicantumkan ke dalam isi booklet yang dirancang. Melalui hasil 

penyeleksian dan saran dari dosen pengampu mata kuliah lukis, maka 

karya lukis (dalam Bab II) yang di pilih adalah gambar nomor 8-31 

9. Proses Komputerisasi  

Tahapan pengembangan ini dengan cara memproses gambar yang telah 

ada untuk dibuat sesuai rancangan konsep yang telah dibuat sebelumnya. 

Program grafis seperti Adobe Photoshop CS, Corel Draw 12, dan ACDSee 

menjadi pendukung dalam bekerja. Dari gambar yang telah dipersiapkan, 
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kemudian hasil tersebut diolah dengan software pengolah gambar Adobe 

Photoshop CS yang dilengkapi dengan filter-filternya seperti mengubah modus 

warna, menambahkan teks pada layer kerja, serta mengubah resolusi ukuran 

gambar. Setelah proses pengeditan di Photoshop CS selesai dengan ketentuan 

ukuran media kerja 14,8 cm x 21cm, mode warna CMYK, hasil gambar di-

convert dan dibuat dalam format file JPEG. Kemudian untuk penataan teks dan 

layoutnya, penulis memanfaatkan program Corel draw12. 

10. Konsultasi Karya  

Desain karya yang sudah jadi diajukan kepada dosen pembimbing 

untuk dikonsultasikan mengenai apa yang menjadi kekurangan dan 

meminta saran, sebagai masukan untuk hasil akhir yang baik. Setelah 

karya dikonsultasikan berdasarkan masukan dari dosen pembimbing, karya 

tersebut direvisi. Setelah direvisi bisa diajukan kembali untuk pengecekan 

akhir oleh dosen pembimbing baik konsep maupun visualisasinya, 

kemudian dicetak dan dikemas untuk dipamerkan. 

11. Final Art Work 

Setelah proses konsultasi karya dan mengalami revisi, pada proses 

ini menghasilkan desain yang disetujui oleh dosen pembimbing dan siap 

untuk dicetak. 

12. Pencetakan Karya Desain 

Sebelum dicetak langsung ke media kertas ivory, hasil kerja 

dicetak terlebih dahulu di atas kertas HVS. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengkoreksi apakah ada kesalahan dan untuk meminimalkan kerugian 
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Angket 

dalam pencetakan dengan digital printing. Setelah karya benar – benar 

siap, karya diproses di tempat percetakan digital printing. 

13.  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32: Proses Berkarya 

Penyajian Karya

Pencetakan Final Art Work 

Penetapan Tujuan Karya

Proses Komputerisasi 

Pemilihan obyek 

Studi Kepustakaan 

Analisis Target audience

Wawancara

Pengambilan obyek 
(pemotretan)  

Konsultasi Karya 

Penentuan Konsep Desain
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

 
A. Karya I 

 
 

1. Spesifikasi Karya : 

Nama : Halaman Cover 

Ukuran : 14,8 cmx 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis     doff 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya I 

Pada karya booklet ini menggunakan kombinasi warna hitam dan 

biru kehijauan. Ukuran booklet ini adalah 14,8 cm x 21cm (A5). Pada 

cover karya booklet ini terdapat karya lukis yang merupakan karya dari 

salah satu mahasiswa Jurusan Seni Rupa FBS UNNES. Tentu saja karya 

lukis tersebut tidak pada ukuran sebenarnya. Karya lukis yang dijadikan 

sebagai cover tersebut melukiskan tentang figur dua orang yang salah 

satunya sedang memegang sepatu. Karya lukis tersebut dibuat pada tahun 

2008. 

Kata – kata “Studio Lukis Jurusan Seni Rupa FBS UNNES tahun 

2006-2010” merupakan judul dari karya booklet ini. Tahun 2006-2010 

adalah tahun pembuatan karya lukis mahasiswa jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES. 

 

3. Analisis Karya I 

Desain cover booklet ini dibuat secara vertikal dimaksudkan untuk 

mempersempit dan memfokuskan gambar. Teks kata “STUDIO LUKIS” 

menggunakan jenis huruf Arial yang ditulis menggunakan huruf balok 

dengan ukuran 73 pt agar terlihat lebih lugas dan cerdas. Kata – kata 

“Jurusan Seni Rupa FBS UNNES” juga menggunakan jenis huruf Arial 

dengan ukuran 35 pt. Begitu juga dengan tulisan angka “2006-2010” 

menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 35 pt. Kata “Disusun Oleh 

Awing” juga menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 12 pt. 
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Pada cover ini juga menggunakan karya lukis mahasiswa Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES sebagai icon untuk mempertegas bahwa booklet 

yang dirancang merupakan booklet studio lukis Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES. Dipilihnya karya seni lukis dengan judul “Menyemir Sepatu” 

karya dari Rahmat Taufik karena dianggap paling menarik dan sesuai 

dengan warna background. 

Dalam cover booklet ini menggunakan komposisi asimetris. 

Komposisi asimetris digunakan agar mudah dalam mempertimbangkan 

pengaturan bobot dan letak kedudukan bagian-bagian secara dinamis. 

Keseimbangan terletak pada penataan karya lukis yang dijadikan sebagai 

icon diletakkan di bawah, sedangkan penataan teks diletakkan di atas, 

dengan begitu keseimbangan tercipta. 

Unsur garis lurus ditunjukkan pada bentuk persegi panjang yang 

berada di belakang judul booklet dan teks, serta garis lengkung pada karya 

lukis yang dijadikan sebagai icon sehingga penggabungan kedua unsur 

garis ini seimbang dalam pembuatan desain cover ini. Unsur warna dalam 

desain cover ini adalah hitam, putih, abu-abu, dan perpaduan antara warna 

biru muda dengan hitam. Background menggunakan warna hitam agar 

lebih tampak elegan. Warna putih diggunakan untuk judul booklet dan 

nama penyusun. Unsur bidang tercipta dari jarak antar bentuk dengan 

bentuk lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah jarak antara tulisan 

dengan tulisan, dan tulisan dengan gambar. 
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Halaman cover ini didominasi oleh foto karya lukis yang berada di 

bagian bawah. Hal tersebut dikarenakan, gambar karya lukis itulah yang 

menjadi fokus perhatian halaman ini. 

Irama pada karya ini terdapat pada pengulangan garis lurus yang 

membentuk bidang segi empat. Selain itu juga terdapat pengulangan garis 

lengkung pada gambar karya lukis.  

Proporsi antara teks judul dan gambar  dengan background pada 

desain cover ini dirancang sedemikian rupa agar terlihat ideal. Keserasian 

pada cover booklet ini tercipta pada background dengan gambar karya 

lukis yang memiliki karakter yang sama. Hirarki visual pada cover ini 

yang pertama kali adalah gambar karya lukis, kemudian yang kedua adalah 

pada teks, dan yang ketiga adalah pada background. Kesatuan terbentuk 

dari gambar karya lukis dengan elemen-elemen rupa yang lain seperti 

garis, warna, bidang dan lain sebagainya. 
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B. KaryaII 

 

1. Spesifikasi Karya : 

Nama : Halaman Colovon 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff 

Tahun : 2011 
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2. Diskripsi Karya 

Pada halaman colovon ini menggunakan kombinasi warna yang 

sama dengan halaman cover. Ukuran pada halaman ini adalah 14,8x21cm 

(A5). Isi dari halaman ini adalah karya lukis yang ada pada halaman cover, 

judul booklet, yang bertuliskan “Studio Lukis Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES” dan semua yang terlibat dalam pembuatan booklet ini. Berbeda 

dengan halaman cover, pada halaman ini semua isinya baik tulisan 

maupun gambar memiliki ukuran yang kecil. 

3. Analisis Karya 

Halaman colovon merupakan halaman yang berisi tentang pihak-

pihak yang terlibat dalam pembuatan booklet ini. Pada halaman colovon 

ini, menggunakan komposisi asimetris. Hal ini dikarenakan keseimbangan 

asimetris lebih dinamis dan cocok untuk tulisan dan gambar yang 

berukuran kecil seperti halaman colovon ini. Jenis huruf yang dipakai 

adalah Arial dengan ukuran 10 pt. Peletakan teks beserta foto karya lukis 

sengaja dibuat dengan ukuran kecil sesuai dengan hasil angket target 

audience. Unsur warna pada halaman  colovon ini adalah hitam, putih, dan 

perpaduan antara warna hitam dengan biru kehijauan.  

Sedangkan proporsi pada halaman ini agak berbeda dari halaman 

sebelumnya. Pada halaman ini, proporsi atau kesebandingan teks dan 

gambar dengan background sangat jauh.  

Bentuk, irama, dominasi, keserasian, dan kesatuan sama seperti 

halaman sebelumnya. Sedangkan hirarki visualnya yang pertama adalah 

foto karya lukis, yang kedua teks, dan yang ketiga background. 
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C. Karya III 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman cover dalam depan 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doof. 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Halaman ini memunculkan karya lukis mural yang ada di Fakultas 

Bahasa Dan Seni, tepatnya di gedung generator listrik. Karya mural ini 

tidak berada di studio lukis, namun pada karya ini membuktikan bahwa 

berkarya lukis tidak hanya di studio saja, namun bias diluar studio lukis. 

Karya mural ini disajikan dengan memiringkan karya mural pada keadaan 

yang sesungguhnya. Karya ini juga dibuat oleh Pujo Asmanto yang 

merupakan mahasiswa Jurusan Seni Rupa FBS UNNES pada tahun 2010. 

Halaman ini sebagai pelengkap dalam pembuatan booklet. 

3. Analisis Karya 

Komposisi yang digunakan adalah komposisi asimetris agar lebih 

dinamis dan tidak monoton. Hal yang mendominasi dalam halaman ini 

adalah foto bangunan yang menjadi media untuk pembuatan mural yang 

sengaja dibuat miring agar terlihat dinamis. 

Unsur garis yang digunakan adalah unsur garis lurus dan lengkung 

yang membentuk bidang. Irama tercipta dari pengulangan garis lurus dan 

lengkung pada foto bangunan maupun karya muralnya. Proporsi antar 

unsur sudah sesuai. Warna biru menjadi dominan dalam halaman ini. 

Keserasian terwujud dari foto bangunan yang diposisikan miring dengan 

background.  Hirarki visual dalam halaman ini yang pertama adalah foto 

bangunan yang dijadikan sebagai media mural, yang kedua adalah 

background. Kesatuan terlihat pada foto yang memiliki keselarasan unsur-

unsurnya. 
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D. Karya IV 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Daftar isi 

Ukuran  : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya  

Ukuran dan background sama dengan halaman sebelumnya. Pada 

halaman ini terdapat teks yang mmenginformasikan bahwa di dalam 

booklet ini terdapat sekapur sirih, profil Jurusan Seni Rupa FBS UNNES, 

ruang studio, proses belajar mengajar, album foto lukisan dari tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010. 

3. Analisis Karya 

Pada halaman ini komposisi yang digunakan adalah komposisi 

asimetris. Hal ini terlihat dari penempatan teks yang berada di pojok 

bawah kanan halaman. Jenis font menggunakan Corbel dengan ukuran 10 

pt sesuai dengan hasil angket target audience. Warna biru background 

yang paling dominan dalam halaman ini. 

Unsur garis dalam halaman ini adalah garis lurus yang terdapat 

pada teks. Unsur warna tetap sama dengan halaman sebelumnya. Teks 

merupakan unsur yang paling mendominasi dalam halaman ini.  

Kesebandingan terlihat dari ukuran huruf dengan background. 

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah teks, dan yang kedua 

adalah background. Kesatuan tercipta dari unsur-unsur yang ada 

didalamnya. 
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E. Karya V 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama  : Halaman Sekapursirih Pengelola Studio 

Ukuran : 14,8 cm x21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Perancangan desain pada halaman Sekapursirih Pengelola Studio 

ini mempunyai ukuran yang sama dengan halaman sebelumnya. 

Sekapursirih juga bisa disebut sebagai sambutan. Halaman ini berisi 

tentang sambutan dari kepala studio Jurusan Seni Rupa FBS UNNES. 

Karena booklet ini merupakan booklet studio lukis, maka foto studio yang 

ditampilkan adalah foto dari studio lukis.  Studio lukis tersebut berada di 

lantai 3 Jurusan Seni Rupa FBS UNNES. 

 

3. Analisis Karya 

Komposisi pada halaman sekapursirih ini menggunakan komposisi 

asimetris agar terkesan lebih dinamis. Keseimbangan pada halaman ini 

dapat terlihat dari penataan teks beserta bidang persegi panjang yang 

ditaruh di kiri atas halaman, teks pada bagian tengah agak ke kanan 

halaman, dan foto studio pada bagian kiri bawah. Penataan elemen-elemen 

rupa pada halaman ini sangat diperhitungkan. Jika diperhatikan batas teks 

sekapursirih paling atas sejajar dengan batas bawah bidang persegi 

panjang yang dijadikan sebagai tempat penulisan kata “Sekapursirih 

Pengelola Studio”. Sedangkan batas bawah teks sekapursirih sejajar 

dengan garis batas atas dari foto studio lukis. Dengan penataan komposisi 

tersebut, halaman sekapursirih ini terlihat seimbang. 

 Jenis font yang dipakai adalah Corbel agar mudah dibaca. 

Meskipun jenis font sama, namun ukurannya berbeda. Pada teks 
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“Sekapursirih Pengelola Studio”, menggunakan ukuran font 29 pt , 

sedangkan pada isi sekapursirih menggunakan ukuran font 11 pt. Warna 

dari tulisan masih tetap menggunakan warna putih agar mudah dibaca 

karena kontras dengan warna background. Unsur garis yang terdapat 

dalam halaman ini adalah garis lurus. Hal ini terlihat dari bidang persegi 

panjang dan foto dari studio lukis.  

 Kesebandingan terlihat dari ukuran foto, teks dan background. 

Irama pada halaman ini terdapat pada pengulangan garis lurus yang 

membentuk bentuk persegi panjang. Keserasian fungsi tercipta dari unsur 

foto dengan teks.  

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah foto studio 

lukis, yang kedua adalah judul halaman yaitu “Sekapursirih Pengelola 

Studio”, yang ketiga adalah teks, dan yang keempat adalah background. 

Pada halaman ini  didominasi oleh foto studio lukis yang merupakan  pusat 

perhatian pada halaman ini. Kesatuan terbentuk dari foto studio lukis 

dengan elemen-elemen rupa yang lain seperti garis, warna, bidang dan lain 

sebagainya. 
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F. Karya VI 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Profil Jurusan 

Ukuran : 14,8x21cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Ukuran dan background pada halaman ini sama dengan halaman 

sebelumnya. Halaman ini berisi tentang profil Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES. Semua prodi di  jurusan  ditampilkan dalam halaman ini. Selain 

prodi jurusan, pada halaman ini juga disertakan studio-studio yang ada di 

jurusan termasuk studio lukis yang dalam hal ini diangkat menjadi booklet.  

3. Analisis Karya 

Pada halaman profil ini baik ukuran, background, font, dan unsur 

warna sama seperti halaman sebelumnya. Untuk memperjelas bahwa 

halaman ini adalah halaman profil jurusan, maka ditambahkan foto dari 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES. Foto yang ada pada halaman ini diambil 

dari sudut pandang depan kampus jurusan. Komposisi yang digunakan 

pada halaman ini adalah komposisi simetris. Hal ini dapat dilihat dari 

penataan foto dan teks yang cenderung lurus berada di tengah halaman dan 

secara otomatis terlihat seimbang. Sebenarnya foto pada halaman ini telah 

dipotong pada proses pembuataannya. Hal ini dilakukan untuk 

mempertimbangkan pengaturan keseimbangan. Unsur garis pada karya ini 

adalah garis lurus, hal tersebut dapat dilihat dari penataan foto dan teks.  

Dominasi terlihat pada judul halaman yang menjadi pusat 

perhatian, sedangkan unsur yang paling dominan dalam halaman ini 

adalah warna biru pada background. 

Warna putih digunakan pada font dimaksudkan agar dapat dengan 

mudah dibaca, karena memiliki warna yang kontras dengan background. 
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Ukuran font pada kata “Profil” adalah 41 pt, sedangkan kata “Jurusan Seni 

Rupa” memiliki ukuran 30 pt dan ukuran pada isi teks masih tetap sama 

ukurannya dengan ukuran isi teks pada halaman lain, yaitu 11 pt sesuai 

dengan angket target audience. 

Proporsi pada halaman ini terlihat dari kesebandingan teks, 

gambar, dengan background yang terkesan ideal. 

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah judul halaman 

yaitu “Profil Jurusan Seni Rupa”, yang kedua adalah foto dari Jurusan Seni 

Rupa, dan yang ketiga adalah teks yang menjadi isi dari halaman ini 

kemudian yang keempat adalah background. 

Keserasian tercipta dari pemilihan foto, teks dan background yang 

terlihat serasi. Kesatuan tercipta dari perpaduan unsur garis, warna, 

proporsi, dan elemen-elemen desain yang lain pada halaman profil ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

G. Karya VII 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Profil II (Visi dan Misi) 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pe.lapis doff 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Karya ini disebut sebagai halaman Profil II, karena merupakan 

bagian dari halaman profil sebelumnya. Pada halaman profil II ini, 

terdapat visi dan misi jurusan beserta tujuannya serta karya lukis dari 

Singgih yang berjudul “wahana”. 

3. Analisis Karya 

Pada halaman “visi dan misi” ini, ukuran, unsur warna, 

background, dan jenis font sama dengan halaman sebelumnya. Agar 

terlihat menarik, pada halaman ini diberi foto lukisan dari karya 

mahasiswa yang melukiskan sebuah pensil raksasa yang ditumpangi oleh 

anak-anak SD. Karya tersebut sangat cocok untuk menggambarkan hal 

yang terkandung dalam isi teks, yaitu visi, misi, dan tujuan.  

Visi, misi, dan tujuan yang terkandung pada halaman ini 

merupakan pedoman bagi Jurusan Seni Rupa FBS UNNES untuk 

menciptakan program yang dapat menunjang prestasi mahasiswa maupun 

jurusan sendiri. 

Komposisi pada halaman ini menggunakan komposisi asimetris. 

Kata “visi” dan “misi” pada bidang persegi panjang dipojok kiri atas 

menggunakan ukuran font masing – masing 30 pt dan 24 pt. Sedangkan isi 

teks menggunakan ukuran font 11 pt. 

Proporsi pada halaman ini dirancang dengan kesebandingan yang 

sesuai dengan lembar kerja karya, sehingga terlihat estetis. Hal ini terbukti 

dengan tertata rapinya gambar dan teks pada background.  
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Foto karya lukis pensil pada halaman ini menjadi perhatian yang 

paling utama, sehingga secara otomatis mendominasi halaman ini. 

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah foto karya 

lukis, yang kedua adalah judul halaman, dan yang ketiga adalah 

background. 

Keserasian tercipta dari jenis teks yang sama dengan penataan 

layout beserta foto karya lukisnya. Dalam penataan teks, bidang, dan foto 

pada halaman ini sangat diperhitungkan.  

Sedangkan bentuk persegi panjang yang ada di pojok kanan atas 

halaman dimanfaatkan sebagai batas kiri dalam penulisan teks dari isi 

halaman. Hal tersebut dilakukan agar terdapat kesatuan antara elemen-

elemen rupa yang terdapat dalam halaman “visi dan misi” ini.  
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H. Karya VIII 

 

1. Spesifikasi Karya : 

Nama : Halaman Ruang Studio 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman ini menggunakan ukuran yang sama dengan halaman 

sebelumnya. Halaman ini menampilkan foto dari ruang studio lukis beserta 

peralatannya yang tampak dari depan dan belakang. Di samping foto 

studio lukis tersebut, terdapat penjelasan mengenai studio lukis, termasuk 

sarana dan prasarana yang ada. Kata “Ruang Studio” menjadi judul dalam 

halaman ini yang membahas tentang studio lukis. Sedangkan kalimat yang 

berada di samping foto studio menjadi isi teks dari halaman ini.  

3. Analisis Karya 

Background, ukuran halaman, jenis dan ukuran font baik judul 

maupun isi teks sama dengan halaman sebelumnya. 

Komposisi yang digunakan pada halaman ini adalah komposisi 

asimetris. Hal ini dilakukan agar halaman ini terlihat lebih dinamis. 

Keseimbangan tercipta melalui penataan teks yang berada di samping foto 

studio lukis dengan foto studio itu sendiri. Di bagian atas terdapat judul 

halaman dan di bagian bawah sengaja dikosongkan karena memiliki warna 

yang berat. 

Unsur garis tercipta melalui garis lurus yang membentuk persegi 

empat pada foto maupun judul halaman. Unsur warna sama dengan 

halaman sebelumnya, hanya saja ditambah dengan wana yang ada pada 

foto studio, yaitu coklat dan putih. Unsur bidang terbentuk dari jarak teks 

dengan tulisan, dan teks dengan gambar, serta teks dengan bentuk persegi. 
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Irama terbentuk dari perulangan garis lurus yang ada pada kedua 

foto studio dan bentuk persegi pada judul.  

Keserasian tercipta karena unsur warna, bentuk, dan bidang pada 

halaman yang sesuai dengan nilai estetis. 

Dominasi tercipta dari foto studio yang tampak dari depan, karena 

merupakan pusat perhatian pada halaman ini. 

Proporsi dirancang sedemikian rupa hingga menjadi menarik untuk 

dilihat maupun dirasakan dan ideal. Hal ini tercipta karena kesesuaian 

antara ukuran teks, bidang, foto dan bentuk. 

Hirarki visual pada halaman ini, yang pertama adalah foto studio 

lukis yang terlihat dari depan, yang kedua adalah foto studio dari belakang, 

yang ketiga adalah judul halaman, yang keempat adalah teks, dan yang 

kelima adalah background. 

Kesatuan terbentuk karena perpaduan antara unsur-unsur yang ada 

pada halaman dengan prinsip desain beserta elemen-elemen desain yang 

ada pada halaman.  
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I. Karya IX 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Proses Belajar Mengajar 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman ini terdapat foto proses belajar mengajar yang 

dilakukan di studio lukis Jurusan Seni Rupa FBS UNNES. Terlihat dalam 

kedua foto tersebut di antaranya terdapat foto dosen sedang megajar dan 

foto mahasiswa sedang melukis. Ukuran pada halaman ini tetap sama, 

yaitu 14,8 cm x 21cm (A5). Kata “Proses Belajar Mengajar” dijadikan 

sebagai judul dalam halaman ini, sedangkan isi teks merupakan penjelasan 

tentang situasi belajar mengajar yang diterapkan di Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES, khususnya dalam mata kuliah lukis yang berada di studio 

lukis. 

3. Analisis Karya 

Background, ukuran halaman, jenis dan ukuran font baik judul 

maupun isi teks sama dengan halaman sebelumnya. 

Komposisi yang digunakan pada halaman ini adalah simetris. Hal 

tersebut digunakan agar mudah mengatur bobot akibat gaya berat dan letak 

kedudukan – kedudukan sehingga tercipta keseimbangan.  

Unsur garis yang digunakan dalam perancangan desain halaman ini 

adalah garis lurus. Unsur warna pada halaman ini sama dengan halaman 

sebelumnya, namun ditambah dengan unsur warna yang ada pada kedua 

foto proses belajar mengajar tersebut. Unsur bidang terbentuk dari jarak 

anatar teks dan jarak teks dengan foto proses belajar mengajar. Unsur 

bentuk tercipta dari persegi empat yang ada pada judul halaman. 
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Proporsi dirancang sesuai dengan kesebandingan yang terukur 

sehingga menciptakan kesebandingan yang ideal. Irama tercipta dari 

pengulangan garis lurus pada bentuk persegi empat. 

Warna biru paling dominan dalam halaman ini, namun yang 

mendominasi dalam halaman ini adalah foto karya lukis uang diletakkan di 

bawah. 

Keserasian pada halaman ini tercipta dengan bidang, bentuk, 

ukuran huruf, dan warna yang ada pada halaman ini. 

Kesatuan tercipta karena perpaduan antara unsur dan prinsip desain 

yang digunakan dalam pembuatan halaman ini beserta elemen desain yang 

lainnya. 
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J. Karya X 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Karya Lukis Tahun 2006 

Ukuran : 14,8 cm x 21cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

 Pada halaman ini, ukuran dan background sama dengan halaman 

sebelumnya. Halaman ini berisi tentang karya lukis mahasiswa Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES pada tahun 2006. Karya ini bisa dibuat oleh Ulfa 

Hasan pada tahun 2006. Selain berisi tentang karya lukis, halaman ini juga 

berisi tentang penjelasan fenomena yang muncul pada tahun 2006 beserta 

dengan  penjelasan karya lukis yang ada. Kata “Album Foto Lukisan 

Periode Tahun 2006” dijadikan sebagai  judul halaman, sedangkan isi 

teksnya adalah penjelasan tentang karya lukis tersebut dan fenomena karya 

lukis mahasiswa pada tahun 2006. 

3. Analisis Karya 

Background, ukuran halaman, dan jenis font sama dengan  halaman 

sebelumnya. Namun pada ukuran font terdapat perbedaan, pada kalimat 

“Album Foto Lukisan” ukuran font 35 pt sedangkan pada kalimat “periode 

tahun 2006” menggunakan ukuran 25 pt dan pada teks, menggunakan 

ukuran font 11 pt.  

Komposisi yang digunakan pada halaman ini adalah simetris. Hal 

ini terlihat dari penataan layout yang menggunakan pias di tengah. Irama 

pada halaman ini dapat dilihat dari pengulangan garis lurus yang terdapat 

pada foto karya lukis dan bentuk persegi empat pada judul serta penataan 

teks layout yang menggunakan pias tengah. 

Proporsi dalam halaman ini telah dipertimbangkan perbandingan 

antara besar foto karya lukis dengan background agar terlihat ideal. Hal ini 
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terlihat dari keseimbangan penataan foto karya lukis yang di letakkan 

ditengah dan diapit dengan teks. 

Unsur garis yang digunakan pada halaman ini adalah garis lurus 

dan lengkung. Garis lurus tercipta dari foto karya lukis dan teks, 

sedangkan garis lengkung tercipta dari foto lukisan pada bagian kepala. 

Unsur warna dalam halaman ini sama dengan halaman sebelumnya, 

namun ditambah dengan unsur warna yang terdapat pada karya lukis, yaitu 

merah, hitam dan putih. Foto karya lukis mendominasi halaman ini, karena 

menjadi titik fokus, sedangkan warna biru mendominasi dalam halaman 

ini.  

Keserasian tercipta oleh pemilihan foto lukisan, ukuran teks, 

bidang, dan warna yang terdapat dalam halaman ini. Herarki visual pada 

halaman ini, yang pertama adalah foto karya lukis, yang kedua adalah 

judul halaman, yang ketiga isi teks, dan yang keempat adalah background. 

Sedangkan kesatuan tercipta dari perpaduan prinsip dan unsur 

desain yang ada pada halaman ini beserta dengan elemen desain lainnya.   
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K. Karya XI 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Karya Lukis Periode 2006 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff 

Tahun : 2011   
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2. Deskripsi Karya 

Ukuran pada halaman ini sama dengan halaman sebelumnya. Pada 

halaman ini juga masih terdapat foto karya lukis pada tahun 2006. 

Penjelasan tentang karya lukis menjadi isi teks dalam halaman ini. Karena 

halaman ini merupakan kelanjutan dari halaman sebelumnya, maka tidak 

ada judul halaman. Karya lukis yang terdapat pada halaman ini dibuat oleh 

Arief pada tahun 2006. 

3. Analisis Karya 

Background pada halaman in sama pada halaman sebelumnya. 

Pada halaman ini komposisi yang digunakan adalah komposisi asimetris 

agar lebih terkesan dinamis. Jenis font pada halaman ini adalah Corbel 

dengan ukuran 11 pt, sedangkan pada identitas karya lukis yang berada di 

samping foto karya lukis menggunakan ukuran font 10 dengan jenis font 

yang sama. Irama tercipta dari pengulangan garis lurus dan lengkung yang 

terdapat pada foto karya lukis dan teks. 

Unsur garis pada halaman ini adalah garis lengkung dan garis 

lurus, sedangkan unsur warnanya sama dengan halaman sebelumnya, 

namun ditambah dengan unsur warna pada foto karya lukis yang memiliki 

warna hitam, putih, ungu, dan kuning. Bidang terbentuk dari jarak antara 

teks dengan teks, dan teks dengan foto karya lukisan. 

Proporsi yang ideal tercipta dengan peletakan foto karya lukis 

dengan ukuran yang cukup besar di bagian pojok kiri atas. Hal ini 

dimaksudkan agar kedetailan foto karya lukis terlihat.  
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Dominasi pada halaman ini terdapat pada foto karya lukis, karena 

menjadi perhatian yang pertama, sedangkan yang paling dominan adalah 

warna biru.  Keserasian juga tercipta dari kesesuaian ukuran teks dengan 

foto karya lukis yang terkesan enak dipandang.  

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah foto karya 

lukis, yang kedua adalah teks, dan yang ketiga adalah background. 

Kesatuan tercipta dari hubungan antara teks dengan foto karya lukis dan 

background. 
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L. Karya XII 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2006 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff. 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman ini terdiri dari dua foto karya lukis mahasiswa 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES pada tahun 2006 yaitu pertama karya dari 

Aji Jaenudin dan kedua karya dari Hary Saksomo. Halaman ini merupakan 

kelanjutan halaman sebelumnya. Terdapat identifikasi dan teks penjelasan 

masing – masing dari foto karya lukis yang ditata berdekatan dengan foto 

lukisnya. 

3. Analisis Karya 

Background pada halaman ini sama namun agak berbeda pada 

bagian atasnya. Jika pada halaman sebelumnya terdapat garis hitam 

diatasnya, namun pada halaman ini garis tersebut dihilangkan. Hal ini 

dilakukan agar tidak terkesan monoton. Sedangkan untuk jenis dan ukuran 

font masih tetap sama dengan halaman sebelumnya. 

Komposisi yang digunakan adalah komposisi simetris. Hal tersebut 

terlihat dari penataan layout yang cenderung menengah. Keseimbangan ini 

dinilai sangat cocok untuk halaman ini. 

Unsur garis pada halaman in menggunakan gari lurus dan 

lengkung. Garis lurus telihat pada teks, sedangkan garis lengkung terlihat 

dari foto karya lukis. Unsur bidang terbentuk dari jarak antar teks dan 

jarak antara teks dengan foto lukisan serta background. 

Irama pada halaman ini terdapat pada pengulangan – pengulangan 

garis lurus maupun lengkung pada foto karya lukis. Keserasian tercipta 

dari foto karya lukis dengan background serta jenis dan ukuran font.  
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Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah foto karya lukis 

yang ada pada bagian atas, yang kedua foto karya lukis pada bagian 

bawah, yang ketiga teks dan yang keempat background. Kesatuan tercipta 

dari perpadun elemen desain yang di rancang sedemikian rupa saling 

berhubungan antara elemen satu dengan elemen yang lain. 
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M. Karya XIII 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2006 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman ini terdapat satu foto karya lukis dengan ukuran 

separo halaman. Karya ini dibuat oleh Singgih yang merupakan 

mahasiswa Jurusan Seni Rupa FBS UNNES pada tahun 2006. Halaman ini 

berisi teks penjelasan tentang foto karya lukis tersebut beserta 

identifikasinya. Ukuran pada halaman ini tetap sama dengan halaman lain, 

yaitu 14,8 cm x 21 cm (A5). 

3. Analisis Karya 

Background pada halaman ini sama namun agak berbeda pada 

bagian atasnya. Jika pada halaman sebelumnya terdapat garis hitam di 

atasnya, namun pada halaman ini garis tersebut dihilangkan. Hal ini 

dilakukan agar tidak terkesan monoton. Sedangkan untuk jenis dan ukuran 

font masih tetap sama dengan halaman sebelumnya. 

Komposisi yang digunakan pada halaman ini adalah komposisi 

simetris. Hal tersebut terlihat dari penataan layout yang menggunakan pias 

tengah. Irama terlihat dari pengulangan garis lurus dan lengkung yang 

terdapat pada foto karya lukis dan teks. 

Unsur garis yang terdapat dalam halaman ini adalah garis lurus dan 

lengkung. Unsur bidang terbentuk dari jarak antara teks dengan teks dan 

teks dengan foto lukisan serta background.  

Pada halaman ini yang dominan adalah warna hitam, namun yang 

paling mendominasi adalah foto karya lukis karena menjadi pusat 
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perhatian dari pada unsur yang lain. Keserasian terdapat dari ukuran teks 

dan penataan foto karya lukis yang terlihat enak dipandang.  

Proporsi foto lukisan dengan background sudah sangat cocok dan 

ideal. Hal tersebut terlihat dari ukuran foto karya lukis yang diperkecil dan 

disesuaikan dengan background. 

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah foto karya 

lukis, yang kedua adalah teks dan yang ketiga adalah background. 

Kesatuan tercipta dari adanya relasi atau hubungan antara elemen -elemen 

desain yang ada pada halaman ini.  
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N. Karya XIV 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman  Album Foto Lukisan Tahun 2007 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff. 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Halaman ini merupakan halaman yang terdapat karya lukis tahun 

2007 beserta dua karya yang ditampilkan. Pada halaman ini terdapat karya 

lukis Singgih yang merupakan mahasiswa Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES dan dibuat pada tahun 2007. Kalimat “Album Foto Lukisan 

Periode Tahun 2007” menjadi judul pada halaman ini, sedangkan teks 

pada halaman ini merupakan penjelasan mengenai karya lukis pada tahun 

2007. 

3. Analisis Karya 

Pada halaman ini menggunakan komposisi asimetris. Hal ini 

terlihat dari penataan teks dan karya lukis pensil serta judulnya yang 

menggunakan pias kiri. Sedangkan karya lukis yang lain diletakkan di atas 

sebelah kiri atas agar terlihat seimbang. 

Teks “Album Foto Lukisan” pada judul menggunakan ukuran font 

35 pt dengan jenis font Corbel. Sedangkan “periode tahun 2007” 

menggunakan ukuran font 25 pt dengan jenis font  yang sama. 

Proporsi pada halaman ini sangat ideal, hal ini terlihat dari 

penataan yang seimbang antara foto-foto karya lukis dengan teks. Irama 

yang terbentuk dari pengulangan garis lurus dan lengkung menambah 

keseimbangan dalam halaman ini. Bentuk persegi empat yang terdapat 

pada judul menambah kelengkapan unsur desain pada halaman ini. 

Sedangkan bidang terbentuk dari jarak antar teks dan jarak antara teks 

dengan foto lukisan. 
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Foto karya lukis pensil mendominasi dalam halaman ini, 

sedangkan warna biru menjadi dominan dalam halaman ini. Hirarki visual 

pada halaman ini yang pertama adalah foto karya lukis pensil, yang kedua 

adalah foto karya lukis yang ada di bagian atas, yang ketiga adalah judul, 

yang keempat adalah teks. Kesatuan pada halaman ini tercipta dari 

elemen-elemen desain yang saling berhubungan satu sama lain sehingga 

menambah estetis dalam penggarapannya. 
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O. Karya XV 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2007 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff. 

Tahun : 2011  
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2. Deskripsi Karya 

Halaman ini merupakan kelanjutan dari halaman sebelumnya. Pada 

halaman ini terdapat foto lukisan Semar yang dibuat oleh Hidayatussalam 

yang merupakan mahasiswa Jurusan Seni Rupa FBS UNNES sebagai 

tugas akhir pada tahun 2007. Selain foto karya lukis, pada halaman ini 

juga terdapat penjelasan dan identitas karya.  

3. Analisis Karya 

Karena halaman ini merupakan lanjutan dari halaman sebelumnya, 

maka pada halaman ini tidak terdapat judul. Pada halaman ini, komposisi 

yang digunakan adalah asimetris. Hal ini terlihat dari teks yang 

menggunakan pias tengah sedangkan pada foto karya lukis menggunakan 

pias kanan. Namun halaman ini sangat seimbang, karena peletakan teks 

yang berada diatas dan foto karya lukis yang diletakkan di bawah. 

Ukuran font pada halaman ini adalah 11 pt pada penjelasan karya 

lukis dan 10 pt pada identitas karya lukis dengan jenis font Corbel. Unsur 

garis yang digunakan adalah garis lurus dan lengkung, sedangkan bidang 

terbentuk dari jarak antara teks dengan teks dan teks dengan foto karya 

lukis. 

Proporsi antara foto karya lukis dengan background sangat cocok. 

Hal ini tercipta dari kesebandingan yang sesuai antara foto lukisan, teks, 

dan background. 

Irama dalam karya ini dapat dilihat dari pengulangan garis 

lengkung dan lurus pada teks maupun foto karya lukis. Keserasian tercapai 
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antara foto dengan background, sedangkan teks mempertajam keserasian 

yang ada. 

Warna biru dominan dalam halaman ini, sedangkan yang 

mendominasi adalah foto karya lukis. 

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah foto karya 

lukis, yang kedua adalah teks dan yang ketiga adalah background. 

Kesatuan terwujud dari elemen desain, baik teks maupun unsur-

unsur desain yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. 
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P. Karya XVI 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2007 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff. 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman ini, terdapat karya lukis yang dibuat oleh Oktar 

Abrianto, mahasiswa Jurusan Seni Rupa FBS UNNES sebagai tugas akhir 

pada tahun 2007. Ukuran pada halaman ini sama dengan ukuran pada 

halaman sebelumnya. Selain berisi karya lukis, padsa halaman ini juga 

berisi penjelasan dan identitas pelukis.  

3. Analisis Karya 

Komposisi yang digunakan pada halaman ini adalah komposisi 

simetris. Hal tersebut terlihat dari penataan layout yang menggunakan pias 

tengah sehingga sisi kanan dan sisi kiri memiliki ukuran yang sama. 

Proporsi antara karya lukis dengan background cukup ideal dengan 

penataan teks dan foto karya lukis yang berada di tengah. 

Warna hitam dominan dalam halaman ini, sedangkan yang 

mendominasi adalah foto karya lukis.  

Irama yang digunakan adalah pengulangan garis lurus yang terlihat 

pada teks dan karya lukis. 

Unsur garis lebih banyak menggunakan garis lurus. Bidang 

terbentuk dari jarak teks dengan teks, dan teks dengan foto karya lukis. 

Ukuran font pada identitas karya adalah 10 pt, sedangkan untuk teks 

ukuran font nya 11 pt. Hal yang paling dominan dalam halaman ini adalah 

foto dari karya lukis tersebut. 

Kesatuan tecipta karena elemen-elemen desain yang ada pada 

halaman ini saling berhubungan, sehingga halaman ini terkesan rapi. 
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Q. Karya XVII 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2007 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman ini terdapat dua karya lukis mahasiswa Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES yaitu Bambang Wahyono dengan judul “Dalam Ruang 

Nuansa Ungu” dan karya Suharno yang berjudul “Bunga Rose”. Ukuran 

pada halaman ini sama dengan ukuran pada halaman sebelumnya. Selain 

berisi karya lukis, pada halaman ini juga berisi penjelasan dan identitas 

pelukisnya. 

3. Analisis Karya 

Pada halaman ini keseimbangan terbentuk dari penataan foto karya 

lukis dengan teks yang tertata dengan seimbang. Proporsi kesebandingan 

antara gambar dengan teks sudah sesuai ukuran antara unsur satu dengan 

unsur yang lain. Irama terdapat pada pengulangan garis lurus dan lengkung 

pada teks dan foto karya lukis. Unsur garis pada halaman ini menggunakan 

perpaduan unsur garis lurus dan lengkung. Bidang terbentuk dari jarak 

antar teks dengan foto lukisan. 

Karya yang melukiskan tiga anak mendominasi dalam halaman ini, 

sedangkan warna biru dominan dalam halaman ini. Hirarki visual pada 

halaman ini yang pertama adalah karya lukis tiga anak yang diletakkan di 

atas, yang kedua adalah karya yang melukiskan bunga yang diletakkan di 

bawah, yang ketiga teks, dan yang keempat adalah background. 

Keserasian tercipta dari foto karya lukis, teks dan background. 

Kesatuan terbentuk dari unsur -unsur desain yang saling berhubungan satu 

sama lain, dari unsur garis, bidang, warna, maupun bentuk. 
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R. Karya XVIII 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2008 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff. 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Halaman ini merupakan halaman yang terdapat karya lukis tahun 

2008 beserta identifikasi dan fenomena yang terjadi secara umum pada 

tahun ini. Pada halaman ini terdapat karya lukis mahasiswa Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES pada tahun 2008 yang bernama Rahmat Taufik. 

Kalimat “Album Foto Lukisan Periode Tahun 2008” menjadi judul pada 

halaman ini, sedangkan teks pada halaman ini merupakan penjelasan 

mengenai karya lukis pada tahun 2008. 

3. Analisis Karya 

Teks “Album Foto Lukisan” pada judul menggunakan ukuran font 

35 pt dengan jenis font Corbel. Sedangkan “periode tahun 2008” 

menggunakan ukuran font 25 pt dengan jenis font  yang sama. 

Komposisi pada halaman ini adalah asimetris. Foto karya lukis 

sengaja dibuat agak kecil dan diletakan diantara teks agar penataan tidak 

terkesan monoton. Hal ini dipertimbangkan karena pada halaman 

sebelumnya foto karya lukis yang lebih mendominasi. Namun pada 

halaman ini dirancang agar judul yang mendominasi. Sedangkan warna 

biru dominan dalam halaman ini. 

Proporsi pada halaman ini sangat ideal, hal ini terlihat dari 

penataan yang seimbang antara foto karya lukis dengan teks. Irama yang 

terbentuk dari pengulangan garis lurus dan lengkung menambah 

keseimbangan dalam halaman ini. Bentuk persegi empat yang terdapat 

pada judul menambah kelengkapan unsur desain pada halaman ini. 
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Sedangkan bidang terbentuk dari jarak antar teks dan jarak antara teks 

dengan foto lukisan.  

Unsur garis yang digunakan adalah perpaduan garis lurus dan 

lengkung. Keserasian tercipta dari warna background dengan foto karya 

lukis serta bentuk dan ukuran huruf. 

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah judul, yang 

kedua adalah foto karya lukis, yang ketiga adalah teks dan yang keempat 

adalah background. 

Kesatuan tercipta dari hubungan antar unsur yang saling 

mendukung, antara garis, bidang, warna maupun bentuk.  
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S. Karya XIX 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2008 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff. 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman ini terdapat dua karya lukis dari mahasiswa Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES yaitu Tutut Hari Wibowo dengan judul “Wajah 

Revolusioner” dan Suharno yang berjudul “Sang Pesakitan”. Selain berisi 

foto karya lukis, pada halaman ini juga memuat penjelasan tentang karya 

lukis keduanya beserta identitas pelukis.  

3. Analisis Karya 

Karena ini merupakan halaman lanjutan dari halaman sebelumnya, 

maka tidak terdapat judul.Pada halaman ini ukuran font pada teks adalah 

11 pt, sedangkan ukuran font pada identitas karya lukis, menggunakan 

ukuran 10 pt. Untuk jenis huruf menggunakan jenis huruf yang sama yaitu 

Corbel.  

Komposisi yang digunakan adalah komposisi asimetris. 

Keseimbangan terlihat dari pengaturan penempatan teks dengan foto karya 

lukis. Irama tercipta dari pengulangan garis lurus dan lengkung pada teks 

dan foto karya lukis. 

Unsur garis lurus dan lengkung dikombinasikan untuk 

penyeimbang foto karya lukisnya beserta teksnya. Sedangkan unsur 

bidang tercipta dari jarak antar teks dan jarak antara teks dengan foto 

karya lukis. Pada halaman ini yang mendominasi adalah foto karya lukis 

yang berada di bawah, sedangkan warna biru dominan dalam halaman ini. 

Proporsi kesebandingan antara gambar dengan teks sudah sesuai 

ukuran antara unsur satu dengan unsur yang lain.   
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Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah foto karya 

lukis yang berada di bawah, kemudian yang kedua adalah foto karya lukis 

yang ada di atas, yang ketiga adalah teks, dan yang keempat adalah 

background. 

Kesatuan tercipta karena adanya keterkaitan unsur yang satu 

dengan yang lainnya sehingga terdapat hubungan yang saling menunjang. 
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T. Karya XX 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2008 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff 
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Tahun : 2011 

2. Deskripsi Karya 

Pada halaman ini terdapat dua karya lukis mahasiswa Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES yaitu karya dari Ratri dengan judul “Death of Bride” 

dan karya dari Bangun Susilo dengan judul “Menangis”. Selain foto karya 

lukis, halaman ini berisi tentang penjelasan foto karya lukis tersebut.  

3. Analisis Karya 

Pada halaman ini komposisi yang digunakan adalah komposisi 

simetris. Keseimbangan dapat dilihat dari penataan layout yang 

menggunakan pias tengah, dengan begitu secara otomatis tercipta 

keseimbangan. Untuk penjelasan ukuran dan jenis font sama dengan 

halaman sebelumnya.  

Unsur garis yang digunakan adalah perpaduan antara garis lurus 

dan lengkung.. Halaman ini di dominasi oleh karya lukis yang berbentuk 

segitiga. Sedangkan yang paling dominan adalah warna biru pada 

background. Irama terwujud dari pengulangan garis lengkung dan lurus. 

Pengulangan garis lengkung terdapat pada foto karya lukis, sedangkan 

perulangan garis lurus terdapat pada teks. Proporsi antara foto karya lukis 

dengan teks sudah sesuai ukuran antara unsur satu dengan yang lain. 

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah  karya lukis 

yang berbentuk segitiga, yang kedua adalah karya lukis yang berbentuk 

persegi empat, yang ketiga adalah teks, dan yang keempat adalah 
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background. Kesatuan tercipta dari hubungan antara unsur desain pada 

halaman ini yang saling berkaitan. 

U. Karya XXI 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2009 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff. 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Halaman ini merupakan halaman yang terdapat karya lukis tahun 

2009 beserta identifikasi dan fenomena yang terjadi secara umum pada 

tahun ini. Pada halaman ini terdapat karya lukis dengan judul “Ikan” 

karya dari Puput yang merupakan mahasiswa Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES pada tahun 2009. Kalimat “Album Foto Lukisan Periode 

Tahun 2009” menjadi judul pada halaman ini, sedangkan teks pada 

halaman ini merupakan penjelasan mengenai karya lukis pada tahun 

2009. 

3. Analisis Karya 

Teks “Album Foto Lukisan” pada judul menggunakan ukuran font 

35 pt dengan jenis font Corbel. Sedangkan “periode tahun 2009” 

menggunakan ukuran font 25 pt, teks pada isi 11 pt , identitas lukisan 

10 pt dengan jenis font  yang sama. 

Pada halaman ini komposisi yang digunakan adalah komposisi 

asimetris agar terlihat lebih dinamis. Keseimbangan terlihat dari 

penataan teks dengan foto karya lukis. 

Unsur garis disini menggunakan garis lurus dan lengkung. Garis 

lurus terdapat pada teks sedangkan garis lengkung terdapat pada foto 

karya lukis ikan. Pada halaman ini bidang juga terbentuk dari jarak 

antar teks dan jarak antara teks dengan foto karya lukis. Unsur warna 

pada halaman ini adalah hitam, biru kehijauan,dan putih. Sedangkan 

unsur warna lainnya adalah abu – abu, coklat, dan kuning keemasan. 
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Irama tercipta dari pengulangan garis lengkung yang ada pada 

karya lukis ikan, dan perulangan garis lurus pada teks. 

Proporsi kesebandingan antara teks dengan foto karya lukis sudah 

sesuai ukuran antara unsur satu dengan unsur yang lainnya. Pada 

halaman ini yang mendominasi adalah karya lukis ikan yang memiliki 

warna yang mengkilap, sehingga menjadi pusat perhatian. Sedangkan 

untuk dominannya adalah warna biru pada background. 

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah karya lukis 

ikan, yang kedua adalah judul halaman, yang ketiga adalah teks, dan 

yang keempat adalah background. 

Kesatuan tercipta karena adanya keterkaitan unsur yang satu 

dengan yang lainnya sehingga terdapat hubungan yang saling 

menunjang. 
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V. Karya XXII 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2008 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm  (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman ini terdapat dua karya lukis dari Tulus yang berjudul 

“Pplusi” dan karya dari Catur yang berjudul “Hutan Beton” yang 

merupakan mahasiswa Jurusan Seni Rupa FBS UNNES. Selain berisi 

foto karya lukis, pada halaman ini juga memuat penjelasan tentang 

karya lukis keduanya beserta identitas pelukis.  

3. Analisis Karya  

Karena ini merupakan halaman lanjutan dari halaman sebelumnya, 

maka tidak terdapat judul. Pada halaman ini komposisi yang digunakan 

adalah komposisi asimetris. Untuk ukuran font pada teks 11  pt, 

sedangkan untuk ukuran identitas karya lukis adalah 10 pt dengan jenis 

font yang sama yaitu Corbel.   

Unsur garis yang digunakan adalah perpaduan antara garis lurus 

dan lengkung. Hal tersebut dapat dilihat pada teks dan foto karya lukis. 

Unsur bidang tercipta dari jarak antar teks dan jarak antara teks dengan 

foto karya lukis. Halaman ini didominasi oleh karya lukis yang berada 

di bagian atas. Warna biru pada background yang menjadi dominan 

dalam halaman ini. 

Irama terwujud dari pengulangan garis lengkung dan lurus. 

Pengulangan garis lengkung terdapat pada foto karya lukis, sedangkan 

perulangan garis lurus terdapat pada teks. Proporsi antara foto karya 

lukis dengan teks sudah sesuai ukuran antara unsur satu dengan yang 

lain. 



125 

 

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah  karya lukis 

yang berada diatas, yang kedua adalah karya lukis yang berada di 

bawah, yang ketiga adalah teks, dan yang keempat adalah background. 

Keserasian tercipta dari foto, teks dan background.  Kesatuan 

tercipta dari hubungan antara unsur desain pada halaman ini yang 

saling berkaitan. 
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W. Karya XXIII 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2009 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff. 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman ini terdapat dua karya lukis dari mahasiswa Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES yang bernama Muhamad Rofikin dan Ragil. 

Selain berisi foto karya lukis, pada halaman ini juga memuat 

penjelasan tentang karya lukis keduanya beserta identitas pelukis. 

3. Analisis Karya 

Pada halaman ini komposisi yang digunakan adalah komposisi 

simetris. Keseimbangan dapat dilihat dari penataan layout yang 

menggunakan pias tengah, dengan begitu secara otomatis tercipta 

keseimbangan. Untuk penjelasan ukuran dan jenis font sama dengan 

halaman sebelumnya.  

Unsur garis yang digunakan adalah perpaduan antara garis lurus 

dan lengkung. Hal tersebut dapat dilihat pada teks dan foto karya lukis. 

Unsur bidang tercipta dari jarak antar teks dan jarak antara teks dengan 

foto karya lukis. Halaman ini yang mendominasi adalah karya lukis 

semangka yang berada diatas, sedangkan warna biru pada background 

dominan dalam halaman ini. 

Irama terwujud dari pengulangan garis lengkung dan lurus. 

Pengulangan garis lengkung terdapat pada foto karya lukis, sedangkan 

perulangan garis lurus terdapat pada teks. Proporsi antara foto karya 

lukis dengan teks sudah sesuai ukuran antara unsur satu dengan yang 

lain. 
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Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah  karya lukis 

semangka yang berada di atas, yang kedua adalah karya lukis wayang 

yang berada di bawah, yang ketiga adalah teks, dan yang keempat 

adalah background. Kesatuan tercipta dari hubungan antara unsur 

desain pada halaman ini yang saling berkaitan. 
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X. Karya XXIV 

 

1. Analisis Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2010 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Halaman ini merupakan halaman yang terdapat karya lukis tahun 

2010 beserta identifikasi dan fenomena yang terjadi secara umum pada 

tahun ini. Pada halaman ini terdapat karya lukis Shindu yang berjudul 

“Daun Terakhir”, mahasiswa Jurusan Seni Rupa FBS UNNES pada 

tahun 2010. Kalimat “Album Foto Lukisan Periode Tahun 2010” 

menjadi judul pada halaman ini, sedangkan teks pada halaman ini 

merupakan penjelasan mengenai karya lukis pada tahun 2010. 

3. Analisis Karya 

Teks “Album Foto Lukisan” pada judul menggunakan ukuran font 

35 pt dengan jenis font Corbel, kalimat “periode tahun 2010” 

menggunakan ukuran font 25 pt, teks pada isi menggunkan ukuran 11 

pt, identitas lukisan menggunakan ukuran 10 pt dengan jenis font  yang 

sama. 

Pada halaman ini komposisi yang digunakan adalah komposisi 

asimetris agar terlihat lebih dinamis. Keseimbangan terlihat dari 

penataan teks dengan foto karya lukis. 

Unsur garis disini menggunakan garis lurus dan lengkung. Garis 

lurus terdapat pada teks sedangkan garis lengkung terdapat pada foto 

karya lukis daun. Pada halaman ini bidang juga terbentuk dari jarak 

antar teks dan jarak antara teks dengan foto karya lukis. 

Irama tercipta dari pengulangan garis lengkung yang ada pada 

karya lukis daun, dan perulangan garis lurus pada teks. 
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Proporsi kesebandingan antara teks dengan foto karya lukis sudah 

sesuai ukuran antara unsur satu dengan unsur yang lainnya. Pada 

halaman ini yang mendominasi adalah karya yang memiliki warna 

yang ringan, sehingga  menjadi pusat perhatian karena warna 

background berat. Sedangkan warna biru background dominan dalam 

halaman ini. 

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah foto karya 

lukis, yang kedua adalah judul halaman, yang ketiga adalah teks, dan 

yang keempat adalah background. 

Keserasian tercipta dari teks, foto, dan background. Kesatuan 

tercipta karena adanya keterkaitan unsur yang satu dengan yang 

lainnya sehingga terdapat hubungan yang saling menunjang. 
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Y. Karya XXV 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2010 

Ukuran : 14,8 cm x 21cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff. 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman ini terdapat dua karya lukis dari mahasiswa Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES yang bernama Abdun Najib dan Dwi 

Pangesti. Selain berisi foto karya lukis, pada halaman ini juga memuat 

penjelasan tentang karya lukis keduanya beserta identitas pelukis.  

3. Analisis Karya 

Karena ini merupakan halaman lanjutan dari halaman sebelumnya, 

maka tidak terdapat judul. Pada halaman ini komposisi yang digunakan 

adalah komposisi simetris. Keseimbangan dapat dilihat dari penataan 

layout yang menggunakan pias tengah, dengan begitu secara otomatis 

tercipta keseimbangan. Untuk ukuran font pada teks menggunakan 11 

pt, sedangkan untuk identitas katya lukis menggunakan ukuran 10 pt 

dengan jenis font yang sama yaitu Corbel.  

Unsur garis yang digunakan adalah perpaduan antara garis lurus 

dan lengkung. Hal tersebut dapat dilihat pada teks dan foto karya lukis. 

Unsur bidang tercipta dari jarak antar teks dan jarak antara teks dengan 

foto karya lukis. Halaman ini didominasi oleh karya lukis batik yang 

berada diatas dikarenakan memiliki ukuran yang lebih besar dari pada 

foto lukisan wayang. Warna biru pada background menjadi dominan 

dalam halaman ini. 

Irama terwujud dari pengulangan garis lengkung dan lurus. 

Pengulangan garis lengkung terdapat pada foto karya lukis, sedangkan 

perulangan garis lurus terdapat pada teks. Proporsi antara foto karya 
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lukis dengan teks sudah sesuai ukuran antara unsur satu dengan yang 

lain. 

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah  karya lukis 

batik yang  berada di atas, yang kedua adalah karya lukis wayang yang 

berada di bawah, yang ketiga adalah teks, dan yang keempat adalah 

background. Keselarasan tercipta dari foto, teks dan background. 

Kesatuan tercipta dari hubungan antara unsur desain pada halaman ini 

yang saling berkaitan. 
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Z. Karya XXVI 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman Album Foto Lukisan Tahun 2010 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff. 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Pada halaman ini terdapat dua karya lukis dari mahasiswa Jurusan 

seni Rupa FBS UNNES yang bernama Pujo Asmanto dan kedua karya 

lukis tersebut dibuat pada tahun 2010. Pada halaman ini juga terdapat 

penjelasan dan identitas masing -masing karya lukis pada tahun 2010.  

3. Analisis Karya 

Yang menarik salah satunya adalah karya mural yang dilakukan di 

luar ruang studio. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa Jurusan seni 

Rupa FBS UNNES sangat kreatif dalam menuangkan idenya. 

Pada halaman ini komposisi yang digunakan adalah komposisi 

asimetris. Unsur garis yang digunakan adalah perpaduan antara garis 

lurus dan lengkung. Hal tersebut dapat dilihat pada teks dan foto karya 

lukis. Unsur bidang tercipta dari jarak antar teks dan jarak antara teks 

dengan foto karya lukis. Halaman ini didominasi oleh  karya lukis 

yang berada di bagian atas (karya lukis mural). Sedangkan warna biru 

background menjadi dominan. 

Irama terwujud dari pengulangan garis lengkung dan lurus. 

Pengulangan garis lengkung terdapat pada foto karya lukis, sedangkan 

perulangan garis lurus terdapat pada teks. Proporsi antara foto karya 

lukis dengan teks sudah sesuai ukuran antara unsur satu dengan yang 

lain. 

Hirarki visual pada halaman ini yang pertama adalah  karya lukis 

yang berada di atas, yang kedua adalah karya lukis yang berada di 
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bawah, yang ketiga adalah teks, dan yang keempat adalah background. 

Keserasian tercipta dari foto, teks, dan background. Kesatuan tercipta 

dari hubungan antara unsur desain pada halaman ini yang saling 

berkaitan. 
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AA.  Karya XXVII 

 

1. Spesifikasi Karya 

Nama : Halaman back cover 

Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) 

Media : Komputer, digital printing, kertas ivory, pelapis doff. 

Tahun : 2011 
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2. Deskripsi Karya 

Halaman ini merupakan halaman terakhir booklet. Pada halaman 

ini terdapat foto karya ;lukis mahasiswa dalam ukuran kecil beserta 

judul dari booklet. Selain itu juga terdapat alamat lengkap UNNES. 

Foto karya lukis dan teks sengaja diletakan di bawah untuk 

mempertegas bahwa halaman ini merupakan halaman terakhir. 

3. Analisis Karya 

Teks yang berada di bawah menggunakan jenis font Arial dengan 

ukuran 10 pt. Unsur garis yang digunakan adalah garis lurus dan 

lengkung. Unsur warnanya antara lain hitam, putih, dan biru kehijauan. 

Irama terbentuk dari pengulangan garis lurus. 

Background mendominasi dalam halaman ini karena menjadi pusat 

perhatian, sedangkan warna biru dominan dalam halaman ini. 

Irama tercipta dari pengulangan garis lurus pada teks dan lengkung 

pada karya lukis yang berukuran kecil. 

Keselarasan tercipta dari teks, karya lukis, dan background. Hirarki 

visual yang pertama adalah background, yang kedua foto karya lukis 

dan yang ketiga teks. Kesatuan terbentuk dari unsur-unsur yang 

berhubungan satu sama lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil tujuan yang telah ditentukan, maka dapat diambil 

kesimpulan yang pertama yaitu pengetahuan-pengetahuan yang didapat oleh 

penulis pada waktu perkuliahan dapat diterapkan di dalam pembuatan booklet  ini. 

Antara lain yaitu mata kuliah Komputer Grafis 1 mengenai pembuatan layout 

melalui program Corel draw dan mengedit foto dengan program Adobe 

photoshop, mata kuliah Nirmana yang mengenai unsur dan prinsip desain yang 

diterapkan pada booklet ini, mata kuliah Fotografi mengenai pemotretan foto-foto 

yang diterapkan pada isi booklet terutama pada halaman penggolongan karya 

berdasar tahun pembuatan, mata kuliah Huruf dan Tipografi mengenai pemilihan 

huruf, dan mata kuliah Desain Identitas Visual mengenai penataan layout. 

Kesimpulan yang kedua yaitu dihasilkan desain booklet tentang studio lukis 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES yang mempunyai jumlah 30 halaman yang terdiri 

dari cover, colovon, halaman judul, daftar isi, sekapur sirih, profil Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES, proses belajar mengajar, penggolongan karya lukis pertahun, 

dan back cover.  

Kesimpulan yang ketiga, booklet ini dapat berfungsi sebagai sarana 

penyedia informasi tentang Jurusan Seni Rupa FBS UNNES dengan studio seni 

lukisnya.  
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Visualisasi karya dalam booklet ini adalah menggunakan konsep minimalis. 

Penulis memilih warna hitam dan biru kehijauan agar tidak terlalu ramai dan lebih 

mudah menjaga keseimbangan warna, sedangkan jenis huruf yang digunakan 

adalah Arial dan Corbel. Selain itu komposisi yang digunakan dalam booklet ini 

adalah simetris dan asimetris. Mengenai warna, jenis font, dan komposisi 

mengacu pada hasil angket yang telah disebarkan kepada anak SMA sederajat, 

namun juga dikreasikan dengan ide desainer. 

 

B. Saran 

1. Booklet studio lukis ini diharapkan disetujui oleh pihak Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES untuk dijadikan sebagai media informasi promosi sesuai 

dengan yang diharuskan diketahui oleh target audience. 

2. Bagi para mahasiswa Jurusan Seni Rupa FBS UNNES yang mendapatkan 

mata kuliah Lukis hendaknya memberikan informasi yang detail tentang 

karya yang dihasilkan, sehingga mudah untuk didokumentasikan. 

3. Bagi pengguna studio lukis di Jurusan Seni Rupa FBS UNNES diharapkan 

dapat menjaga dan merawat kebersihan maupun fasilitas yang ada di 

studio lukis. 
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