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SARI 
 
 
Rian Sabetti. 2010. Perancangan Booklet Studio Gambar Sebagai Promosi 
Jurusan Seni Rupa FBS UNNES . Program Studi Desain Komunikasi Visual D3, 
Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing 1 
Drs. Dwi Budi Harto. M.Sn, dan Dosen Pembimbing 2 Drs. Syakir, M.Sn. 
 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES adalah sebuah jurusan yang secara 
khusus mendidik mahasiswa menjadi pendidik seni, seniman dan desainer 
komunikasi visual. Jurusan Seni Rupa mempunyai beberapa studio yang 
dimanfaatkan untuk untuk berkarya di bidang seni baik mahasiswa maupun dosen 
antara lain yaitu studio gambar, studio ukir, studio patung, studio kramik, studio 
lukis, studio fotografi, studio komputer grafis, dan studio grafis. Keberadaan 
beberapa studio tersebut mendorong penulis untuk menciptakan desain 
komunikasi visual, yaitu studio gambar sebagai sebuah media promosi. 

Pembuatan desain booklet tersebut bertujuan mengaplikasikan 
pengetahuan, ketrampilan, dan pemahaman yang diperoleh dari perkuliahan ke 
dalam berbagai bentuk karya yang berhubungan dengan dunia komunikasi visual, 
seperti kuliah Komputer Grafis 1 dalam mengaplikasikan Corel Draw, Komputer 
Grafis 2 dalam mengaplikasikan Photoshop, mata kuliah Nirmana, serta mata 
kuliah Huruf dan Tipografi dan pengaplikasiannya. Perancangan booklet studio 
gambar dengan harapan dapat dijadikan salah satu bagian alternatif media 
promosi jurusan. Desain booklet ini memvisualisasikan karya, berjumlah 65 
halaman yang terdiri dari cover beserta isinya dengan harapan dapat dijadikan 
media pengenalan dan promosi Jurusan Seni Rupa FBS UNNES kepada 
masyarakat luas terutama anak-anak SMA atau SMK.  

Hasil akhir karya tersebut adalah sebuah booklet yang memuat informasi 
tentang profil Jurusan seni Rupa, profil studio gambar, serta hasil karya gambar 
mahasiswa. Sebuah penerapan karya seni lewat media cetak yang bisa dijadikan 
sebagai media promosi dan publikasi. Disarankan kepada mahasiwa dan selaku 
dosen pembuat karya gambar hendaknya memberikan identitas pada hasil 
karyanya, agar karya tersebut dapat teridentifikasi ketika dibutuhkan dalam 
sebuah penelitian atau pembuatan Tugas Akhir, Sekripsi, dan Proyek Studi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

1. Latar Belakang Pemilihan Tema 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES adalah sebuah jurusan yang secara 

khusus mendidik mahasiswa menjadi pendidik seni, seniman dan desainer 

komunikasi visual. Jurusan Seni Rupa memiliki beberapa studio yang 

dimanfaatkan untuk berkarya di bidang seni baik oleh mahasiswa maupun 

dosen, antara lain Studio Gambar, Studio Ukir, Studio Patung, Studio Kramik, 

Studio Lukis, Studio Fotografi, Studio Komputer Grafis, dan Studio Grafis.  

Alasan pemilihan tema Perancangan Booklet Studio Gambar Sebagai 

Promosi Jurusan Seni Rupa FBS UNNES adalah, meski Jurusan Seni Rupa 

yang terdiri dari berbagai studio 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 sebagai Tugas Akhir. Promosi ini 

bertujuan untuk lebih memperkenalkan Jurusan Seni Rupa terutama Prodi 

Desain Komunikasi Visual kepada calon mahasiswa baru, masyarakat umum 

khususnya anak SMA, dan siapa saja termasuk semua masyarakat UNNES, 

dan juga difungsikan sebagai dokumentasi Jurusan Seni Rupa itu sendiri. 
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Studio gambar di Jurusan Seni Rupa terdiri dari dua ruangan yaitu ruangan 

yang berada di lantai dua dan lantai tiga. Fasilitas studio gambar  yaitu meja 

gambar yang terdapat laci tempat alat gambar, pengait meja untuk 

menyesuaikan posisi menggambar agar dalam menggambar mahasiswa 

merasa nyaman serta ruangan yang luas. Studio gambar juga mempunyai 

beberapa keistimewaan yaitu meja yang digunakan untuk menggambar 

dilengkapi dengan laci sebagai tempat menaruh peralatan gambar seperti 

pensil, buku gambar, cat gambar, serta meja di lengkapi dengan pengait meja 

dengan laci seperti engsel untuk  mencocokan tinggi rendahnya meja sesuai 

dengan tubuh si pengguna meja gambar tersebut. 

Booklet merupakan salah satu dari berbagai pilihan media komunikasi 

masa, yang dapat memberikan betapa berkompetennya media ini, dengan 

kelebihan dan kekurangan menjadikan booklet ini menarik untuk ditelaah dan 

dianalisa.  

Berdasarkan hal tersebut penulis dapat merasa tertantang untuk 

pembuatan Desain booklet  ini. Melalui desain booklet ini, penulis ingin 

menjadikan booklet sebagai media yang dirasa cukup efisien dan praktis untuk 

berkomunikasi kepada masyarakat luas. 

2. Latar Belakang Pemilihan Karya 

Dalam masa yang serba membutuhkan pentingnya informasi saat ini, 

sangat tidak dapat dipungkiri perlu wujud sebuah sarana media yang dapat 

menggambarkan berbagai jenis keperluan masyarakat. Suatu masyarakat 

modern dapat dipastikan akan mengalami tingkat kebutuhan konsumen yang 
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tinggi. Karena tingginya tingkat kebutuhan konsumen yang tinggi inilah yang 

menyebabkan para pabrik-pabrik, usaha dagang, jasa dan penyelenggaraan 

pendidikan, menawarkan produk jasa, dan pelayananya melalui berbagai cara. 

Latar belakang pemilihan karya berupa desain booklet studio gambar 

ini agar dapat digunakan sebagai alat promosi untuk Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES yang secara efektif dapat berisi informasi tentang kegiatan serta 

beberapa karya yang dihasilkan mahasiswa di studio gambar Jurusan Seni 

Rupa tersebut. Dokumentasi yang berupa pada booklet ini lebih diorientasikan 

hanya karya-karya gambar. 

  Booklet dalam bagiannya sebagai salah satu media komunikasi yang 

tergantung pada high technology ini merupakan alternatif yang menyuguhkan 

ke efektifan dan keefisienan dalam hasil dan prosesnya, mampu menjadi 

sebuah alternatif di masa yang serba instant (cepat) ini. Periklanan di masa 

kini, menyebutkan, bahwa booklet adalah  suatu sarana periklanan yang 

mampu menarik banyak konsumen-konsumen  produktif. Hal ini disebabkan 

booklet bisa mencakup tidak hanya satu produk saja, akan tetapi dapat 

mencakup berbagai jenis produk yang bisa membuat konsumen melakukan 

perbandingan dalam hal marketing.  

Dengan demikian perancangan Booklet Studio Gambar sebagai 

Promosi Jurusan Seni Rupa FBS UNNES dipilih untuk menjadi sarana 

penyampaian informasi dan sebagai media promosi karena selain beberapa 

keunggulan, booklet juga sebagai respon terhadap kemajuan teknologi dan 

informasi pada era sekarang ini. 
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B. Tujuan Pembuatan Karya 

Pembuatan Tugas Akhir berupa karya desain booklet yang berjudul 

”Perancangan Booklet Studio Gambar sebagai Promosi Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES” ini bertujuan untuk : 

1. Mengaplikasikan pengetahuan, ketrampilan, dan pemahaman yang 

diperoleh dari perkuliahan ke dalam bentuk karya komunikasi visual, 

berupa booklet. 

2. Merancangan booklet studio gambar dengan harapan dapat dijadikan 

salah satu bagian alternatif media promosi jurusan. 

 

C. Manfaat Pembuatan Karya 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam pembuatan Tugas Akhir Berjudul 

“ Perancangan Booklet Studio Gambar Sebagai Promosi Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES” adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai wahana pengembangan pengetahuan dalam bidang Desain 

Komunikasi Visual untuk penulis. 

2. Sebagai wahana menginterpretasikan ilmu Desain Komunikasi Visual 

yang telah diperoleh di dalam proses kreatifitas desain karya. 

3. Sebagai media mempromosikan Jurusan Seni Rupa serta studio 

Gambarnya, agar lebih di kenal masyarakat. 

4. Jurusan Seni Rupa FBS UNNES dapat terdokumentasi melalui booklet 

studio gambar.   
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5. Sebagai media Informasi tentang Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

untuk masyarakat. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, maka sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN           

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan tema 

dan jenis karya, tujuan pembuatan karya, manfaat pembuatan 

karya, dan sistematika penulisan. 

BAB II   :  LANDASAN KONSEPTUAL 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori ataupun materi-

materi pendukung yang berhubungan dengan tugas yang 

dibuat, seperti lingkup DKV, pengertian Promosi Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES melalui Booklet Studio gambar, 

strategi kreatif, serta pertimbangan dalam mendesain.      

BAB III    :  METODE BERKARYA   

Berisi tentang analisa khalayak sasaran, metode pengumpulan 

data yang digunakan, konsep dalam mendesain Booklet. 

BAB IV    :  HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang spesifikasi karya, deskripsi karya, serta analisa 

karya. 

BAB V : PENUTUP 
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Berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran yang 

disampaikan dalam menyelesaikan tugas akhir. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

A. Pengertian Desain Komunikasi Visual 

Desain grafis / graphic design, istilah yang dipakai sebelum menggunakan 

istilah Desain Komunikasi Visual (DKV), berasal dari kata bahasa Yunani 

“Graphos” yang berarti “tulisan/gambar”. Untuk mengantisipasi perkembangan 

dunia komunikasi visual serta perannya yang semakin luas, maka digunakan 

istilah: Desain Komunikasi Visual (design.blogspot.com, 10 September 2010). 

Menurut Jessica Helfand dalam situs http://www.aiga.com, 10 September 

20 mendefinisikan desain grafis sebagai kombinasi kompleks antara kata-kata, 

gambar, angka, grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus 

dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini, sehingga 

mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan 

atau subversif atau sesuatu yang mudah diingat. Definisi lain dari desain grafis 

adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan atau gambar 

untuk menyampaikan informasi atau pesan (http://id.wikipedia.org,10 September 

2010). Sumber lainnya mengatakan bahwa desain grafis adalah salah satu bentuk 

seni lukis (gambar) terapan yang memberikan kebebasan kepada desainer 

(perancang) untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti 

ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk 
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diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan 

(http://dosen.palcomtech.ac.id, 10 September 20).  

Desain komunikasi visual adalah ilmu yang mempelajari konsep 

komunikasi dan ungkapan kreatif, dan media untuk menyampaikan pesan dan 

gagasan secara visual, termasuk audio dengan mengolah elemen desain grafis 

berupa bentuk gambar, huruf dan warna, serta tata letaknya, sehingga pesan dan 

gagasan dapat diterima oleh sasarannya (http://dosen.palcomtech.ac.id, 10 

September 2010).  

Dari uraian tentang desain komunikasi visual tersebut maka dapat 

dipahami bahwa desain grafis atau desain komunikasi visual (DKV) adalah 

bidang ilmu yang mempelajari konsepsi komunikasi khususnya meramu pesan-

pesan kreatif untuk tujuan sosial atau komersial. Pada prinsipnya DKV adalah 

strategi perancangan untuk menyampaikan pola pikir dari panyampai pesan 

kepada penerima pesan, berupa bentuk visual seperti ilustrasi, huruf, warna, garis 

yang komunikatif, efektif, efisien dan tepat, dan selalu berpijak pada nilai-nilai 

estetis, melalui media tertentu sehingga dapat mengubah sikap positif sasaran. 

Wilayah jelajah dari desain komunikasi visual relatif luas. Mulai dari 

perencanaan cover buku fiksi dan nonfiksi berikut layout halaman isi, majalah, 

koran, tabloid, cover kaset, CD, VCD, kalender, brosur, leaflet, katalog pameran, 

stationary, administration and sales kit, seminar kit, sign system, web design, 

logo, corporate identity, peta lokasi, brandname, kemasan, poster, chart, 

pembuatan berbagai ilustrasi hand drawing dan airbrush, serta banyak lagi 

ragamnya. Tetapi, yang jelas, desain grafis erat kaitannya dengan proses cetak. 
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Melalui media cetakan ini, desain grafis berfungsi sebagai jembatan penghubung 

antara para pihak yang berkepentingan di dalam dunia bisnis dan hal-hal yang 

berkaitan dengan media komunikasi. 

 

B. Booklet  

1.  Pengertian booklet 

Booklet, dalam kamus Bahasa Indonesia (2000:537) berarti buku kecil. 

Booklet juga merupakan suatu konsep fungsional untuk mempromosikan 

suatu produk atau tempat. Desain booklet  yang baik dapat menciptakan 

suatu dorongan bagi konsumen untuk tertarik oleh apa yang dipromosikan 

booklet tersebut. Umumnya booklet banyak ditemukan di pameran, instansi, 

dan Universitas.  

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa booklet adalah suatu benda 

yang digunakan untuk mempromosikan tempat atau produk di dalamnya 

sesuai dengan tujuannya. Pada masa era sekarang ini, pemanfaatan booklet 

terjadi di segala bidang. Baik di dalam periklanan maupun dalam hal-hal 

yang lain. Diakui karena disebabkan adanya bahwa hasil yang diberikan dari 

pemanfaatan booklet ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan media 

yang lain, seperti leaflet dan lain-lain. Jika pengertian booklet ditinjau dari 

sisi produksi, maka dapat diambil pengertian bahwa booklet adalah sebuah 

media masa cetak yang bertujuan untuk menyebarkan informasi, 

memberitahukan informasi, sehingga pandangan umum masyarakat 

mengatakan bahwa booklet tidak jauh berbeda dengan promosi atau sponsor-



10 

 

sponsor. Sebagai contohnya adalah sebuah perusahaan wara laba yang 

menggunakan jasa media komunikasi masa berupa booklet, untuk 

memasarkan barang-barang yang diproduksinya. 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, dan tentu saja gambar 

sangat berperan dalam meningkatkan daya tarik visual suatu karya desain 

grafis (Yudhiantoro, 2003:xvi). 

2.  Keunggualan dan kelemahan Booklet 

Sesuatu itu tak mungkin bisa lepas dari keunggulan dan kelemahan. 

Keunggulan dan kelemahan dari booklet adalah : 

Keunggulan ; 

-  booklet Lebih terperinci dan jelas, karena lebih banyak bisa 

mengulas tentang pesan yang disampaikannya. 
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- booklet ini menggunakan media cetak sehingga biaya yang 

dikeluarkannya itu bisa lebih murah jika dibandingkan dengan 

menggunakan media audio dan visual serta audio visual. 

Kelemahan : 

-   booklet ini tidak bisa menyebar ke seluruh masyarakat, karena 

disebabkan keterbatasan penyebaran booklet 

-  tidak langsungnya proses penyampaiannya, sehingga umpan balik 

dari    obyek kepada penyampai pesan tidak secara langsung 

(tertunda) memerlukan banyak tenaga dalam penyebarannya 

3. Bentuk Karya Desain Booklet 

Seorang desainer dalam berkarya seni tidak terlepas dari 

lingkungannya, setiap karya seni yang tercipta selalu berdasar pada 

kenyataan, pengalaman maupun imajinasi desainer atau penciptanya. 

              Dalam berkarya seni seorang seniman atau desainer dituntut kritis    

terhadap lingkungannya. Menurut Chapman (dalam Sahman, 

1993:119) tahapan awal seorang seniman dalam berkarya seni adalah 

upaya menemukan ide atau gagasan (inception of an idea) atau 

mencari sumber gagasan. Tahapan ini disebut tahapan mencari ilham 

/inspirasi yang akan membimbing seorang desainer untuk mewujudkan 

bentuk desain. Penentuan tujuan mengawali proses berkarya dengan 

mempertimbangkan konsep yang diinginkan yang kemudian diolah 

dengan menggunakan teknik komputer grafis dengan menggunakan 

media kamera sebagai pengambilan gambar selain itu pengolahan 
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karya menggunakan Software Corel Draw dan Adobe Photoshop yang 

digunakan untuk pembuatan bidang gambar dan pewarnaan, selain itu 

untuk menghasilkan gambar yang besar dan keakuratan warna yang 

baik proses cetak menggunakan proses digital printing 

Di bawah ini contoh bentuk Booklet : 

   
Gambar 1.1 Contoh berbagai macam Booklet 

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 Bagian dari Desain Komunikasi Visual 

                    Ditinjau dari fungsinya, seni dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

seni murni (fine art) dan seni terapan (applied art). Berdasarkan segi 

dimensi, seni dibedakan menjadi dua yaitu seni dua dimensional dan 

seni tiga dimensional. Karya booklet dilihat dari fungsinya, masuk ke 

dalam seni terapan dan ditinjau dari segi dimensinya, masuk ke dalam 

dua dimensional. 



13 

 

                  Booklet adalah bagian dari graphic design yang masuk ke 

dalam karya komunikasi visual sehingga diperlukan kesan menarik, 

berisi informasi, dalam bentuk gambar dan tulisan yang saling 

mendukung.                

  Booklet terdiri dari beberapa halaman dan seringkali memiliki 

sampul, halaman judul, dijilid baik secara sederhana menggunakan 

staples maupun dijilid dengan hiasan misalnya menggunakan ring. 

Booklet yang biasanya terlihat seperti sebuah buku mini, bukan 

merupakan sarana beriklan secara langsung. (http//www.macam-

macam media promosi.htm. 14 oktober 2010)           

                Menurut Kusrianto, desain komunikasi visual adalah suatu  

disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi 

serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan 

pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen 

grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi 

warna serta layout (tata letak atau perwajahan)        

  Ruang lingkup desain komunikasi visual menurut Dani Maroe 

dalam situs http://deskomers01.com, 28 November 2010 yaitu : 

a. Desain Grafis Periklanan (Advertising) 

b. Animasi 

c. Desain Identitas Usaha (Corporate Identity) seperti: 

1) Logo Perusahaan 

2) Amplop dan kop surat  
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3) Profil perusahaan 

d. Desain Multimedia Desain Grafis Industri (promosi) seperti brosur, 

spanduk, booklet, katalok 

e. Desain Grafis Media (buku, surat kabar, majalah dan lain-lain) 

f. Cergam (komik), karikatur, poster 

g. Fotografi, tipografi dan ilustrasi 

                 Dalam hai ini desain booklet termasuk dalam cabang atau 

bagian desain komunikasi visual, karena dalam booklet memuat 

informasi dalam bentuk gambar dan tulisan serta dilengkapi dengan 

unsur-unsur lain yang mengandung publikasi atau promosi yang erat 

kaitannya dengan desain komunikasi visual. 

 

C.  Unsur dan Prinsip Desain  

Semua unsur rupa tersusun dalam sesuatu yang disebut ‘bentuk’. Yang 

dimaksud dengan bentuk di sini adalah raut yang memiliki ukuran, warna, dan 

barik tertentu. Titik, garis, atau bidang akan menjadi bentuk jika terlihat.  

Dalam tujuannya untuk mendapatkan ciri-ciri dan ide-ide baru yang 

diwujudkan dalam sebuah desain, diperoleh dengan cara menyisipkan beberapa 

komponen grafis untuk menampilkan unsur visualnya. Ide tersebut berlanjut pada 

terciptanya sebuah karya desain.  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka bentuk sangat erat kaitannya dengan 

unsur-unsur visual seperti garis, bentuk, ukuran, warna, tekstur dan ruang. Unsur 
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visual desain ialah unsur-unsur yang digunakan untuk mewujudkan desain, 

sehingga orang lain dapat membaca desain tersebut.  

Dalam situs id.wikipedia.org, 5 November 2010 dan 

dosen.palcomtech.ac.id, 5 November 2010 dijelaskan unsur-unsur visual desain 

meliputi : 

1. Garis (Line) 

Sebuah garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu 

titik poin dengan titik poin yang lain sehingga bisa berbentuk gambar garis 

lengkung (curve) atau lurus (straight). Garis adalah unsur dasar untuk 

membangun bentuk atau konstruksi desain. 

2. Bentuk (Shape) 

Bentuk adalah segala hal yang memiliki diameter tinggi dan lebar. 

Bentuk dasar yang dikenal orang adalah kotak (rectangle), lingkaran 

(circle), dan segitiga (triangle). Sementara pada kategori sifatnya, bentuk 

dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: 

a) Huruf (Character) : yang direpresentasikan dalam bentuk visual yang 

dapat digunakan untuk membentuk tulisan sebagai wakil dari bahasa 

verbal dengan bentuk visual langsung, seperti A, B, C, dsb. 

b) Simbol (Symbol) : yang direpresentasikan dalam bentuk visual yang 

mewakili bentuk benda secara sederhana dan dapat dipahami secara 

umum sebagai simbol atau lambang untuk menggambarkan suatu 

bentuk benda nyata. 
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c) Bentuk Nyata (Form) : bentuk ini betul-betul mencerminkan kondisi 

fisik dari suatu obyek.  

3. Ukuran (Size) 

Ukuran adalah unsur lain dalam desain yang mendefinisikan besar 

kecilnya suatu obyek. Dengan menggunakan unsur ini Anda dapat 

menciptakan kontras dan penekanan pada obyek desain anda sehingga 

orang akan tahu mana yang akan dilihat atau dibaca terlebih dahulu. 

4. Warna (Color) 

Warna merupakan unsur penting dalam obyek desain. Karena 

dengan warna orang bisa menampilkan identitas, menyampaikan pesan 

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

Dalam prakteknya warna dibedakan menjadi dua: yaitu warna yang 

ditimbulkan karena sinar (Additive color/RGB) yang biasanya digunakan 

pada warna lampu, monitor, TV dan sebagainya, dan warna yang dibuat 

dengan unsur-unsur tinta atau cat (Substractive color/CMYK) yang 

biasanya digunakan dalam proses pencetakan gambar ke permukaan benda 

padat seperti kertas, logam, kain atau plastik. 

5. Tekstur (Texture) 

Tekstur adalah tampilan permukaan (corak) dari suatu benda yang 

dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Yang pada prakteknya, 

tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, 

misalnya permukaan karpet, baju, kulit kayu, dan lain sebagainya. 
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6. Ruang (Space) 

Ruang merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya 

yang pada praktek desain dapat dijadikan unsur untuk memberi efek 

estetika desain. Dalam bentuk fisiknya pengidentifikasian ruang 

digolongkan menjadi dua unsur, yaitu obyek (figure) dan latar belakang 

(background).  

Di samping itu, ada enam prinsip desain yang perlu diperhatikan oleh para 

desainer dalam mendesain sesuatu, yaitu keseimbangan, dominasi, proporsi, 

irama, keserasian, dan kesatuan. 

1. Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan prinsip desain yang paling banyak 

menuntut kepekaan perasaan. Penyusunan komposisi harus mengontrol 

susunan benda atau unsur rupa tersebut secara keseluruhan sebagai satu 

kesatuan secara cermat dan penuh perasaan.  

2. Dominasi 

Tidak semua unsur grafis adalah sama pentingnya (McElroy, dalam 

http://www.sabda.org, 7 November 2010). Dominasi merupakan peran 

dalam menampilkan bagian tertentu dari suatu objek untuk dijadikan 

sebagai pusat perhatian. Pusat perhatian adalah fokus dari suatu susunan 

warna atau gambar.  

3. Proporsi 

Proporsi merupakan perbandingan antara suatu bilangan dari suatu 

obyek atau komposisi (Kusmiati, 1999:19). Bisa dikatakan bahwa proporsi 
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merupakan kesesuaian ukuran dan bentuk hingga tercipta keselarasan 

dalam sebuah bidang. Terdapat tiga hal yang berkaitan dengan masalah 

proporsi, yaitu penempatan susunan yang menarik, penentuan ukuran dan 

bentuk yang tepat, dan penentuan ukuran sehingga dapat diukur atau 

disusun sebaik mungkin.   

(http://deskomers01.com/?p=122, 7 November 2010) 
 

4. Irama 

Pola yang diciptakan dengan mengulangi dan membuat variasi dari 

unsur grafis yang ada. Menggunakan ruangan di antaranya (unsur grafis) 

untuk memberikan kesan gerak (Stephen McElroy, http://www.sabda.org, 

7 November 2010). 

5. Keserasian 

Suptandar (1995:19) mengartikan keserasian sebagai usaha dari 

berbagai macam bentuk, bangun, warna, tekstur, dan elemen lain yang 

disusun secara seimbang dalam suatu komposisi utuh agar nikmat untuk 

dipandang. Keserasian adalah keteraturan di antara bagian-bagian suatu 

karya.  

6. Kesatuan 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur apa 

yang paling mendasar (Sunaryo, 2002:31 ). 

7. Hierarki visual 

Tidak semua komponen grafis sama pentingnya, audience harus 

terfokuskan / diarahkan pada satu titik. Ada beberapa tahap fokus, mulai 
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dari yang terpenting (dominant), pendukung (sub-dominant) dan  

perlengkap/sub-ordinat (Hendratman, 2008:35) 

3) Dominant adalah objek yang paling menonjol dan paling menarik. 

4) Sub-dominant adalah objek yang mendukung penampilan objek 

dominan. 

5) Sub-ordinat adalah objek yang kurang menonjol, bahkan tertindih 

oleh objek dominant, contoh adalah background. 

 

D. Promosi  

1. Pengertian Promosi 

Promosi merupakan kegiatan terpenting yang berperan aktif dalam 

memperkenalkan, memberitahukan dan mengingatkan kembali manfaat suatu 

produk agar mendorong konsumen untuk membeli atau berminat pada produk 

yang dipromosikan tersebut. Untuk mengadakan promosi setiap perusahaan 

atau instansi harus dapat mentukan dengan tepat alat promosi manakah yang 

digunakan agar dapat mencapai keberhasilan dalam menyampaikan informasi. 

Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran 

yang di maksut dengan komunikasi pemasaran adalah aktifitas pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan 

juga mengingatkan pada sasaran atas perusahaan dan produknya, agar bersedia 

menerima, membeli dan royal kepada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan. 
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Promosi yang merupakan bentuk komunikasi pemasaran bertujuan 

untuk menyebarkan informasi yang berfungsi untuk menarik calon pembeli. 

Menurut Roller Amstrong, (dasar-dasar pemasaran) dalam (http//peminatan 

manajemen pemasaran Blogspot.com, 7 Oktober 2010) promosi merupakan 

kegiatan terpenting yang berperan aktif dalam memperkenalkan, 

memberitahukan dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk agar 

mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. 

2. Fungsi promosi 

a) Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Perhatian 

calon pembeli harus diperoleh, karena merupakan titik awal proses 

pengambilan keputusan didalam membeli suatu barang dan jasa. 

b) Menciptakan dan menumbuhkan minat pada diri calon pembeli. 

Perhatian yang telah diberikan oleh seseorang mungkin berhenti. Yang 

dimaksutkan oleh tahap berikutnya ini adalah timbulnya rasa tertarik ini 

yang akan menjadi fungsi utama promosi. 

c) Pengembangan rasa ingin tahu pada calon pembeli untuk memiliki 

barangyang ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari tahap 

sebelumnya. Setelah seseorang tertarik pada sesuatu, maka timbul rasa 

ingin  memilikinya. Bagi calon pembeli merasa mampu (dalam hal 

harga, cara pemakian dan sebagianya), maka rasa ingin memilikinya ini 

semakin besar dan diikuti oleh suatu keputsan untuk membeli. 

 

 



21 

 

3.  Tujuan promosi 

a) Menginformasikan, maksudnya adalah menginformasikan 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. 

b) Membujuk maksutnya mengubah presepsi mengenai atribut produk 

agar diterima pembeli. 

c) Mengingatkan maksudnya agar produk tetapa diingat pembeli 

sepanjang masa, mempertahankan  kesadaran akan produk yang 

paling mendapat perhatian.  

Setelah diadakan promosi diharapkan terpengaruh, yaitu adanya 

pembelian dan kepuasan yang tinggi. Pembelian adalah akrir dari proses 

komunikasi. 

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),  
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 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). 

 4. Promosi Penjualan (Sales promotion) 

           Suatu bentuk promosi diluar ketiga bentuk diatas yang ditujukan  

untuk merangsang pembelian. 

5. Pemasaran Langsung (Direct marketing) 

          Suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan 

untuk  

mempengaruhi pembelian 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. Katalog 

Sejenis brosur yang berisi rincian jenis produk/layanan usaha dan kadang-

kadang dilengkapi dengan gambar-gambar.  

c. Leaflet (selebaran) 
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Lembaran kertas cetak yang dilipat menjadi dua halaman atau lebih. 

d. Self Talker 

Media cetak yang mempromosikan suatu produk dengan menempatkannya 

langsung di rak. 

e. Folder 

Lembaran bahan cetakan yang dilipat menjadi dua seperti map atau buku 

agar mudah dibawa. 

 

E. Perbedaan Promosi dan Iklan 

Iklan adalah semua bentuk penyajian dan promosi nonpersonal atas ide, 

barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu dengan 

menggunakan media serta perantara di dalamnya berdaya sebar luas yang 

memungkinkan penjual mengulang pesan berkali-kali. Iklan juga memungkinkan 

pembeli menerima dan membandingkan pesan dari berbagai pesaing. Periklanan 

berskala besar oleh seorang penjual menyiratkan hal yang positif tentang ukuran, 

kekuatan, dan keberhasilan penjual. Ekspresi yang lebih kuat: Periklanan 

memberikan peluang untuk mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui 

penggunaan cetakan, suara, dan warna yang penuh seni. Tidak bersifat pribadi: 

Audiens tidak merasa wajib untuk memperhatikan atau menanggapi. Iklan hanya 

mampu melakukan monolog, bukan dialog, dengan audiens. 

Promosi aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 



24 

 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahan yang bersangkutan. 

Jadi perbedaan promosi dengan iklan terdapat pada penyampainnya yaitu 

promosi dapat dilakukan sendiri atau perorangan jika sebuah iklan memerlukan 

bantuan dari sebuah advertising agensi atau biro iklan. Menurut Alo Liweri 

(dalam Sanjaya, 1995:32-35) berikut merupakan bagan 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 

 

Di bawah ini dijelaskan dengan diagram cakupan luas atau sempitnya 

antara iklan dan peromosi : 

 

1.1 Bagan Promosi 
(diadaptasi dari Alo Liweri (dalam Sanjaya, 1995:32-35) 
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1.2 Bagan iklan 

(diadaptasi dari Kotler, 2001:98-100) 

Hubungan promosi dan iklan dapat disimpulkan menjadi bagan 

sebagai berikut. 

 

1.3 Bagan  Hubungan antara kegiatan promosi dan jenis iklan 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi lebih luas dari 

pada iklan dan iklan merupakan bagian dari promosi. Iklan memiliki 



26 

 

beberapa jenis yaitu iklan produk dan bukan produk, iklan langsung dan 

tidak langsung, iklan komersial dan bukan komersial. Penyampaian 

promosi dapat dilakuakan sendiri atau perorangan jika sebuah iklan 

memerlukan bantuan dari sebuah advertising, agensi atau biro iklan. 
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BAB III 

METODE BERKARYA  

 

A. Studio Gambar Jurusan Seni Rupa  

Jurusan Seni Rupa mempunyai dua studio gambar yaitu di lantai dua, dan 

lantai tiga. Studio gambar 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.  

Studio gambar di Jurusan Seni Rupa merupakan tempat yang berisi meja 

gambar, meja untuk dosen,  papan tulis, kursi untuk duduk dan beberapa gambar 

yang tertempel yang berfungsi untuk reverensi mahasiswa dalam berkarya. 

Fasilitas studio gambar yaitu meja gambar tersebut terdiri dari laci tempat 

alat gambar, pengait meja untuk menyesuaikan posisi menggambar agar dalam 

menggambar mahasiswa merasa nyaman serta ruangan yang luas. 

 Studio gambar juga mempunyai beberapa keistimewaan yaitu meja yang 

digunakan untuk menggambar dilengkapi dengan laci sebagai tempat menaruh 

peralatan gambar seperti pensil, buku gambar, cat gambar, serta meja dilengkapi 

dengan pengait meja dengan laci seperti engsel untuk mencocokan tinggi 

rendahnya meja sesuai dengan tubuh si pengguna meja gambar tersebut. Di bawah 

ini potret belajar mengajar di studio gambar Jurusan Seni Rupa.  
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Gambar 1. 2 Studio gambar  lantai dua 

 

 
Gambar  1.3 Studio gambar  lantai tiga 

 

1.  Pengelolaan Studio gambar 

Pengelolaan studio gambar merupakan salah satu aspek penting 

agar kenyamanan dalam belajar dapat tercipta sehingga prestasi belajar 

dapat meningkat. Pengelolaan studio gambar yang efektif merupakan 

prasyarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang 

baik. Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang telah dicapai dan 

ditandai dengan perkembangan serta perubahan tingkah laku pada diri 
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seseorang yang diperlukan dari belajar dalam waktu tertentu. Adapun 

program kegiatan di studio gambar terdiri dari program jangka pendek 

dan program jangka panjang yang terdapat pada pedoman pengelolaan 

dan pengembangan studio Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 2008 yaitu: 

1. Program Jangka Pendek: 

a. Melakukan penataan sarana-prasarana studio gambar 

b. Menyusun tata-tertib pemanfaatan dan pemeliharaan studio gambar 

c. Menginventarisasi koleksi karya studio gambar 

d. Mengklasifikasi koleksi karya gambar berdasarkan kelayakan dan 

kurun waktu pembuatannya 

e. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan studio gambar; berupa: 

meja gambar, lampu sorot, kain untuk background objek gambar, 

dan lain-lain. 

f. Mengatur pengelolaan kegiatan dan penertiban administrasi 

pemanfaatan studio gambar 

g. Melakukan kegiatan penelitian dan eksperimentasi penggunaan 

media bagi pengembangan teknologi gambar 

h. Mempublikasikan hasil karya praktikum dan eksperimentasi dalam 

bentuk diskusi, pameran, dan bazar 

i. Memajang hasil karya praktikum dan eksperimentasi di studio 

sebagai upaya peningkatan apresiasi, motivasi, dan interaksi bagi 

mahasiswa 
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j. Mengevaluasi hasil kegiatan studio gambar dan melaporkan kepada 

ketua jurusan melalui kepala studio setiap akhir semester. 

2. Program Jangka Panjang: 

a. Memperbaiki dan menata ulang studio gambar 

b. Menjalin kerjasama dengan studio-studio gambar Perguruan Tinggi 

Seni Rupa lain dan/atau seniman 

c. Mengembangkan media pendidikan berbasis gambar bagi 

pembelajaran seni rupa 

d. Melayani jasa konsultasi dan pelatihan gambar bagi masyarakat 

e. Melakukan penelitian dan eksperimentasi bagi pengembangan 

teknologi gambar 

f. Mengadakan studi banding ke studio gambar ke Perguruan Tinggi 

Seni Rupa lainnya. 

2. Pemakaian Studio Gambar 

Jurusan Seni Rupa mempunyai dua studio gambar yaitu yang 

berada di lantai dua dan lantai tiga. Studio gambar 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. Tetapi pada 

kenyataannya pemakaian kurang mencukupi, dikarenakan banyaknya mata 

kuliah yang menggunakan studio gambar, maka pada saat pemakaian yang 

bersamaan ada beberapa kegiatan belajar mengajar yang terpaksa 

menggunakan gazebo Seni Rupa atau ruang rapat di Jurusan. 
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Beberapa mata kuliah gambar yang menggunakan studio gambar 

tersebut antara lain dibagi berdasarkan program studi yaitu : 

a. Program Pendidikan Seni Rupa S1 terdiri dari : 

1) Gambar bagan dan sketsa 

2)  Proyeksi prespektif 1 

3)  Gambar bentuk  

4)  Proyeksi prespektif 2 

5)  Gambar binatang 

6) Ilustrasi 1 

7)   Ilustrasi 2 

8) Ilustrasi 3 

9) Gambar alam benda  

10) Gambar ilustrasi buku 

b. Program Seni Rupa Murni  

1) Proyeksi prespektif 1 

2) Gambar bentuk  

3) Proyeksi prespektif 2 

4) Gambar binatang 

5) Ilustrasi 1 

6) Ilustrasi 2 

7) Ilustrasi 3 

8) Ilustrasi komik 1 

9) Ilustrasi komik 2 
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10) Seni Gambar 

11) Gambar anatomi manusia  

c. Program DKV S1 

1) Gambar bagan dan sketsa  

2) Gambar bentuk  

3) Gambar anatomi manusia  

4) Proyeksi prespektif 1 

5) Proyeksi prespektif 2 

6) Ilustrasi 1 

7) Ilustrasi 2 

8) Bambar binatang 

9) Ilustrasi 3 

d. Program DKV D3 

1) Gambar bagan 

2) Gambar prespektif 

3) Gambar bentuk  

4) Gambar figuratif  

5) Ilustrasi 1 

6) Ilustrasi 2 

7) Gambar ilustrasi 

Mata kuliah yang berkaitan dengan gambar di atas tersusun berdasarkan 

program studi. Karena terdapat mata kuliah gambar yang diluar studio 
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gambar maka hasil karya yang akan dimasukan ke dalam booklet 

dikategorikan sebagai berikut:  

1. Gambar bagan dan sketsa, yaitu gambar kasar yang besifat sementara 

baik di kertas maupun di atas kertas. 

2. Gambar proyeksi prespektif, yaitu gambar bayangan suatu benda yang 

berasal dari benda nyata atau imajiner yang dituangkan dalam bidang 

gambar menurut cara-cara tertentu. 

3. Gambar bentuk, menggambar suatu objek sedemikian rupa, sehingga 

antara gambar dan bentuk aslinya sama persis. Seperti gambar buah-

buahan, kendaraan, atau segalanya benda mati yang tidak hidup. 

4. Gambar potret, menggambar suatu objek ekspresi wajah manusia 

sedemikian rupa sehingga gambar dengan bentuk aslinya sama persis. 

5. Gambar figurativ, hasil dari visualisasi suatu hewan yang digambar 

menyerupai tingkah laku manusia. 

6. Gambar anatomi manusia, gambar dari hasil visualisasi struktur tubuh 

manusia  

7. Ilustrasi 1, gambar dari hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan 

teknik drawing yang berhubungan dengan tulisan yang dimaksud 

daripada bentuk (Sunaryo, dalam http://id-

id.facebook.com/aryofineart, 25 November 2010 ). Ilustrasi 1 ini 

digambarkan dengan media pensil warna seperti menggambar 

karikatur, dunia binatang, suasana pasar, alat transportasi, pacuan 

kudan dan lain-lain. 
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8. Ilustrasi 2, gambar dari hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan 

teknik drawing yang berhubungan dengan tulisan yang dimaksut 

daripada bentuk (Sunaryo, dalam http://id-

id.facebook.com/aryofineart, 25 November 2010 ). Ilustrasi 1 ini 

digambarkan dengan media cat air atau cat poster, seperti menggambar 

acara pernikahan, bengkel, tarportasi menggunakan hewan, pesta 

tranformasi manusia ke robot, transformasi hewan ke robot, anak kecil 

dan mainanya. 

9. Ilustrasi 3, gambar dari hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan 

teknik drawing yang berhubungan dengan tulisan yang dimaksut 

daripada bentuk.tujuan ilustrasi 3 ini menerangkan atau menghiasi 

suatu cerita dan menginformasikan suatu tulisan. Gambar ilustrasi 3 

tersebut yaitu membuat buku cerita. 

10. Ilustrasi komik, gambar dari hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan 

teknik drawing yang berhubungan dengan tulisan yang dimaksut 

daripada bentuk yaitu serangkaian gambar yang berurutan dan 

memiliki keterkaitan antara gambar satu dengan gambar lainya. 

11. Gambar binatang, hasil dari visualisasi suatu binatang.  

3.  Beberapa Dosen yang mengajar mata kuliah diatas yaitu : 

a. Bapak Drs. Syafi’i, M.Hum.  

b.Bapak Drs. Petrus Ismiyanto M.Pd.   

c. Bapak Drs. Syakir, M.Sn.  

d. Bapak Drs. Ruswondo  
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e.  Bapak Eko Haryanto, M.Ds.  

f.  Bapak Mujiyono, S.Pd.,M.Sn.   

5. Karya mahasiswa 

Berdasarkan wawancara dan observasi, penulis mendapat contoh 

karya yang dihasilkan oleh mahasiswa Seni Rupa dan DKV sesuai mata 

kuliah yang akan menjadi bahan isi pada karya booklet yaitu : 

1. gambar bagan dan sketsa 

   
 

2. ilustrasi komik 

 
 

3. gambar bentuk  
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4.  gambar  potret 

 
 

5. gambar proyeksi prespektif 

 
 

6. gambar figurativ 

 
 

7.  gambar binatang  
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8. ilustrasi 1 

 

 
 

9. ilustrasi 2 

 

 
 

10. ilustrasi 3 
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11. gambar anatomi manusia  

 
 

Gambar 1.4 daftar hasil karya  mahasiswa dikategorikan  berdasarkan 
mata kuliah. 

 
B. Media Berkarya  

Seorang desainer dalam mengungkapkan idenya pada suatu karya tentunya 

tidak terlepas dari media yang akan dipergunakan untuk memperoleh wujud karya 

yang kongkret. Istilah media dapat pula berarti perantara, tetapi pada Seni Rupa 

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

teknik (technique) (Sahman,1993:38) 

Sejalan dengan pengembangan IPTEK yang semakin pesat menggunakan 

media computer semakin marak. Dengan media komputer seorang desainer akan 

lebih mudah memvisualisasikan gagasan di dalam desain dan booklet atau 

manfaat berbagai efek tertentu yang sulit apabila di kerjakan secara manual. 

Di samping itu karya booklet dengan media komputer mempunyai sifat-

sifat khusus yang berbeda dengan karya booklet yang dikerjakan dengan media 

dan teknik manual. Sifat khusus tersebut meliputi : 

1. Jika terjadi kesalahan atau revisi pada saat pembuatan karya dapat secar 

cepat diperbaiki (di-edit) tanpa harus membuat desain yang baru lagi. 
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2. Desain yang telah dibuat dapat dicetak dengan berbagai ukuran tanpa 

harus membuat desain dari awal. 

3. Jumlah karya desain yang dibuat lebih cepat dikerjakan hasil lebih dari 1 

(satu) karya desain. 

4. Pada proses pengerjaanya dapat menggunakan gambar berupa foto atau 

gambar sebagai elemen pendukung. Foto atau gambar dapat diambil dari 

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

gambar dapat langsung digabungkan sesuai ide yang telah direncanakan.      

Dalam mendesain, media merupakan sarana untuk dapat menunjukkan 

ide atau gagasan sebagai cara untuk mengungkapkan pengalaman estetis. 

Mendesain tidak hanya pada media kertas, namun bisa juga diterapkan 

pada media komputer. Penulis menggunakan media komputer agar 

menghasilkan karya yang lebih baik dengan hasil akhir dicetak (print out) 

pada kertas dan kemudian dibuat menjadi model.  

Adapun media-media yang digunakan untuk membuat desain booklet 

ini adalah : 

1. Komponen Alat 

Penulis menggunakan alat yang meliputi perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras yang 

dimaksud adalah media Notebook Acer Emachines Intel Pentium Dual 

Core, dengan Hardisk 2GB, RAM 442 MB, dan VGA Card 128 MB. 

Perangkat ini sudah cukup untuk digunakan dalam proses mendesain. 
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Sedangkan untuk perangkat lunak, penulis memanfaatkan 

aplikasi program Corel Draw X3 untuk mengolah gambar berbabis 

vector dan Adobe Photoshop CS untuk mengolah gambar berbasis 

bitmap. Dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada pada 

aplikasi program ini, penulis dapat menuangkan ide dalam mendesain, 

sehingga hasilnya jadi lebih baik, serta memberi kepuasan bagi penulis 

juga tentunya para pengamat. 

2. Komponen Bahan 

Untuk menyimpan serta mem-back up data karya, penulis 

menggunakan flash disk dengan kapasitas 2GB serta beberapa keping 

CD kapasitas 700 MB.  

Penulis mempercayakan Cendana Digital Printing Station 

Semarang sebagai tempat mencetak desain akhir, untuk menghasilkan 

nuansa warna sama seperti pada warna tiap desain yang ditampilkan. 

Untuk kertas, penulis menggunakan media kertas Ivory, karena 

mudah didapat di pasaran, dengan ketebalan yang cukup yaitu 230 

gram, juga struktur permukaannya halus, sehingga dapat menghasilkan 

tekstur halus pada tiap sisi yang telah ditentukan subyek desainnya. 

Untuk pelapis, penulis menggunakan laminasi dof, agar booklet 

terlihat menarik dan elegant. 

3. Teknik Berkarya 

Dalam rangka membuat desain booklet untuk promosi studio 

gambar Seni Rupa FBS UNNES ini, penulis memanfaatkan model 



41 

 

bentuk macam-macam booklet yang sudah ada. Dengan menuangkan 

berbagai alternatif desain yang dibuat pada komputer dengan aplikasi 

program yang digunakan. Hasilnya kemudian dicetak pada lembaran 

kertas Ivory yang kemudian dijilit sesuai dengan ukuran dan bentuk 

booklet yang telah ditentukan sehingga menampilkan bentuk tiga 

dimensional.  

 

C. Proses Berkarya 

Dalam berkarya digunakan teknik print-out. Gambar yang digunakan 

sebagai bahan booklet diperoleh dari teknik memotret  karya-karya seni patung 

yang dimiliki Jurusan Seni Rupa, yang kemudian diseleksi apakah gambar 

tersebut layak atau tidak untuk diterapkan ke dalam desain. Setelah proses seleksi 

gambar selesai, kemudian data gambar yang berformat JPEG ini ditransfer ke 

komputer. 

Dari JPEG (Join Photographic Ekpress Group) kemudian data dibuka 

pada program Photoshop untuk diolah dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas 

yang terdapat di software Photoshop. Sementara program Corel Draw dipakai 

sebagai program untuk menata (layout), memuat gambar bidang, garis, peletakan 

teks dan meng exsport gambar booklet menjadi format JPEG. 

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

berhubungan dengan Jurusan Seni Rupa FBS UNNES, mulai dari kegiatan belajar 

mengajar di studio gambar, menampilkan hasil karya-karya mahasiswa, hingga 

kondisi lingkungan dan gedung Jurusan Seni Rupa FBS UNNES.  
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 Dalam berkarya booklet ini penulis melakukan beberapa tahapan kerja: 

1. Penetapan Tujuan Karya 

Pembuatan karya penulis bertujuan agar karya yang dihasilkan 

mampu mengangkat tema yang diusung yaitu sebagai media promosi 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES melalui Booklet studio gambar. Selain itu 

tujuan utama pembuatannya adalah sebagai media untuk mempromosikan 

Jurusan Seni Rupa melalui booklet studio gambar ini.  

2. Analisis target audience 

Pada tahap ini perlu diperhatikan adalah target audience yang 

dituju sebagai acuan menentukan jenis media promosi dan menentukan 

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

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

semua masyarakat UNNES (mahasiswa dan dosen) serta  calon mahasiswa 

baru. Oleh karena yang menjadi target audience adalah kalangan 

mahasiswa, dan anak SMA, maka tidak perlu menggunakan media 

promosi yang cakupannya terlalu besar seperti iklan pada media televisi. 

Media promosi yang tepat untuk target audience seperti tersebut adalah 

media booklet. Hal ini dianggap tepat karena booklet dapat mencakup 

berbagai informasi tentang studio gambar Jurusan Seni Rupa. 

Cakupan target audience merupakan kalangan terpelajar, seperti 

anak SMA, mahasiswa dan dosen. Mengantisipasi hal tersebut dan untuk 

memudahkan dalam berpromosi maka dalam karya ini menggunakan 



43 

 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baik dan benar. Dalam cakupan 

target audience dikenal beberapa segmentasi pasar yaitu: 

a) Segmentasi demografis dalam hal ini didasarkan pada pendidikan 

karena booklet ini membidik pelajar SMA (Sekolah Menengah Atas), 

mahasiswa-mahasiswa dan dosen. 

b) Segmentasi Psikologis 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. 

3. Mencari data  

Dalam proses pembuatan booklet ini dibutuhkan materi, 

informasi, data tentang keberadaan studio gambar Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES. Data tersebut dijaring dengan teknik-teknik : 

a. Metode studi pustaka 

Tahap ini dilakukan untuk melengkapi referensi bagi penulis, data 

maupun teori yang diperlukan bisa diperoleh melalui perpustakaan dan 

internet sebagai media perantara pendukung. Penulis juga 
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memanfaatkan internet, majalah desain, buku desain komunikasi 

visual, bentuk-bentuk digital printing, pemotretan objek, serta artikel-

artikel yang berkaitan dengan produk. 

b.Metode observasi  

 Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

melihat langsung tempat yang akan dijadikan objek dalam pembuatan 

karya. Dalam metode ini penulis dapat betul-betul mengetahui dan 

mendapat data mengenai objek yang diobservasi. Melalui metode 

observasi langsung di FBS Jurusan Seni Rupa UNNES, diharapkan 

mampu menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat 

atau lokasi dengan mengamati dan langkah-langkah serta metode yang 

diterapkan secara langsung.  

c. Metode wawancara 

 Wawancara didefinisikan sebagai percakapan yang diarahkan 

untuk tujuan topik tertentu. Interaksi antara pewawancara dan 

responden akan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam 

proses pengumpulan data. Proses wawancara tentu saja harus 

diarahkan dan dikontrol oleh pewawancara untuk memenuhi fungsi 

dan tujuan dari percakapan itu sendiri. Salah satu elemen paling 

penting dalam proses ini adalah fleksibilitas, karena dalam wawancara 

tidak ada metode dan patokan ideal yang bisa diterapkan. Metode yang 

digunakan penulis adalah dengan melakukan tanya jawab dengan 

pihak yang bersangkutan, yakni Bapak Drs. Syakir, M.Sn., Bapak Drs. 
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Ruswondo, Bapak. Drs. PC. S. Ismiyanto, M.Pd., Bapak Drs. Syafi’i, 

M.Hum. serta Bapak Eko Haryanto, M.Ds. selaku dosen mata kuliah 

gambar di Jurusan Seni Rupa. materi yang digali dari wawancarakan 

kepada beliau berupa pengelolaan studio gambar dan karya mahasiswa. 

Penulis juga melakukan wawancara kepada mahasiswa untuk 

mengetahui secara detail tentang karya- karya mahasiswa tersebut.  

d. Angket  

 Angket merupakan sebuah metode pengumpulan informasi yang 

spesifik tentang suatu permasalahan, setelah melalui proses analisis, 

menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih kompleks. Kuesioner 

atau angket merupakan sebuah elemen penting dalam proses 

mendesain. Data yang diperoleh lewat angket adalah penulis dapat 

mengetahui selera target audiens,sebagai acuan untuk mendesain 

booklet.  

4. Penentuan Konsep Desain 

Setelah mengetahui perbedaan antara promosi dan iklan penulis 

menetapkan konsep desain booklet  tersebut sebagai bentuk dari promosi. 

Hal tersebut dikarenakan booklet ini berisi tentang ajakan yang ditawarkan 

pada masyarakat agar memilih Jurusan Seni Rupa sebagai pendidikan 

tingkat lanjut setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA).  

 Hal ini sangat perlu dilakukan guna memadukan konsep desain 

yang diusung oleh penulis  berdasarkan referensi. Selain itu agar dapat 

memberi kepuasan bagi pembaca booklet dan penulis selaku desainer. 
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Untuk pemilihan warna, penulis memilih beberapa warna yang sesuai 

dengan selera target audience. Isi booklet berisi tentang penjelasan Profil 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES yang berisi misi visi dan tujuan Jurusan 

Seni Rupa, sambutan dari kepala laboratorium beserta visi misi fungsi dan 

tujuan laboratorium, kegiatan belajar mengajar di studio gambar beserta 

menampilkan karya gambar unggulan mahasiswa dan dosen pada 

masanya. 

Sedangkan untuk menentukan jenis tipografi, warna dan 

komposisi penulis menggunakan hasil analisis dari selera target audien, 

berdasarkan angket. Dengan demikian penulis memperoleh kesimpulan 

yaitu cover booklet menggunakan warna biru, untuk pembatas tiap-tiap 

mata kuliah menggunakan banyak warna (merah, hijau, biru, hitam, dan 

putih), untuk background isi, persentase terbanyak adalah akromatik yaitu 

hitam dan putih, jenis tipografi yang dipilih untuk penulisan dalam booklet 

adalah jenis tipografi Rounded MT BoldOCR-A, TW cenMT,  Time New 

Roman, courier, Frnklin Gothic Medium, Concola, komposisi yang 

banyak dipilih berdasarkan angket tersebut adalah  asimetri, dan jenis 

huruf yang dipilih untuk penulisan judul pada cover booklet adalah Time 

New Roman  (untuk lebih jelas lihat pada lampiran). Dari hasil perolehan 

angket di atas konsep booklet yaitu Polychromatic yang artinya banyak 

warna.  Oleh karena itu penulis memutuskan untuk mendesain booklet 

yang sesuai dengan minat audience dan dikombinasi dengan hasil 

pemikiran atau ide penulis sendiri. 
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           Berkaitan dengan client, dalam hal ini adalah Jurusan Seni Rupa, 

penulis lebih banyak mendapat data visi, misi dan tujuan Jurusan Seni 

Rupa, karya-karya seni patung mahasiswa dan dosen, sambutan dari 

kepala laboratorium beserta visi misi fungsi dan tujuan laboratorium dari 

client. Data ini digunakan untuk isi booklet. Dengan demikian penulis 

dalam hal ini sebagai desainer, telah mengakomodasi kebutuhan user 

(anak-anak SMA / SMK calon mahasiswa), kebutuhan client (Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES), dan sekaligus juga menampung ekspresi dari desainer 

sendiri (misalnya jenis iklan yang digunakan, daya tarik pesan yang 

digunakan) 

5. Pengambilan gambar (pemotretan) 

Dalam proses ini yang dilakukan adalah memotret aktivitas studio 

gambar beserta karya-karya mahasiswa yang tepat agar hasilnya maksimal. 

6. Seleksi gambar objek 

Tahap ini dilakuakan dengan cara membandingkan gambar satu 

dengan yang lainya agar didapat gambar yang sesuai dengan konsep 

desain yang telah disepakati, yaitu pada gambar yang sudah didapat oleh 

penulis berdasarkan metode pencarian data terdapat beberapa gambar yang 

tidak disertakan pada penyusunan booklet. Tahap ini penulis juga 

menyeleksi gambar hasil mahasiswa yang sudah didapat berdasarkan 

metode pencarian data yaitu dengan tidak menyertakan hasil karya 

mahasiswa yang sekiranya tidak baik atau tidak menarik.  

7. Pengembangan dan pembuatan desain secara komputerisasi  
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Dalam tahap penulis mulai mengerjakan konsep desain yang 

disepakati ke dalam media kerja komputer yang nantinya menjadi desain 

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

Draw X3 menjadi pendukung dalam pengolahan desain.  

Adobe Photoshop CS merupakan software pengolah gambar 

berbasis bitmap yang dilengkapi fitur di antaranya seperti mengubah 

modus warna, mengubah gelap terang pada gambar, mengatur kontras 

warna, mengubah gelap terang pada gambar, mengatur kontras warna pada 

gambar, melakukan copying pada gambar, menggabungkan beberapa 

gambar menjadi satu komposisi, serta mengubah resolusi ukuran pada 

gambar. Setelah proses pengolahan  gambar pada software Adobe 

Photoshop CS selesai sesuai dengan ketentuan ukuran media dan 

menggunakan mode warna CMYK, kemudian hasil olahan gambar 

tersebut diolah kembali menggunakan software Corel Draw X3  digunakan 

untuk mengolah teks tambahan, memberikan ornamen yang proporsional 

untuk mempercantik desain dan mengkoreksi ulang ukuran media. Setelah 

penambahan teks selesai, kemudian hasil desain tersebut sudah siap untuk 

dicetak. 

8. Konsultasi Dosen  

Sebelum karya dicetak menjadi barang jadi terlebih dahulu desain 

dikonsultasikan, apakah desain sudah benar-benar layak untuk dicetak dan 

diperbanyak. Adanya konsultasi dengan dosen mempermudah penulis 

untuk menyelesaikan karya ini. Dalam konsultasi penulis diberi kritik dan 



49 

 

saran, sehingga jika terjadi kesalahan, penulis dapat memperbaiki untuk 

hasil yang lebih baik. 

 

 

9. Pencetakan  

Proses pencetakan merupakan proses lanjut dari proses pembuatan 

desain menjadi barang jadi hingga penggandaan dalam jumlah yang 

diinginkan. Hal yang perlu diperhatikan sebelum dicetak antara lain 

sebagai berikut :  

a. Hasil desain harus teliti, misalnya ukuran media, penulisan teks, dan 

warna. 

b. Melakukan uji atau tes warna terlebih dahulu baik dengan 

menggunakan printer pribadi atau printer tempat percetakan, dengan 

maksud untuk mengetahui hasil warna yang sebelum sparasi telah 

sesuai dengan desain yang dibuat atau masih kurang ketajaman warna 

yang dihendaki. 

10. Pengemasan  

  Pengemasan karya booklet ini penulis kemas seperti buku yaitu 

selain terdiri dari beberapa halaman,  memiliki sampul, dan halaman judul, 

penulis jilid secara sederhana menggunakan hiasan ring agar nampak 

bagus. 
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Penentuan Konsep Desain 

Mencari Data  
a. Studi kepustakaan 
b. Metode observasi  
c. wawancara 
d. angket 

11. Penyajian karya desain  

Pada tahap ini karya yang telah jadi siap untuk dipamerkan 

sebagai salah satu bentuk dari penyamapaian pesan tugas akhir. Karya 

booklet  nantinya akan  ditampilkan dalam bentuk booklet jadi yang siap 

dipublikasikan ke masyarkat. 

 

 

 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1. 4 : Bagan Proses Berkarya  

Penetapan Tujuan Karya 

Seleksi Gambar Objek 
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Pembuatan Desain Secara 
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BAB IV 

HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN 

 
 

1. Karya 1 

 
 

1. Spesifikasi Karya 
 
a. Judul    : Desain cover booklet 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas ivory laminasi dof 

c. Bahan    : Kertas ivory 310 gram, dan laminasi dof sebagai pelapis 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 

2. Deskripsi Karya 

         Desain cover booklet ini berukuran 15x15 cm berbentuk persegi. 

Bahan yang digunakan tinta warna di atas kertas ivory 310 gram dan 
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untuk pelapis menggunakan dof yang agar cover booklet ini terlihat 

menarik dan elegan. 

       Gambar utama pada desain cover booklet ini menggunakan 

gambar bentuk sebuah vas salah satu karya mahasiswa. Hal ini dipilih 

agar pembaca dapat mengetahui gambar dari hasil karya mahasiswa, 

dan untuk penempatan gambar berada pada bagian kanan bawah desain 

cover booklet. Teks yang tertulis pada cover booklet ini adalah “Studio 

Gambar Jurusan Seni Rupa FBS UNNES”. Penempatannya berada 

pada bagian atas desain cover booklet. Tujuannya tidak lain agar teks 

utama dapat tampil lebih utama. Penempatannya dimaksudkan untuk 

memberikan keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

Desain cover booklet tersebut juga terdapat logo UNNES yang 

diletakkan pada sebelah kanan atas, yang berfungsi sebagai identitas 

utama. 

       Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES. Karya booklet memberi suatu pesan bahwa di 

dalam Jurusan Seni Rupa FBS UNNES  terdapat studio gambar beserta 

karya-karya mahasiswanya. Gambar vas yang berada di cover booklet 

sebagai gambar utama yang mengartikan bahwa mahasiswa dan dosen 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni 

gambar terbaik. 
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3. Analisis Karya 

Desain booklet cover menggunakan 1 gambar bentuk vas yang 

di- hasilkan oleh mahasiswa. Gambar tersebut adalah gambar hasil 

karya mahasiswa pada mata kuliah gambar bentuk. Program yang 

digunakan dalam menyelesaikan desain ini yaitu Adobe Photoshop CS. 

Cover booklet ini terdiri atas teks, dan  serangkain gambar hasil karya 

mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES.  

Pada cover juga terdapat ornamen, selain untuk memperindah 

tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada karya ini digunakan satu 

macam ornamen berupa peregi yang dibuat dengan rendah opacity agar 

terlihat kesan timbul tenggelam. 

Huruf yang digunakan pada tulisan “Studio Gambar” 

menggunakan huruf Times New Roman dan pada tulisan Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES menggunakan huruf ITC Franklin Gothic .  

Kedua karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis 

namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas 

atau mudah dibaca. Warna yang dipilih pada tulisan ”Sudio Gambar” 

yaitu warna biru muda, dan pada penulisan “Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES”, karena pada cover penulisan tersebut berukuran lebih kecil 

maka dipilih warna putih, agar dapat terbaca dengan jelas. 

Desain cover booklet ini menggunakan prinsip keseimbangan 

asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan 
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kanan, pada bagian sebelah kiri atas cover booklet terlihat gambar vas 

yang agak menjorok ke bawah.  

Keserasian dengan memadukan antara elemen-elemen yang 

dipakai yaitu bertupa garis, warna, tekstur dan sebagainya. Pada cover 

booklet ini keserasian muncul karena adanya perpaduan antara serta 

gambar yang ditempatkan kanan bawah cover sehingga tercapai 

keserasian. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi 

ideal atau seimbang karena penempatan gambar terlihat dari komposisi 

yang seimbang. Proporsi pada komposisi terlihat pada teks yang 

bertuliskan “Studio Gambar” yang terletak di tengah dan gambar vas 

yang terdapat pada pada bawah teks.  

Perwujutan ritme dicapai dengan perulangan mengolah unsur-

unsur rupa seperti garis, raut, secara berulang dan berkelanjutan 

sehingga garis dan raut dari karya memiliki kesatuan arah dan gerak 

yang dapat membangkitkan keterpaduan yang harmonis. Perwujutan 

ritme pada cover booklet ini terdapat pada pengulangan ornamen 

persegi yang terletak diantara dua gambar ilustrasi ikan serta 

pengulangan warna ornamen. Ritme pengulangan pada letak judul 

yang bertuliskan “Studio Gambar Jurusan Seni Rupa FBS UNNES”. 

      Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada 

desain mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada teks 

utama yang bertuliskan “Studio Gambar” sebagai rangking visual 
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utama, kemudian gambar vas menempati rangking visual kedua, 

untuk rangking ketiga terdapat background.                   

Dari semua unsur yang membentuk karya ini akan dapat dirasakan 

prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan karena adanya keseimbangan 

asimetri, keserasian pada perpaduan warna cover, proporsi penataan 

tempat pada judul, ornamen background, adanya ritme yang dicapai 

pada perulangan penempatan font, bentuk ornamen, serta gambar vas 

yang terdapat pada kanan bawah background, dan yang terakhir yaitu 

background.      

 

 

2. Karya 2, 3,4 
 
  2.           3. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4. 
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1. Spesifikasi Karya 
 
a. Judul     : Desain background pada halaman kata pengantar, 

Visi           Misi Jurusan,  dan profil studio gambar 

Seni Rupa FBS UNNES 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas CTS  

c. Bahan     : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 

2. Deskripsi Karya 

    Desain background pada halaman kata pengantar booklet ini 

berukuran 15x15 cm berbentuk persegi. Bahan yang digunakan tinta warna 

di atas kertas CTS. 

 Gambar utama pada desain background pada halaman kata pengantar, 

visi misi jurusan dan profil jurusan booklet ini menggunakan warna putih. 

Hal ini dipilih agar pembaca membaca dengan jelas. Untuk penempatan 

penulisan disesuaikan. Teks yang tertulis pada background halaman kata 

pengantar booklet ini adalah  judul  dan isi halaman. Penempatannya 

berada pada bagian kiri atas desain background pada halaman kata 

pengantar booklet. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih 

utama. Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

atau balance pada ruang yang tersedia. 

   Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES. Karya booklet memberi suatu pesan bahwa di dalam 
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Jurusan Seni Rupa FBS UNNES  terdapat studio gambar beserta karya-

karya mahasiswanya.  

3. Analisis Karya 

Desain background pada halaman menggunakan warna putih.  

Background pada halaman tersebut juga terdapat ornamen, selain untuk 

memperindah tampilan, juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini 

digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan rendah 

opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam dengan warna biru muda. 

Program yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini adalah Adobe 

Photoshop CS. Huruf yang digunakan pada penulisan judul menggunakan 

huruf Calibri dan untuk  penulisan  isi menggunakan huruf ITC Franklin 

Gothic. Ke dua karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis 

namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas 

atau mudah dibaca. Isi pada beberapa halaman itu sendiri yaitu warna 

hitam. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain booklet adalah 

keseimbangan  asimetris hal ini terlihat dari adanya ornamen yang dipilih 

berupa persegi dan persegi panjang. Pada desain booklet ini menerapkan 

keserasian dengan memadukan antara elemen-elemen yang dipakai yaitu 

berupa garis, warna, tekstur dan sebagainya yang dipadukan sehingga 

tercapai keserasian. 

Prinsip keserasian pada halaman dapat dirasakan dengan pemilihan 

warna putih pada background, dengan font yang berwarna hitam serta 



58 

 

sedikit ornamen berwarna biru yang terletak pada pojok kanan bawah. 

Proporsi pada halaman ini terlihat pada tulisan judul yang dibuat rata kiri, 

yang menjadi headline pada halaman ini serta letak isi yang sebanding 

dengan judul. Perwujutan ritme pada desain halaman ini terdapat pada 

pengulangan warna, bentuk serta letak ornamen dan pengulangan letak 

font. 

      Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain 

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada teks utama yang 

bertuliskan yaitu judul yang terletak pada bagian atas sebagai rangking 

visual utama, kemudian isi menempati rangking visual kedua, untuk yang 

terakhir rangking ketiga terdapat teks ornamen persegi sebelah kanan 

bawah pada desain halaman booklet ini.     

Dari kesemua unsur yang membentuk desain halaman ini akan 

dapat dirasakan prinsip kesatuan dengan adanya keseimbangan, 

keserasian, proporsi, ritme dan hirarki visual. 
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3. Karya 5 

 

1.Spesifikasi Karya 
 
a. Judul     : Desain background pada halaman Profil Jurusan  

b. Media    : Tinta warna di atas kertas CTS 

c. Bahan     : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 

2. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman kata pengantar booklet ini 

berukuran 15x15 cm berbentuk persegi. Bahan yang digunakan tinta warna 

di atas kertas CTS. 

       Gambar utama pada desain background pada halaman profil 

jurusan booklet ini menggunakan warna putih. Hal ini dipilih agar terbaca 

dengan jelas, dan untuk penempatan penulisan disesuaikan standar. Teks 
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yang tertulis pada background halaman booklet ini adalah “PROFIL 

JURUSAN SENI RUPA FBS UNNES”. Penempatannya berada pada 

bagian tengah atas desain background pada halaman kata profil jurusan 

booklet. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih menonjol. 

Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan atau 

balance pada ruang yang tersedia. Karya ini bertujuan untuk memberi 

informasi tentang Jurusan Seni Rupa FBS UNNES.  

3. Analisis Karya 

Desain background pada halaman tersebut menggunakan  warna 

putih. Program yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini yaitu 

Adobe Photoshop CS. Cover booklet ini terdiri atas teks tentang profil 

Jurusan Seni Rupa.  

 Background pada halaman ini juga terdapat ornamen, selain 

untuk memperindah tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada karya 

ini digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan 

rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam dengan warna biru 

muda. 

Pada background halaman profil jurusan ini juga ditambahkan foto 

gedung FBS sebagai identitas. Foto tersebut diletakan pada kiri bawah 

desain, denngan opacity rendah supaya keterangan tulisan untuk Jurusan 

Seni Rupa tetap terbaca dengan jelas. 
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Huruf yang digunakan pada tulisan “PROFIL JURUSAN SENI 

RUPA FBS UNNES” menggunakan huruf Calibri dan untuk penulisan isi 

profil jurusan  menggunakan huruf Tw Cen MT .  

Desain halaman booklet ini menggunakan prinsip keseimbangan 

asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan kanan, 

pada bagian sebelah kiri bawah pada halaman booklet terlihat foto gedung 

Seni Rupa dengan opacity rendah, dan sebelah kanan terlihat ornamen 

persegi. Agar desain tetap seimbang maka penggunaan warna putih 

sebagai background, bertujuan agar desain terlihat selaras dengan warna 

lain yang digunakan. Penggunaan warna yang terang pada teks juga 

membantu agar desain terlihat tidak kaku akibat kesan monoton yang 

ditimbulkan. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal 

yaitu terlihat pada letak judul dan isi pada halaman tersebut. Keserasian 

timbul karena adanya warna putih pada background, warna hitam pada 

judul dan isi serta sedikit ornamen warana biru muda, dan juga diberinya 

sosok foto gedung seni rupa dengan opacity rendah sehingga tulisan pada 

isi tetap terbaca dengan jelas. 

Perwujutan ritme dicapai dengan adanya perulangan letak judul 

dan isi, serta perulangan warna, bentuk dan letak ornamen pada 

background. 

       Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain 

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada teks utama yang 
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bertuliskan judul yang terletak pada bagian atas sebagai rangking visual 

utama, kemudian isi menempati rangking visual ke dua, foto gedung Seni 

Rupa sebagai rangking visual ke tiga, untuk yang terakhir rangking ke 

empat terdapat ornamen persegi sebelah kanan bawah pada desain 

halaman booklet ini.     

Terwujudnya prinsip keseimbangan, keserasian, proporsi, ritme 

dan hirarki visual, semakain memperkuat kesatuan pada tampilan desain 

halaman tersebut. 

 

4. Karya 6 

 

1. Spesifikasi Karya 
 

a. Judul    : Desain background pada halaman Profil 

Studio Gambar  Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES   
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b. Media : Tinta warna di atas kertas CTS 

c. Bahan   : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat         : Komputer 

e. Ukuran : 15x15 cm 

2. Deskripsi Karya 

       Desain background pada halaman Profil Studio Gambar  

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES  booklet ini berukuran 15x15 cm 

berbentuk persegi, bahan yang digunakan tinta warna di atas kertas 

CTS. 

   Background utama pada desain pada halaman profil studio 

gambar Jurusan Seni Rupa FBS UNNES booklet ini menggunakan 

warna putih. Hal ini dipilih agar pembaca melihat dengan jelas foto 

dan tulisan yang berada pada desain background halaman profil 

studio gambar Jurusan Seni Rupa FBS UNNES tersebut, dan untuk 

penempatan penulisan disesuaikan. 

Pada background ini terdapat 2 foto kegiatan belajar 

mengajar, teks yang tertulis desain background pada halaman 

profil studio gambar  Jurusan Seni Rupa FBS UNNES booklet ini 

adalah “Profil Studio Gambar  Jurusan Seni Rupa FBS UNNES”. 

Tujuannya tidak lain agar teks dan foto  utama dapat tampil lebih 

menonjol. Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. Karya ini 

bertujuan untuk memberi informasi tentang Studio Gambar Jurusan 
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Seni Rupa FBS UNNES. Karya booklet memberi suatu pesan 

bahwa di dalam Jurusan Seni Rupa FBS UNNES  terdapat studio 

gambar dan fasilitasnya. 

 

 

3. Analisis Karya 

Desain background pada halaman profil studio gambar Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES menggunakan warna putih. Program yang 

digunakan dalam menyelesaikan desain ini yaitu Adobe Photoshop CS. 

Desain background pada halaman profil studio gambar Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES booklet ini terdiri atas teks, dan  serangkain foto 

kegiatan belajar mengajar di dalam studio gambar  Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES.  

 Background pada halaman profil studio gambar Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES juga terdapat ornamen, selain untuk memperindah 

tampilan, juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan satu 

macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan rendah opacity 

agar terlihat kesan timbul tenggelam dengan warna biru muda. 

Huruf yang digunakan pada tulisan Judul ”Profil Studio Gambar 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES” menggunakan huruf Calibri dan 

untuk  penulisan isi profil studio gambar Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES menggunakan huruf ITC Franklin Gothic .  
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Kedua karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis 

namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas 

atau mudah dibaca. Pada isi dan judul tersebut di atas yaitu warna 

hitam, agar pembaca dapat jelas mengetahui profil studio gambar 

Jurusan itu sendiri. 

Desain halaman booklet ini menggunakan prinsip keseimbangan 

asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan kanan, 

pada bagian kiri terdapat foto studio lantai 2 dan 3, dan di bagian kanan 

teks penjelasan. Agar desain tetap seimbang maka penggunaan warna 

putih sebagai background, bertujuan agar desain terlihat selaras dengan 

warna lain yang digunakan. Penggunaan warna yang terang pada teks 

juga membantu agar desain terlihat tidak kaku akibat kesan monoton 

yang ditimbulkan. 

Keserasian pada desain halaman booklet ini terwujut karena 

adanya warna putih pada background, penempatan kedua foto studio 

dan juga penempatan ornamen pada belakang foto serta pada bagian 

kanan bawah desain halaman booklet tersebut. 

Perwujutan ritme dicapai karena terdapat pengulangan pada 

warna, bentuk dan letak ornamen, penempatan foto studio lantai 2 dan 3, 

penempatan keterangan foto judul pada desain halaman booklet tersebut. 

Dengan adanya judul yang terletak diatas dengan rata kiri, letak foto 

studio gambar lantai 2 dan 3 dan keterangan di sampingnya, maka dapat 

diraskan prinsip proporsi ideal pada halaman booklet tersebut. 
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Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain 

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada teks utama yang 

bertuliskan yaitu judul yang terletak pada bagian atas sebagai rangking 

visual utama, kemudian kedua foto studio menempati rangking visual 

ke dua, penulisan keterangan gambar sebagai rangking visual ke tiga, 

untuk yang terakhir rangking ke empat terdapat ornamen persegi 

sebelah kanan bawah pada desain halaman booklet ini.  

Kesatuan terwujud pada halaman booklet ini karena terwudutnya pula prinsip 

keseimbangan, keserasian, proporsi, ritme serta hirarki visual.  

5. Karya 7, 8, 9 dan 10 (desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah Anatomi Manusia) 

7             8 

   

   9.              10 
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1. Spesifikasi Karya 
 
a. Judul                : Desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah Anatomi Manusia  

b. Media    : Tinta warna di atas kertas CTS 

c. Bahan     : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 

2. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar anatomi 

manusia booklet ini berukuran 15x15 cm berbentuk persegi, bahan 

yang digunakan tinta warna di atas kertas CTS. 

         Gambar utama desain background pada halaman booklet ini 

menggunakan warna hitam. Hal ini dipilih agar pembaca dapat melihat 

dengan jelas gambar yang dihasilkan  pada mata kuliah anatomi 

manusia, dan untuk penempatan penulisan disesuaikan dengan gambar. 

Teks yang tertulis pada background halaman kata pengantar booklet ini 

adalah keterangan gambar hasil karya mahasiswa pada mata kuliah 

anatomi manusia penempatan berada pada samping bawah gambar 

yang ditampilkan yang diberi warna putih. Tujuannya tidak lain agar 

teks utama dapat tampil lebih menonjol. 

        Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar 

terbaik.  
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3. Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar 

anatomi mnusia menggunakan warna hitam, background pada 

halaman hasil karya gambar anatomi manusia juga terdapat 

ornamen, selain untuk memperindah tampilan, juga menguatkan 

objek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen 

berupa persegi yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat 

kesan timbul tenggelam dengan warna abu-abu, ornamen tersebut 

terletak pada bagian tengah antara gambar dan juga terletak pada 

belakang gambar. Program yang digunakan dalam menyelesaikan 

desain ini adalah  Adobe Photoshop CS. Cover booklet ini terdiri 

atas teks, dan serangkain gambar anatomi manusia hasil karya 

mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya  

menggunakan huruf Franklin Gothic Medium. Karakter huruf ini 

menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca.  

          Desain halaman booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, 

bawah, kiri dan kanan, pada halaman ini terdapat 1 gambar hasil 

karya mahasiswa. Agar desain tetap seimbang maka penggunaan 

warna hitam sebagai background, bertujuan agar desain terlihat 

selaras dengan warna lain yang digunakan.  



69 

 

Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan adanya warna 

hitam pada background yang dipadukan dengan waran abu-abu 

pada ornamen. Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah 

proporsi ideal terlihat pada penempatan font pada samping tiap 

gambar hasil karya. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada 

desain mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada satu 

gambar hasil karya mahasiswa sebagai rangking visual utama, teks 

penjelasan hasil karya menempati rangking visual ke dua, untuk 

yang terakhir rangking ke tiga terdapat background.                  

Prinsip kserasian, proporsi, keseimbangan, hirarki visual 

pada halaman booklet ini, tercapailah suatu kesatuan. 

 
6. Karya 11, 12, 13,14,15 dan 16 (desain background pada halaman hasil 

karya gambar mata kuliah Ilustrasi 1) 

11                12                                          
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 13      14                       

    
 

15          16 

    
 

1. Spesifikasi Karya 
 

a. Judul : Desain background pada halaman hasil karya gambar 
mata   kuliah Ilustrasi 1 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 

c. Bahan    : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15 x15 cm 

2. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar mata 

kuliah ilustrasi 1 booklet ini berukuran 15 x15 cm berbentuk persegi, 

bahan yang digunakan tinta warna di atas kertas CTS. 
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         Gambar utama  desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah ilustrasi 1 booklet ini menggunakan warna ungu 

muda dan putih menyesuaikan cover yang dijadikan pembatas sebagai 

halaman utama karya apa yang akan ditampilkan pada halaman 

berikutnya yaitu pada mata kuliah ilustrasi 1 berwarna ungu muda. Hal 

ini dipilih agar pembaca dapat melihat dengan jelas gambar yang 

dihasilkan  pada mata kuliah Ilustrasi 1, dan untuk penempatan 

penulisan disesuaikan dengan gambar. Teks yang tertulis pada 

background halaman hasil karya gambar mata kuliah ilustrasi 1 booklet 

ini adalah keterangan dan gambar hasil karya mahasiswa pada mata 

kuliah ilustrasi 1 penempatan keterangan hasil karya berada pada 

samping masing-masing gambar yang ditampilkan dengan diberi 

warna hitam. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih 

menonjol. Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

   Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar 

terbaik.  

 

3. Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar  ilustrasi 

1 menggunakan  putih,  background pada halaman hasil karya gambar 

ilustrasi 1 juga terdapat ornamen, selain untuk memperindah tampilan, 
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juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan satu macam 

ornamen berupa persegi yang dibuat dengan rendah opacity dengan 

warna ungu muda. Program yang digunakan dalam menyelesaikan 

desain ini yaitu Adobe Photoshop CS. Cover booklet ini terdiri atas 

teks, dan  serangkain gambar ilustrasi 1 hasil karya mahasiswa Seni 

Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya  

menggunakan huruf Franklin Gothic Medium. Karakter huruf ini 

menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca.  

Keseimbangan yang digunakan pada desain booklet adalah 

keseimbangan  asimetris hal ini terlihat karena tidak ada kesamaan antara 

atas, bawah, kiri dan kanan, tetapi secara keseluruhan dalam keadaan 

seimbang. Terlihat pada penempatan gambar dengan teks keterangan 

gambar. 

Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan pemilihan waran putih 

pada background dan warna ungu muda untuk ornamen pada halaman 

booklet tersebut. Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah 

proporsi ideal dapat dirasakan pada penempatan teks untuk keterangan 

hasil karya pada sebelah gambar.  

           Hirarki Visual terlihat pada desain karya ini berikut urutan prioritas 

penyampaian informasinya. Untuk rangking pertama pada gambar hasil 

karya mahasiswa. Rangking ke dua teks keterangan gambar yang 
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menginformasikan data hasil karya, rangking ke tiga ornamen sebagai 

pendukung, kemudian background  menempati rangking ke empat. 

Kesatuan terwujud dengan mengkomposisikan elemen-elemen 

gambar , font dan unsur pendukung lainya sedemikian rupa sehingga, 

dapat memunculkan kesatuan desain. 

 

7.   Karya 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 (desain background pada halaman hasil 

karya gambar Ilustrasi 2)  

       17     18 

   
 
       19     20 
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       21     22 

   
 

1. Spesifikasi Karya 
a.  Judul               : Desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata  kuliah Ilustrasi 2 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan  : Kertas CTS 150 gram 

d.  Alat        : Komputer 

e.   Ukuran   : 15 x15 cm 

 

2.   Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar mata kuliah 

ilustrasi 2 booklet ini berukuran 15 x15 cm berbentuk persegi, bahan yang 

digunakan tinta warna di atas kertas CTS. 

Gambar utama  desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah ilustrasi 2 booklet ini menggunakan warna putih dan 

biru muda pada ornamen menyesuaikan cover yang dijadikan pembatas 

sebagai halaman utama karya apa yang akan ditampilkan pada halaman 

berikutnya yaitu mata kuliah ilustrasi 2. Hal ini dipilih agar pembaca dapat 
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melihat dengan jelas gambar yang dihasilkan  pada mata kuliah ilustrasi 2, 

dan untuk penempatan penulisan disesuaikan dengan gambar. Teks yang 

tertulis pada background halaman booklet ini adalah keterangan dan 

gambar hasil karya mahasiswa pada mata kuliah ilustrasi 2 penempatan 

keterangan hasil karya berada pada samping bawah gambar yang 

ditampilkan diberi warna hitam. Tujuannya tidak lain agar teks utama 

dapat tampil lebih menonjol. Penempatannya dimaksudkan untuk 

memberikan keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

Pada background ini 1 gambar hasil karya mahasiswa pada mata 

kuliah ilustrasi 2. Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar 

terbaik.  

 

3.  Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar ilustrasi 2 

menggunakan  putih,  background pada halaman hasil karya gambar 

ilustrasi 2 juga terdapat ornamen. Selain untuk memperindah tampilan, 

juga menguatkan objek utama. Pada karya ini digunakan satu macam 

ornamen berupa persegi dengan warna muda. Program yang digunakan 

dalam menyelesaikan desain ini adalah  Adobe Photoshop CS. Cover 

booklet ini terdiri atas teks, dan  serangkain gambar ilustrasi 2 hasil karya 

mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES. 
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Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya menggunakan 

huruf Franklin Gothic Medium. Karakter huruf ini menampilkan kesan 

lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat 

keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca.  

Keseimbangan yang digunakan pada desain booklet adalah 

keseimbangan  asimetris hal ini terlihat karena tidak ada kesamaan antara 

atas, bawah, kiri dan kanan, tetapi secara keseluruhan dalam keadaan 

seimbang. Terlihat pada penempatan gambar dengan teks keterangan 

gambar. 

Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan pemilihan waran putih 

pada background dan warna biru muda untuk ornamen pada halaman 

booklet tersebut.  

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan 

pemilihan warna background yang senada yaitu warna putih untuk 

background dan warna biru muda untuk ornamen. Sehingga dengan 

pemilihan warna yang senada semakin memperkuat keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain 

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada gambar hasil karya 

mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks sebagai 

keterangan setiap gambar menempati rangking visual ke dua, untuk 

rangking ke tiga terdapat ornamen yang terletak pada kanan bawah dan 

rangking visual yang terkhir yaitu pada background.     
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Kesatuan terwujud dengan mengkomposisikan elemen-elemen 

gambar, font dan unsur pendukung lainya sedemikian rupa sehingga dapat 

memunculkan kesatuan desain. 

8.  Karya 23, 24, 25 dan 26 (desain background pada halaman hasil 

karya gambar mata kuliah Ilustrasi 3) 

 
23              24 

     
 

25            26   

     
 

1. Spesifikasi Karya 
a.  Judul            : Desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata  kuliah Ilustrasi 3 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas CTS 

c. Bahan  : Kertas CTS 150 gram 

d.  Alat        : Komputer 

e.   Ukuran    : 15 x15 cm 
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2.   Deskripsi Karya 

 Desain background pada halaman hasil karya gambar yang sudah 

berupa buku cerita mata kuliah ilustrasi 3 booklet ini berukuran 15x15 cm 

berbentuk persegi, bahan yang digunakan tinta warna di atas kertas CTS. 

Gambar utama desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah ilustrasi 3 booklet ini menggunakan warna putih. Hal 

ini dipilih agar pembaca dapat melihat dengan jelas gambar yang 

dihasilkan pada mata kuliah ilustrasi 3, dan untuk penempatan penulisan 

disesuaikan dengan gambar. Teks yang tertulis pada background halaman 

booklet ini adalah keterangan dari gambar hasil karya mahasiswa pada 

mata kuliah ilustrasi 3 penempatan keterangan hasil karya berada pada 

bawah gambar yang diberi warna hitam. Tujuannya tidak lain agar teks 

utama dapat tampil lebih menonjol. Penempatannya dimaksudkan untuk 

memberikan keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

  Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar terbaik.  

 

3.  Analisis Karya 

    Desain background pada halaman hasil karya gambar ilustrasi 3 

menggunakan  putih,  background pada halaman hasil karya gambar 

ilustrasi 3  juga terdapat ornamen. Selain untuk memperindah tampilan, 

juga menguatkan objek utama. Pada karya ini digunakan satu macam 

ornamen berupa persegi yang berwarna abu-abu. Program yang digunakan 
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dalam menyelesaikan desain ini adalah Adobe Photoshop CS. Cover 

booklet ini terdiri atas teks, dan  serangkain gambar ilustrasi 3 hasil karya 

mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES. 

  Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya  

menggunakan huruf Franklin Gothic Medium. Karakter huruf ini 

menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 

Desain halaman booklet ini menggunakan prinsip keseimbangan 

asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan kanan, 

terlihat pada penempatan gambar dengan teks keterangan yang tidak 

sejajar. Gambar yang terletak di tengah dan keteranganya bawah gambar 

menunjukan adanya proporsi. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan 

pemilihan background berwarna putih dan kotak hitam yang befungsi 

sebagai bingkai pada hasil karya mahasiswa, serta ornamen ditengah 

dengan warna abu-abu muda.  

Kesatuan terwujud karena adanya prinsip-prinsip yang muncul 

pada desain isi halaman booklet ini yaitu keseimbangan, proporsi, ritme, 

keserasian dan hiraki visual. 
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9.  Karya 27, 28, 29 dan ( desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah Gambar Bagan dan Sketsa) 

27             28 

   
 

29                    30 

   
 

1. Spesifikasi Karya 
a.  Judul            : Desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah Gambar Bagan dan Sketsa 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan  : Kertas CTS 150 gram 

d.  Alat        : Komputer 

e.   Ukuran    : 15x15 cm 
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2.   Deskripsi Karya 

 Desain background pada halaman hasil karya mata kuliah gambar 

bagan dan sketsa booklet ini berukuran 15 x15 cm berbentuk persegi, 

bahan yang digunakan tinta warna di atas kertas CTS. 

  Gambar utama desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah gambar bagan dan sketsa booklet ini menggunakan 

warna hitam. Hal ini dipilih agar pembaca dapat melihat dengan jelas 

gambar yang dihasilkan  pada mata kuliah gambar bagan dan sketsa, dan 

untuk penempatan penulisan di sesuaikan dengan gambar. Teks yang 

tertulis pada background halaman booklet ini adalah keterangan dan 

gambar hasil karya mahasiswa pada mata kuliah gambar bagan dan sketsa 

penempatan keterangan hasil karya berada pada samping yang diberi 

warna putih. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih 

menonjol. Penempatannya dimaksutkan untuk memberikan keseimbangan 

atau balance pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar terbaik.  

 

3.  Analisis Karya 

  Desain background pada halaman hasil karya gambar bagan dan 

sketsa  menggunakan  hitam,  background pada halaman hasil karya 

gambar bagan dan sketsa juga terdapat ornamen, selain untuk 

memperindah tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada karya ini 
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digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan rendah 

opacity, ornamen tersebut berwarna abu-abu.  

  Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya menggunakan 

huruf Franklin Gothic Medium. Karakter huruf ini menampilkan kesan 

lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat 

keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 

Desain halaman pada booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri 

dan kanan.  

Posisi teks keterangan disebelah gambar, adanya warna hitam pada 

background dan abu-abu pada ornamen terwujudlah suatu keserasian.  

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada gambar hasil karya 

mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks sebagai 

keterangan setiap gambar menempati rangking visual ke dua, untuk 

rangking ke tiga terdapat ornamen yang terletak pada kanan bawah dan 

rangking visual yang terkhir yaitu pada background.  

Kesatuan terwujud pada karya ini karena adanya keseimbangan, 

keserasian, proporsi, dan hirarki visual. 
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10.  Karya 31, 32, 33, dan 34 (desain background pada halaman karya 

gambar mata kuliah Gambar Bentuk). 

31      32 

   
 

33              34 

   
 

1. Spesifikasi Karya 
a.  Judul            : Desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata   kuliah Gambar Bentuk 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan  : Kertas CTS 150 gram 

d.  Alat        : Komputer 

e.   Ukuran    : 15 x15 cm 
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2.   Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar mata kuliah 

gambar bentuk booklet ini berukuran 15x15 cm berbentuk persegi, 

bahan yang digunakan tinta warna di atas kertas CTS. 

 Gambar utama desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah gambar bentuk booklet ini menggunakan warna 

hitam dengan sedikit ornamen persegi berwarna abu-abu. Hal ini 

dipilih agar pembaca dapat melihat dengan jelas gambar yang 

dihasilkan pada mata kuliah gambar bentuk, dan untuk penempatan 

penulisan disesuaikan dengan gambar. Teks yang tertulis pada 

background halaman booklet ini adalah keterangan dan gambar hasil 

karya mahasiswa pada mata kuliah gambar bentuk. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar terbaik.  

3.  Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar bentuk  

menggunakan  hitam,  background pada halaman hasil karya gambar 

bentuk  juga terdapat ornamen, selain untuk memperindah tampilan, juga 

menguatkan objek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen 

berupa persegi yang dibuat dengan rendah opacity yang berwarna abu-

abu. Program yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini yaitu 

Adobe Photoshop CS. Cover booklet ini terdiri atas teks, dan serangkain 

gambar bentuk hasil karya mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES.  
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Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya 

menggunakan huruf Franklin Gothic Medium. Karakter huruf ini 

menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 

Desain halaman pada booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, 

kiri dan kanan. Dapat dilihat pada penempatan gambar hasil karya 

mahasiswa, dan ornamen yang treletak di pojok kanan bawah 

background. 

Posisi teks keterangan bawah gambar, serta ornamen yang 

terletak di pojok kanan bawah background, membentuk suatu proporsi 

ideal.Warna hitam pada background serta abu-abu pada ornamen yang 

terletak dibelakang gambar, maka tercapailah keserasian pada halaman 

booklet ini. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada gambar hasil 

karya mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks 

sebagai keterangan setiap gambar menempati rangking visual ke dua, 

untuk rangking ke tiga terdapat ornamen yang terletak pada kanan 

bawah dan rangking visual yang terkhir yaitu pada background. 

Kesatuan terwujud dengan mengkomposisikan elemen-elemen gambar, 

font dan unsur pendukung lainya sedemikian rupa sehingga dapat 

memunculkan kesatuan desain. 
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11.  Karya 35, 36, 37 dan 38 (desain background pada halaman karya gambar 

mata  kuliah Gambar Potret). 

35      36 

  
 
37      38     

   
 

1. Spesifikasi Karya 

a.  Judul             : Desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata  kuliah Gambar Potret 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan  : Kertas CTS 150 gram 

d.  Alat        : Komputer 

e.   Ukuran    : 15 x15 cm 
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2.   Deskripsi Karya 

 Desain background pada halaman hasil karya gambar mata kuliah 

gambar potret booklet ini berukuran 15x15 cm berbentuk persegi, 

bahan yang digunakan tinta warna di atas kertas CTS. 

 Gambar utama desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah gambar potret booklet ini menggunakan warna 

hitam. Hal ini dipilih agar pembaca dapat melihat dengan jelas gambar 

yang dihasilkan  pada mata kuliah gambar potret, dan untuk 

penempatan penulisan disesuaikan dengan gambar. Headline 

background pada halaman booklet ini adalah keterangan dan gambar 

hasil karya mahasiswa pada mata kuliah gambar potret. Penempatan 

keterangan hasil karya berada pada samping gambar yang ditampilkan 

yang diberi warna putih. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat 

tampil lebih menonjol. Penempatannya dimaksudkan untuk 

memberikan keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar 

terbaik.  

3.  Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar potret 

menggunakan  warna hitam,  background pada halaman hasil karya 

gambar potret juga terdapat ornamen. Selain untuk memperindah 

tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada karya ini digunakan satu 
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macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan rendah opacity. 

Program yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini yaitu Adobe 

Photoshop CS. Cover booklet ini terdiri atas teks, dan serangkain 

gambar potret hasil karya mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya 

menggunakan huruf Franklin Gothic Medium. Karakter huruf ini 

menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 

Desain halaman booklet ini menggunakan prinsip keseimbangan 

asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan kanan. 

Agar desain tetap seimbang maka penggunaan warna hitam sebagai 

background serta abu-abu muda untuk ornamen, bertujuan agar desain 

terlihat selaras dengan warna lain yang digunakan. Penggunaan warna 

yang terang pada teks juga membantu agar desain terlihat tidak kaku 

akibat kesan monoton yang ditimbulkan. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi 

ideal atau seimbang karena penempatan gambar terlihat dari komposisi 

yang seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan 

dengan pemilihan warna background yang senada dengan ornamen. 

Sehingga dengan pemilihan warna yang senada semakin memperkuat 

keselarasan warna. 
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Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada gambar hasil 

karya mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks 

sebagai keterangan setiap gambar menempati rangking visual ke dua, 

untuk rangking ke tiga terdapat ornamen yang terletak pada kanan 

bawah dan rangking visual yang terkhir yaitu pada background. 

Kesatuan terwujud dengan mengkomposisikan elemen-elemen 

gambar, font dan unsur pendukung lainya sedemikian rupa sehingga 

dapat memunculkan kesatuan desain. 

 
12.  Karya 39, 40, 41, dan 42 (desain background pada halaman karya 

gambar mata kuliah Gambar Proyeksi Prespektif ). 

 

39               40      

    
 
       41                42 
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1. Spesifikasi Karya 
a.  Judul            : Desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata  kuliah Gambar Proyeksi Prespektif 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan  : Kertas CTS 150 gram 

d.  Alat        : Komputer 

e.   Ukuran    : 15 x15 cm 

 

2.   Deskripsi Karya 

 Desain background pada halaman hasil karya gambar mata 

kuliah gambar proyeksi prespektif booklet ini berukuran 15x15 cm 

berbentuk persegi, bahan yang digunakan tinta warna di atas kertas 

CTS. 

Gambar utama desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah gambar proyeksi prespektif booklet ini 

menggunakan warna hitam. Hal ini dipilih agar pembaca dapat melihat 

dengan jelas gambar yang dihasilkan pada mata kuliah gambar 

proyeksi prespektif, dan untuk penempatan penulisan di sesuaikan 

dengan gambar. Headline background pada halaman booklet ini adalah 

keterangan dan gambar hasil karya mahasiswa pada mata kuliah 

gambar proyeksi prespektif, teks keterangan diberi warna putih. 

Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih utama. 

Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan atau 

balance pada ruang yang tersedia. 
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Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar 

terbaik.  

 

3.  Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar proyeksi 

prespektif  menggunakan warna hitam, background pada halaman hasil 

karya gambar proyeksi prespektif  juga terdapat ornamen. Selain untuk 

memperindah tampilan, juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini 

digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan rendah 

opacity dengan warna abu-abu. Program yang digunakan dalam 

menyelesaikan desain ini yaitu Adobe Photoshop CS. Cover booklet ini 

terdiri atas teks, dan  serangkain gambar potret hasil karya mahasiswa Seni 

Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya menggunakan 

huruf Franklin Gothic Medium. Karakter huruf ini menampilkan kesan 

lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat 

keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 

Desain halaman booklet ini menggunakan prinsip keseimbangan 

asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan kanan. 

Agar desain tetap seimbang maka penggunaan warna hitam sebagai 

background serta warna abu-abu untuk ornmen, bertujuan agar desain 

terlihat selaras dengan warna lain yang digunakan. Penggunaan warna 
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yang terang pada teks juga membantu agar desain terlihat tidak kaku 

akibat kesan monoton yang ditimbulkan. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal 

atau seimbang karena penempatan gambar terlihat dari komposisi yang 

seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan 

pemilihan warna background yang senada dengan warna ornamen. 

Sehingga dengan pemilihan warna yang senada semakin memperkuat 

keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada gambar hasil karya 

mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks sebagai 

keterangan setiap gambar menempati rangking visual ke dua, untuk 

rangking ke tiga terdapat ornamen yang terletak pada kanan bawah dan 

rangking visual yang terkhir yaitu pada background. 

Kesatuan terwujud dengan mengkomposisikan elemen-elemen 

gambar, font dan unsur pendukung lainya sedemikian rupa sehingga dapat 

memunculkan kesatuan desain. 
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13. Karya 43, 44, 45,45 dan 46 (desain background pada halaman karya 

gambar mata kuliah Gambar Binatang). 

43      44     

   
 
        45                     46 

   
 

1. Spesifikasi Karya 
a.  Judul           : Desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata  kuliah Gambar Binatang 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS  

c.  Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 
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2.   Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar mata 

kuliah gambar binatang booklet ini berukuran 15x15 cm berbentuk 

persegi, bahan yang digunakan tinta warna di atas kertas CTS. 

       Gambar utama desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah gambar binatang booklet ini menggunakan hitam 

dengan warna teks keterangan gambar putih. Hal ini dipilih agar 

pembaca dapat melihat dengan jelas gambar yang dihasilkan pada mata 

kuliah gambar binatang, dan untuk penempatan penulisan disesuaikan 

dengan gambar. Headline background pada halaman booklet ini adalah 

keterangan dan gambar hasil karya mahasiswa pada mata kuliah 

gambar binatang penempatan keterangan hasil karya berada pada di 

bawah gambar yang ditampilkan yang diberi warna putih. Tujuannya 

tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih menonjol. 

Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan atau 

balance pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar 

terbaik.  

 

3.  Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar gambar  

binatang menggunakan  warna hitam,  background pada halaman hasil 



95 

 

karya gambar binatang juga terdapat ornamen. Selain untuk 

memperindah tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada karya ini 

digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan 

rendah opacity. Program yang digunakan dalam menyelesaikan desain 

ini yaitu Adobe Photoshop CS. Cover booklet ini terdiri atas teks, dan 

serangkain gambar binatang hasil karya mahasiswa Seni Rupa FBS 

UNNES. 

  Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya 

menggunakan huruf Franklin Gothic Medium. Karakter huruf ini 

menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca.  

Desain halaman booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, 

kiri dan kanan. Agar desain tetap seimbang maka penggunaan warna 

hitam sebagai background serta abu-abu, bertujuan agar desain terlihat 

selaras dengan warna lain yang digunakan.  

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi 

ideal atau seimbang karena penempatan gambar terlihat dari komposisi 

yang seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan 

dengan pemilihan warna background yang senada deangan warna 
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ornamen. Sehingga dengan pemilihan warna yang senada dan 

penempatan yang berulang semakin memperkuat keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada kedua gambar 

hasil karya mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks 

sebagai keterangan setiap gambar menempati rangking visual ke dua, 

untuk rangking ke tiga terdapat ornamen yang terletak pada kanan 

bawah dan rangking visual yang terkhir yaitu pada background. 

Prinsip kesatuan pada karya ini timbul dari pembedaan warna 

yang dapat dirasakan, pada teks dan gambar yang memusat begitu 

terasa, selain itu pengguanaan warna background yang berwarna hitam 

terpadu lebih menyatu menjadi satu kesatuan karya yang dinamis dan 

serasi, sehingga karya ini menarik perhatian. 

 
14. Karya 47, 48, 49 dan 50 (desain background pada halaman karya 

gambar mata kuliah Gambar Figuratif). 

        47             48      
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        49              50 

   
 

1. Spesifikasi Karya 
a.  Judul           : Desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata  kuliah Gambar Figuratif 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat             : Komputer 

e. Ukuran  : 15 x15 cm 

2.   Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar mata 

kuliah gambar figuratif booklet ini berukuran 15x15 cm berbentuk 

persegi, bahan yang digunakan tinta warna di atas kertas CTS. 

       Gambar utama desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah gambar figuratif booklet ini menggunakan warna 

putih dan hijau muda untuk ornamen. Hal ini dipilih agar pembaca 

dapat melihat dengan jelas gambar yang dihasilkan  pada mata kuliah 

gambar figuratif, dan untuk penempatan penulisan disesuaikan dengan 

gambar. Teks yang tertulis pada background halaman booklet ini 
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adalah keterangan dan gambar hasil karya mahasiswa pada mata kuliah 

gambar figuratif. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil 

lebih menonjol. Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar 

terbaik.  

3.  Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar gambar  

figuratif menggunakan  warna putih, background pada halaman hasil 

karya gambar figuratif juga terdapat ornamen. Selain untuk 

memperindah tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada karya ini 

digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan 

rendah opacity, ornamen tersebut terletak pada bagian belakang 

gambar hasil karya mahasiswa. Program yang digunakan dalam 

menyelesaikan desain ini yaitu  Adobe Photoshop CS. Cover booklet 

ini terdiri atas teks, dan  serangkain gambar Figuratif hasil karya 

mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya 

menggunakan huruf Franklin Gothic Medium. Karakter huruf ini 

menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 
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Desain halaman booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, 

kiri dan kanan. Agar desain tetap seimbang maka penggunaan warna 

putih dan hijau sebagai background serta hijau tua muda untuk 

ornmen, bertujuan agar desain terlihat selaras dengan warna lain yang 

digunakan. Penggunaan warna yang terang pada teks juga membantu 

agar desain terlihat tidak kaku akibat kesan monoton yang 

ditimbulkan. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi 

ideal atau seimbang karena penempatan gambar terlihat dari komposisi 

yang seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan 

dengan pemilihan warna background yang senada deangan warna 

ornamen.  

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada ke dua gambar 

hasil karya mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks 

sebagai keterangan setiap gambar menempati rangking visual ke dua, 

untuk rangking ke tiga terdapat ornamen yang terletak pada kanan 

bawah dan rangking visual yang terkhir yaitu pada background. 

Prinsip kesatuan pada karya ini timbul dari pembedaan warna 

yang dapat dirasakan, pada teks dan gambar yang memusat begitu 



100 

 

terasa, selain itu penggunaan warna background putih serta adanya 

perpaduan antara warna hijau muda yang telah terpadu lebih menyatu 

menjadi satu kesatuan karya yang dinamis dan serasi, sehingga karya 

ini menarik perhatian. 

 
15. Karya 51, 52, 53, dan 54 (desain background pada halaman karya 

gambar mata kuliah Ilustrasi Komik). 

 

51                52 

   
 
53               54 

   
 

1. Spesifikasi Karya 
a.  Judul           : Desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata  kuliah Ilistrasi Komik 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 
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c.  Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 

2.   Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar mata 

kuliah gambar komik booklet ini berukuran 15x15 cm berbentuk 

persegi, bahan yang digunakan tinta warna di atas kertas CTS. 

       Gambar utama desain background pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah gambar komik booklet ini menggunakan warna 

putih dan merah muda. Hal ini dipilih agar pembaca dapat melihat 

dengan jelas gambar yang dihasilkan pada mata kuliah gambar komik, 

dan untuk penempatan penulisan disesuaikan dengan gambar. Teks 

yang tertulis pada background halaman booklet ini adalah keterangan 

dan gambar hasil karya mahasiswa pada mata kuliah gambar komik 

penempatan keterangan hasil karya berada di samping dan bawah 

gambar yang diberi warna hitam. Tujuannya tidak lain agar teks utama 

dapat tampil lebih menonjol. Penempatannya dimaksudkan untuk 

memberikan keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar 

terbaik.  
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3.  Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya gambar gambar  

komik menggunakan  putih,  background pada halaman hasil karya 

gambar gambar  komik  juga terdapat ornamen. Selain untuk 

memperindah tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada karya ini 

digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan 

rendah opacity dengan warna merah muda. Program yang digunakan 

dalam menyelesaikan desain ini yaitu Adobe Photoshop CS. Cover 

booklet ini terdiri atas teks, dan serangkain gambar Komik hasil karya 

mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya  

menggunakan huruf Franklin Gothic Medium. Karakter huruf ini 

menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 

Desain halaman booklet ini menggunakan prinsip keseimbangan 

asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan kanan. 

Agar desain tetap seimbang maka penggunaan putih sebagai background 

serta merah muda untuk ornmen, bertujuan agar desain terlihat selaras 

dengan warna lain yang digunakan. Penggunaan warna yang terang pada 

teks juga membantu agar desain terlihat tidak kaku akibat kesan monoton 

yang ditimbulkan. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan 
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dengan pemilihan warna background yang senada deangan warna 

ornamen. Sehingga dengan pemilihan warna yang senada dan 

penempatan yang berulang semakin memperkuat keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada ke dua gambar 

hasil karya mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks 

sebagai keterangan setiap gambar menempati rangking visual ke dua, 

untuk rangking ke tiga terdapat ornamen yang terletak pada kanan 

bawah dan rangking visual yang terkhir yaitu pada background. 

Prinsip kesatuan pada karya ini timbul dari pembedaan warna 

yang dapat dirasakan, pada teks dan gambar yang memusat begitu 

terasa, selain itu pengguanaan warna background serta adanya 

perpaduan antara unsur garis berbentuk persegi yang telah terpadu 

lebih menyatu menjadi satu kesatuan karya yang dinamis dan serasi 

sehingga karya ini menarik perhatian. 

 
16. Karya 55 
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1. Spesifikasi Karya 
 
a.  Judul           : Desain cover pada halaman hasil karya gambar 

mata   kuliah Ilustrasi 1 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 

 

2.   Deskripsi Karya 

Desain background cover pada halaman hasil karya gambar 

mata kuliah Ilustrasi 1 booklet ini berukuran 15x15 cm berbentuk 

persegi, dengan tampilan satu muka, bahan yang digunakan tinta warna 

di atas kertas CTS. 

     Gambar utama desain cover pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah ilustrasi 1 booklet ini menggunakan warna ungu 

muda yang cerah. Pada desain cover untuk halaman hasil gambar mata 

kuliah ilustrasi 1 yaitu terdapat satu gambar hasil karya mahasiswa 

sebagai icon bahwa halaman berikutnya pembaca akan melihat hasil 

karya mahasiswa pada mata kuliah ilustrasi 1 lebih banyak lagi beserta 

penjelasanya. Hal ini dipilih agar pembaca dapat mengerti dengan jelas 

gambar yang dihasilkan  pada mata kuliah ilustrasi 1, dan untuk 

penempatan penulisan disesuaikan dengan gambar. Teks yang tertulis 

pada cover halaman booklet ini adalah keterangan dan gambar hasil 
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karya mahasiswa pada mata kuliah ilustrasi 1. Penempatan judul cover 

berada pada sebelah kanan atas dan diberi warna kuning muda. 

Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih utama. 

Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan atau 

balance pada ruang yang tersedia. Karya ini bertujuan untuk memberi 

informasi tentang Jurusan Seni Rupa FBS UNNES mampu 

menciptakan karya seni gambar terbaik.  

 

3.  Analisis Karya 

Desain cover pada halaman hasil karya gambar mata kuliah 

ilustrasi 1 menggunakan ungu muda, cover pada halaman hasil karya 

gambar ilustrasi 1 juga terdapat ornamen. Selain untuk memperindah 

tampilan, juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan 

satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan rendah 

opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam dengan warna ungu 

muda, ornamen tersebut terletak di antara cover background tepatnya 

ornamen tersebut berada di semua sisi cover yang diberi warna ungu 

muda. Pada cover ini juga ditambahkan sosok persegi menyerupai 

bingkai di belakang karya yang bermaksud halaman ini benar-benar 

menyuguhkan hasil karya mahasiswa pada mata kuliah ilustrasi 1. 

Program yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini yaitu Adobe 

Photoshop CS  dan Corel Draw X3. Cover booklet ini terdiri atas teks, 

dan gambar ilustrasi 1 hasil karya mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES. 
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Huruf yang digunakan pada judul keterangan mata kuliah huruf 

Consolas. Karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis 

namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas 

atau mudah dibaca. 

Desain cover halaman booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, 

kiri dan kanan. Sebelah kiri bawah terdapat 1 gambar hasil karya 

mahasiswa pada mata kuliah ilustrasi 1 dan di sebelah kanan atas 

terdapat teks sebagai judul serta terdapat beberapa ornamen persegi 

pada background. Agar desain tetap seimbang maka penggunaan 

warna ungu sebagai background serta ungu tua dan ungu muda untuk 

ornmen, bertujuan agar desain terlihat selaras dengan warna lain yang 

digunakan. Penggunaan warna yang terang pada teks juga membantu 

agar desain terlihat tidak kaku akibat kesan monoton yang 

ditimbulkan. 

Perwujutan ritme dicapai dengan adanya perulangan unsur 

yang terdapat pada bentuk, warna serta penempatan ornamen. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi 

ideal atau seimbang karena penempatan gambar terlihat dari komposisi 

yang seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan 

dengan pemilihan warna background yang senada deangan warna 
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ornamen. Sehingga dengan pemilihan warna yang senada dan 

penempatan yang berulang semakin memperkuat keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada ke dua gambar 

hasil karya mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks 

sebagai judul menempati rangking visual ke dua, untuk rangking ke 

tiga terdapat ornamen yang terletak pada kanan bawah dan rangking 

visual yang terkhir yaitu pada background. 

Prinsip kesatuan pada karya ini timbul dari pembedaan warna 

yang dapat dirasakan, pada teks dan gambar yang memusat begitu 

terasa, selain itu pengguanaan warna background yaitu warna ungu, 

ungu tua,dan ungu  muda serta adanya perpaduan antara unsur garis 

berbentuk persegi yang telah terpadu lebih menyatu menjadi satu 

kesatuan karya yang dinamis dan serasi sehingga, karya ini menarik 

perhatian. 

17. Karya 56 
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1. Spesifikasi Karya 
 
a.  Judul           : Desain cover pada halaman hasil karya gambar 

mata   kuliah Ilustrasi 2 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 

 

2.   Deskripsi Karya 

Desain background cover pada halaman hasil karya gambar 

mata kuliah ilustrasi 2 booklet ini berukuran 15x15 cm berbentuk 

persegi, bahan yang digunakan tinta warna di atas kertas CTS. 

     Gambar utama  desain cover pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah ilustrasi 2 booklet ini menggunkan warna biru 

keunguan yang cerah. Pada desain cover untuk halaman hasil gambar 

mata kuliah ilustrasi 2 yaitu terdapat satu gambar hasil karya 

mahasiswa sebagia icon bahwa halaman berikutnya pembaca akan 

melihat hasil karya mahasiswa pada mata kuliah ilustrasi 2 lebih 

banyak lagi beserta penjelasannya. Hal ini dipilih agar pembaca dapat 

mengerti dengan jelas gambar yang dihasilkan  pada mata kuliah 

ilustrasi 2, dan untuk penempatan penulisan disesuaikan dengan 

gambar. Penempatan judul cover berada pada sebelah kiri atas dan 

diberi warna biru muda. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat 
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tampil lebih utama. Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. Karya ini 

bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES mampu menciptakan karya seni gambar terbaik.  

 

3.  Analisis Karya 

Desain cover pada halaman hasil karya gambar mata kuliah 

ilustrasi 2 menggunakan warna biru keunguan yang cerah, cover pada 

halaman hasil karya gambar ilustrasi 2 juga terdapat ornamen. Selain 

untuk memperindah tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada karya 

ini digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan 

rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam dengan warna biru 

muda dan biru tua, ornamen tersebut terletak di antara cover background 

tepatnya ornamen tersebut berada di sisi cover yang diberi warna ungu 

muda muda. Pada cover ini juga ditambahkan sosok persegi menyerupai 

bingkai di belakang karya yang bermaksut halaman ini benar-benar 

menyuguhkan hasil karya mahasiswa pada mata kuliah ilustrasi 2. 

Program yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini adalah Adobe 

Photoshop CS  dan Corel Draw X3. Cover booklet ini terdiri atas teks, 

dan  gambar ilustrasi 2 hasil karya mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES.  

Huruf yang digunakan pada judul keterangan mata kuliah huruf 

OCR-A BT, pada penulisan judul ini juga diberi menyerupai bayangan di 

belakang judul dengan karakter huruf Time New Romance dengan warna 
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biru muda,yang bertujuan sebagai variasi. Karakter huruf ini menampilkan 

kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat 

keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 

Desain cover halaman booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri 

dan kanan. Di sebelah kiri bawah terdapat 1 gambar hasil karya mahasiswa 

pada mata kuliah ilustrasi 2 tepat berada di tengah background dan di 

sebelah kiri atas terdapat teks sebagai judul serta terdapat beberapa 

ornamen persegi pada background. Agar desain tetap seimbang maka 

penggunaan warna biru keunguan sebagai background serta biru muda dan 

ungu muda untuk ornmen, bertujuan agar desain terlihat selaras dengan 

warna lain yang digunakan. Penggunaan warna yang terang pada teks juga 

membantu agar desain terlihat tidak kaku akibat kesan monoton yang 

ditimbulkan. 

Perwujudan ritme dicapai dengan adanya perulangan unsur yang 

terdapat pada bentuk, warna serta penempatan ornamen. Proporsi atau 

perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal atau seimbang karna 

penempatan gambar terlihat dari komposisi yang seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan 

pemilihan warna background yang senada deangan warna ornamen. 

Sehingga dengan pemilihan warna yang senada dan penempatan yang 

berulang semakin memperkuat keselarasan warna. 
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Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada gambar hasil karya 

mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks sebagai judul 

menempati rangking visual ke dua, untuk rangking ke tiga terdapat 

ornamen yang terletak pada kanan bawah dan rangking visual yang terkhir 

yaitu pada background. 

Prinsip kesatuan pada karya ini timbul dari pembedaan warna yang 

dapat dirasakan, pada teks dan gambar yang memusat begitu terasa, selain 

itu pengguanaan warna background yaitu biru keunguan, biru muda ,dan 

ungu  muda serta adanya perpaduan antara unsur garis berbentuk persegi 

yang telah terpadu lebih menyatu menjadi satu kesatuan karya yang 

dinamis dan serasi, sehingga karya ini menarik perhatian. 

 

18. Karya 57 
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1. Spesifikasi Karya 
 
a.  Judul           : Desain cover pada halaman hasil karya gambar 

mata   kuliah Ilustrasi 3 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 

 

2.   Deskripsi Karya 

Desain background cover pada halaman hasil karya gambar 

mata  ilustrasi 3 booklet ini berukuran 15x15cm berbentuk persegi 

dengan tampilan satu muka, bahan yang digunakan tinta warna di atas 

kertas CTS. 

 Gambar utama  desain cover pada halaman hasil karya gambar 

mata kuliah ilustrasi 3 booklet ini menggunkan warna hitam. Pada 

desain cover untuk halaman hasil gambar mata kuliah ilustrasi 3 yaitu 

terdapat beberapa hasil karya mahasiswa yang berupa buku cerita 

sebagia icon bahwa halaman berikutnya pembaca akan melihat hasil 

karya mahasiswa pada mata kuliah ilustrasi 3 lebih banyak lagi beserta 

penjelasanya. Hal ini dipilih agar pembaca dapat mengerti dengan jelas 

gambar yang dihasilkan  pada mata kuliah ilustrasi 3, dan untuk 

penempatan penulisan disesuaikan dengan gambar. Teks yang tertulis 

pada cover halaman booklet ini adalah keterangan dan gambar hasil 
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karya mahasiswa pada mata kuliah ilustrasi 3. Penempatan judul cover 

berada pada sebelah kiri atas dan diberi warna abu-abu muda. 

Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih menonjol. 

Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan atau 

balance pada ruang yang tersedia. Karya ini bertujuan untuk memberi 

informasi tentang Jurusan Seni Rupa FBS UNNES mampu 

menciptakan karya seni gambar terbaik. 

 

3.  Analisis Karya 

Desain cover pada halaman hasil karya gambar mata kuliah 

ilustrasi 3 menggunakan warna hitam, cover pada halaman hasil karya 

gambar ilustrasi 3 juga terdapat ornamen. Selain untuk memperindah 

tampilan, juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan satu 

macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan rendah opacity agar 

terlihat kesan timbul tenggelam dengan abu-abu muda dan abu-abu tua, 

ornamen tersebut terletak di bawah cover  background tepatnya ornamen 

tersebut berada di semua sisi bawah cover yang diberi warna abu-abu. 

Program yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini adalah Adobe 

Photoshop CS  dan Corel Draw X3. Cover booklet ini terdiri atas teks, 

dan  gambar ilustrasi 3 hasil karya mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES.  

Huruf yang digunakan pada judul keterangan mata kuliah huruf 

Time New Romance, pada penulisan judul ini juga diberi menyerupai 

bayangan di belakang judul dengan karakter huruf Time New Romance 
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dengan warna biru muda, yang bertujuan sebagai variasi. Karakter huruf 

ini menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 

Desain cover halaman booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri 

dan kanan. Di sebelah kiri bawah terdapat 1 gambar hasil karya mahasiswa 

pada mata kuliah ilustrasi 3 dan di sebelah kiri atas terdapat teks sebagai judul 

serta terdapat beberapa ornamen persegi pada background. Agar desain tetap 

seimbang maka penggunaan warna hitam sebagai background serta abu-abu 

untuk ornamen, bertujuan agar desain terlihat selaras dengan warna lain yang 

digunakan. Penggunaan warna yang terang pada teks juga membantu agar 

desain terlihat tidak kaku akibat kesan monoton yang ditimbulkan. 

Perwujutan ritme dicapai dengan adanya perulangan unsur yang 

terdapat pada bentuk, warna serta penempatan ornamen. Proporsi atau 

perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal atau seimbang karena 

penempatan gambar terlihat dari komposisi yang seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan 

pemilihan warna background yang senada deangan warna ornamen. 

Sehingga dengan pemilihan warna yang senada dan penempatan yang 

berulang semakin memperkuat keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada gambar hasil karya 
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mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks sebagai judul 

menempati rangking visual ke dua, untuk rangking ke tiga terdapat 

ornamen dan rangking visual yang terkhir yaitu pada background. 

Kesatuan terwujud pada karya ini karena adanya keseimbangan, 

keserasian, proporsi, dan hirarki visual. 

 

19.  Karya 58 

 

1. Spesifikasi Karya 
 
a.  Judul           : Desain cover pada halaman hasil karya gambar 

mata   kuliah Gambar Anatomi Manusia 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15 x15 cm 
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2.   Deskripsi Karya 

Desain background cover pada halaman hasil karya gambar 

mata kuliah gambar anatomi manusia booklet ini berukuran 15x15 cm 

berbentuk persegi dengan tampilan satu muka, bahan yang digunakan 

tinta warna di atas kertas CTS. 

     Gambar utama  desain cover pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah gambar anatomi manusia booklet ini 

menggunakan warna coklat tua. Pada desain cover untuk halaman hasil 

gambar mata kuliah gambar anatomi manusia yaitu terdapat dua 

gambar hasil karya mahasiswa sebagia icon bahwa halaman berikutnya 

pembaca akan melihat hasil karya mahasiswa pada mata kuliah gambar 

anatomi manusia lebih banyak lagi beserta penjelasannya. Hal ini 

dipilih agar pembaca dapat mengerti dengan jelas gambar yang 

dihasilkan pada mata kuliah gambar anatomi manusia, dan untuk 

penempatan penulisan disesuaikan dengan gambar. Teks yang tertulis 

pada cover halaman booklet ini adalah keterangan dan gambar hasil 

karya mahasiswa pada mata kuliah gambar anatomi manusia. 

Penempatan judul cover berada pada sebelah kiri atas dan diberi coklat 

muda. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih utama. 

Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan atau 

balance pada ruang yang tersedia. Karya ini bertujuan untuk memberi 

informasi tentang Jurusan Seni Rupa FBS UNNES mampu 

menciptakan karya seni gambar terbaik.  
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3.  Analisis Karya 

Desain cover pada halaman hasil karya gambar mata kuliah 

gambar anatomi manusia menggunakan coklat tua, cover pada halaman 

hasil karya gambar gambar anatomi manusia juga terdapat ornamen. 

Selain untuk memperindah tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada 

karya ini digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat 

dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam dengan 

warna coklat muda dan coklat tua, ornamen tersebut terletak diantara 

cover background tepatnya ornamen tersebut berada di semua sisi cover 

yang di beri warna. Program yang digunakan dalam menyelesaikan 

desain ini yaitu Adobe Photoshop CS dan Corel Draw X3. Cover booklet 

ini terdiri atas teks, dan gambar anatomi manusia hasil karya mahasiswa 

Seni Rupa FBS UNNES.  

Huruf yang digunakan pada judul keterangan mata kuliah huruf 

OCR-A BT, pada penulisan judul ini juga diberi menyerupai bayangan di 

belakang Judul dengan karakter huruf Consolas dengan coklat muda 

dengan opacity rendah,yang bertujuan sebagai variasi. Karakter huruf ini 

menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 

Desain cover halaman booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri 

dan kanan. Sebelah kiri bawah terdapat 1 gambar hasil karya mahasiswa 

pada mata kuliah gambar anatomi manusia dan di sebelah kiri atas terdapat 
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teks sebagai judul serta terdapat beberapa ornamen persegi pada 

background. Agar desain tetap seimbang maka penggunaan warna coklat 

tua sebagai background serta coklat muda untuk ornmen, bertujuan agar 

desain terlihat selaras dengan warna lain yang digunakan. Penggunaan 

warna yang terang pada teks juga membantu agar desain terlihat tidak 

kaku akibat kesan monoton yang ditimbulkan. 

Perwujudan ritme dicapai dengan adanya perulangan unsur yang 

terdapat pada bentuk, warna serta penempatan ornamen. Perulangan pada 

penempatan teks judul gambar anatomi manusia. Proporsi atau 

perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal atau seimbang karna 

penempatan gambar terlihat dari komposisi yang seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Pinsip keserasian dapat dirasakan dengan 

pemilihan warna background yang senada deangan warna ornamen. 

Sehingga dengan pemilihan warna yang senada dan penempatan yang 

berulang semakin memperkuat keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada ke dua gambar hasil 

karya mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks sebagai 

judul menempati rangking visual ke dua, untuk rangking ke tiga terdapat 

ornamen yang terletak pada kanan bawah dan rangking visual yang terkhir 

yaitu pada background. 
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Prinsip kesatuan pada karya ini timbul dari pembedaan warna yang 

dapat dirasakan, pada teks dan gambar yang memusat begitu terasa, selain 

itu pengguanaan warna background yaitu coklat tua, dan coklat muda serta 

adanya perpaduan antara unsur garis berbentuk persegi yang telah terpadu 

lebih menyatu menjadi satu kesatuan karya yang dinamis dan serasi, 

sehingga karya ini menarik perhatian. 

 

20. Karya 59 

 

1. Spesifikasi Karya 
 
a.  Judul           : Desain cover pada halaman hasil karya gambar 

mata   kuliah Gambar Bagan dan Sketsa 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 
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2.   Deskripsi Karya 

Desain background cover pada halaman hasil karya gambar 

mata kuliah gambar bagan dan kketsa booklet ini berukuran 15x15 cm 

berbentuk persegi dengan tampilan satu muka, bahan yang digunakan 

tinta warna di atas kertas CTS. 

     Gambar utama desain cover pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah gambar bagan dan sketsa booklet ini menggunakan 

warna coklat. Pada desain cover untuk halaman hasil mata kuliah 

gambar bagan dan sketsa yaitu terdapat dua gambar hasil karya 

mahasiswa sebagia icon bahwa halaman berikutnya pembaca akan 

melihat hasil karya mahasiswa pada mata kuliah gambar bagan dan 

sketsa lebih banyak lagi beserta penjelasanya. Hal ini dipilih agar 

pembaca dapat mengerti dengan jelas gambar yang dihasilkan pada 

mata kuliah gambar bagan dan sketsa, dan untuk penempatan 

penulisan disesuaikan dengan gambar. Teks yang tertulis pada cover 

halaman booklet ini adalah keterangan dan gambar hasil karya 

mahasiswa pada mata kuliah gambar bagan dan sketsa. penempatan 

judul cover berada pada sebelah kiri atas dan diberi warna coklat muda 

muda. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih 

menonjol. Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. Karya ini 

bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES mampu menciptakan karya seni gambar terbaik.  



121 

 

3.  Analisis Karya 

Desain cover pada halaman hasil karya mata kuliah gambar bagan 

dan sketsa menggunakan warna  coklat cerah, cover pada halaman hasil 

karya gambar bagan dan sketsa juga terdapat ornamen. Selain untuk 

memperindah tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada karya ini 

digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan 

rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam, ornamen tersebut 

terletak di antara cover background tepatnya ornamen tersebut berada di 

sisi cover yang di beri warna coklat muda. Pada cover ini juga 

ditambahkan sosok persegi menyerupai bingkai di belakang karya yang 

bermaksut halaman ini benar-benar menyuguhkan hasil karya mahasiwa 

pada mata kuliah gambar bagan dan sketsa. Program yang digunakan 

dalam menyelesaikan desain ini yaitu Adobe Photoshop CS  dan Corel 

Draw X3. Cover booklet ini terdiri atas teks, dan  gambar bagan dan 

sketsa hasil karya mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES.  

Huruf yang digunakan pada judul keterangan mata kuliah huruf 

Myriad Pro. Karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis 

namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas 

atau mudah dibaca. 

Desain cover halaman booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, 

kiri dan kanan.di sebelah kiri bawah terdapat 1 gambar hasil karya 

mahasiswa pada mata kuliah gambar bagan dan sketsa dan di sebelah kiri 
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atas terdapat teks sebagai judul serta terdapat beberapa ornamen persegi 

pada background. Agar desain tetap seimbang maka penggunaan warna 

coklat sebagai background serta coklat muda untuk ornamen, bertujuan 

agar desain terlihat selaras dengan warna lain yang digunakan. 

Penggunaan warna yang terang pada teks juga membantu agar desain 

terlihat tidak kaku akibat kesan monoton yang ditimbulkan. 

Perwujudan ritme dicapai dengan adanya perulangan unsur yang 

terdapat pada bentuk, warna serta penempatan ornamen. Perwujudan ritme 

juga karena adanya perulangan letak pada gambar hasil karya mahasiswa. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal atau 

seimbang karna penempatan gambar terlihat dari komposisi yang 

seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan 

pemilihan warna background yang senada dengan warna ornamen. 

Sehingga dengan pemilihan warna yang senada dan penempatan yang 

berulang semakin memperkuat keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada gambar hasil karya 

mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks sebagai judul 

menempati rangking visual ke dua, untuk rangking ke tiga terdapat 

ornamen yang terletak pada kanan bawah dan rangking visual yang terkhir 

yaitu pada background. 
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Prinsip kesatuan pada karya ini timbul dari pembedaan warna yang 

dapat dirasakan, pada teks dan gambar yang memusat begitu terasa, selain 

itu pengguanaan warna background yaitu coklat, coklat muda dan tua serta 

adanya perpaduan antara unsur garis berbentuk persegi yang telah terpadu 

lebih menyatu menjadi satu kesatuan karya yang dinamis dan serasi, 

sehingga karya ini menarik perhatian. 

21.  Karya 60 

 

1. Spesifikasi Karya 
 
a.  Judul           : Desain cover pada halaman hasil karya gambar 

mata   kuliah Gambar Bentuk 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 
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2.   Deskripsi Karya 

Desain background cover pada halaman hasil karya gambar mata 

kuliah gambar bentuk booklet ini berukuran 15x15 cm berbentuk persegi 

dengan tampilan satu muka, bahan yang digunakan tinta warna di atas 

kertas CTS. 

       Gambar utama  desain cover pada halaman hasil karya gambar 

mata kuliah gambar bentuk booklet ini menggunakan warna abu-abu tua 

kombinasi coklat muda. Pada desain cover untuk halaman hasil gambar 

mata kuliah gambar bentuk yaitu terdapat satu gambar hasil karya 

mahasiswa sebagia icon bahwa halaman berikutnya pembaca akan melihat 

hasil karya mahasiswa pada mata kuliah gambar bentuk lebih banyak lagi 

beserta penjelasanya. Hal ini dipilih agar pembaca dapat mengerti dengan 

jelas gambar yang dihasilkan  pada mata kuliah gambar bentuk, dan untuk 

penempatan penulisan disesuaikan dengan gambar. Teks yang tertulis pada 

cover halaman booklet ini adalah keterangan dan gambar hasil karya 

mahasiswa pada mata kuliah gambar bentuk. Penempatan judul cover 

berada pada sebelah kiri atas dan diberi warna coklat muda. Tujuannya 

tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih utama. Penempatannya 

dimaksutkan untuk memberikan keseimbangan atau balance pada ruang 

yang tersedia. 

     Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar terbaik.  
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3.  Analisis Karya 

Desain cover pada halaman hasil karya mata kuliah gambar bentuk 

menggunakan warna  abu-abu tua kombinasi coklat muda,  cover pada 

halaman hasil karya gambar bentuk  juga terdapat ornamen. Selain untuk 

memperindah tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada karya ini 

digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan rendah 

opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam dengan warna coklat muda 

dan coklat tua, abu-abu muda, abu-abu tua dan hitam. Ornamen tersebut 

terletak di antara cover background tepatnya ornamen tersebut berada di 

semua sisi cover. Pada cover ini juga ditambahkan sosok persegi 

menyerupai bingkai dibelakang karya yang bermaksut halaman ini benar-

benar menyuguhkan hasil karya mahasiwa pada mata kuliah gambar 

bentuk. Program yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini yaitu 

Adobe Photoshop CS  dan Corel Draw X3. Cover booklet ini terdiri atas 

teks, dan  gambar gambar bentuk hasil karya mahasiswa Seni Rupa FBS 

UNNES.  

Huruf yang digunakan pada judul keterangan mata kuliah huruf 

TW Cen MT. Karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis 

namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas 

atau mudah dibaca. Desain cover halaman booklet ini menggunakan 

prinsip keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, 

bawah, kiri dan kanan. Di sebelah kiri bawah terdapat 1 gambar hasil 

karya mahasiswa pada mata kuliah gambar bentuk dan di sebelah kiri atas 
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terdapat teks sebagai judul serta terdapat beberapa ornamen persegi pada 

background. Agar desain tetap seimbang maka penggunaan abu-abu 

sebagai background serta coklat muda dan abu-abu muda untuk ornamen, 

bertujuan agar desain terlihat selaras dengan warna lain yang digunakan. 

Penggunaan warna yang terang pada teks juga membantu agar desain 

terlihat tidak kaku akibat kesan monoton yang ditimbulkan. 

Perwujudan ritme dicapai dengan adanya perulangan unsur yang 

terdapat pada bentuk, warna serta penempatan ornamen. Proporsi atau 

perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal atau seimbang karna 

penempatan gambar terlihat dari komposisi yang seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan 

pemilihan warna background yang senada deangan warna ornamen. 

Sehingga dengan pemilihan warna yang senada dan penempatan yang 

berulang semakin memperkuat keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada gambar hasil karya 

mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks sebagai judul 

menempati rangking visual ke dua, untuk rangking ke tiga terdapat 

ornamen yang terletak pada kanan bawah dan rangking visual yang terkhir 

yaitu pada background. 

Prinsip kesatuan pada karya ini timbul dari pembedaan warna yang 

dapat dirasakan, pada teks dan gambar yang memusat begitu terasa, selain 
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itu pengguanaan warna background yaitu warna abu-abu, dan coklat muda 

serta adanya perpaduan antara unsur garis berbentuk persegi yang telah 

terpadu lebih menyatu menjadi satu kesatuan karya yang dinamis dan 

serasi, sehingga karya ini menarik perhatian. 

22. Karya 61 

 

1. Spesifikasi Karya 
 
a.  Judul           : Desain cover pada halaman hasil karya gambar 

mata   kuliah Gambar Potret 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 
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2.   Deskripsi Karya 

Desain background cover pada halaman hasil karya gambar mata 

kuliah gambar potret booklet ini berukuran 15x15 cm berbentuk persegi 

dengan tampilan satu muka, bahan yang digunakan tinta warna di atas 

kertas CTS. 

       Gambar utama desain cover pada halaman hasil karya mata kuliah 

gambar potret booklet ini menggunakan warna abu-abu tua. Pada desain 

cover untuk halaman hasil gambar mata kuliah gambar potret yaitu 

terdapat satu gambar hasil karya mahasiswa sebagia icon bahwa halaman 

berikutnya pembaca akan melihat hasil karya mahasiswa pada mata kuliah 

gambar potret lebih banyak lagi beserta penjelasannya. Hal ini dipilih agar 

pembaca dapat mengerti dengan jelas gambar yang dihasilkan  pada mata 

kuliah gambar potret, dan untuk penempatan penulisan disesuaikan dengan 

gambar. Teks yang tertulis pada cover halaman booklet ini adalah 

keterangan dan gambar hasil karya mahasiswa pada mata kuliah gambar 

potret. Penempatan judul cover berada pada sebelah kanan atas dan diberi 

abu-abu muda. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih 

utama. Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

atau balance pada ruang yang tersedia. 

     Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar terbaik.  
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3.  Analisis Karya 

Desain cover pada halaman hasil karya gambar mata kuliah gambar 

potret menggunakan warna abu-abu tua yang cerah,  cover pada halaman 

hasil karya gambar potret juga terdapat ornamen. Selain untuk 

memperindah tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada karya ini 

digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan rendah 

opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam dengan warna abu-abu muda, 

abu-abu tua, dan coklat muda. Ornamen tersebut terletak di antara cover 

background tepatnya ornamen tersebut berada di semua sisi cover. Pada 

cover ini juga ditambahkan sosok persegi menyerupai bingkai di belakang 

karya yang bermaksud halaman ini benar-benar menyuguhkan hasil karya 

mahasiswa pada mata kuliah gambar potret. Program yang digunakan 

dalam menyelesaikan desain ini yaitu Adobe Photoshop CS  dan Corel 

Draw X3. Cover booklet ini terdiri atas teks, dan Gambar Potret hasil 

karya mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada judul keterangan mata kuliah huruf 

TW Cen MT yang diberi warna abu-abu muda. Karakter huruf ini 

menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 

Desain cover halaman booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri 

dan kanan. Di sebelah kanan bawah terdapat 1 gambar hasil karya 

mahasiswa pada mata kuliah gambar potret dan di sebelah kanan atas 
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terdapat teks sebagai judul serta terdapat beberapa ornamen persegi pada 

background. Agar desain tetap seimbang maka penggunaan warna hitam 

sebagai background serta coklat muda dan abu-abu muda untuk ornmen, 

bertujuan agar desain terlihat selaras dengan warna lain yang digunakan. 

Penggunaan warna yang terang pada teks juga membantu agar desain 

terlihat tidak kaku akibat kesan monoton yang ditimbulkan. 

Perwujutan ritme dicapai dengan adanya perulangan unsur yang 

terdapat pada bentuk, warna serta penempatan ornamen. Proporsi atau 

perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal atau seimbang karena 

penempatan gambar terlihat dari komposisi yang seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan 

pemilihan warna background yang senada deangan warna ornamen. 

Sehingga dengan pemilihan warna yang senada dan penempatan yang 

berulang semakin memperkuat keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada kedua gambar hasil 

karya mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks sebagai 

judul menempati rangking visual ke dua, untuk rangking ke tiga terdapat 

ornamen yang terletak pada kanan bawah dan rangking visual yang terkhir 

yaitu pada background. 

Prinsip kesatuan pada karya ini timbul dari pembedaan warna yang 

dapat dirasakan, pada teks dan gambar yang memusat begitu terasa, selain 
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itu pengguanaan warna background yaitu hitam, coklat tua,dan abu-abu  

muda pada ornamen serta adanya perpaduan antara unsur garis berbentuk 

persegi yang telah terpadu lebih menyatu menjadi satu kesatuan karya 

yang dinamis dan serasi sehingga karya ini menarik perhatian. 

23. Karya 62 

 

1. Spesifikasi Karya 
 
a.  Judul           : Desain cover pada halaman hasil karya gambar 

mata   kuliah Gambar Proyeksi Prespektif 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 

 

 



132 

 

2.   Deskripsi Karya 

Desain background cover pada halaman hasil karya gambar 

mata kuliah gambar proyeksi prespektif booklet ini berukuran 15x15 

cm berbentuk persegi dengan tampilan satu muka, bahan yang 

digunakan tinta warna di atas kertas CTS. 

     Gambar utama desain cover pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah gambar proyeksi prespektif  booklet ini 

menggunkan warna abu-abu tua. Pada desain cover untuk halaman 

hasil gambar mata kuliah gambar proyeksi prespektif yaitu terdapat 

satu gambar hasil karya mahasiswa sebagai icon bahwa halaman 

berikutnya pembaca akan melihat hasil karya mahasiswa pada mata 

kuliah gambar proyeksi prespektif lebih banyak lagi beserta 

penjelasannya. Hal ini dipilih agar pembaca dapat mengerti dengan 

jelas gambar yang dihasilkan  pada mata kuliah gambar proyeksi 

prespektif, dan untuk penempatan penulisan disesuaikan dengan 

gambar. Teks yang tertulis pada halaman cover booklet ini adalah 

keterangan dan gambar hasil karya mahasiswa pada mata kuliah 

gambar proyeksi prespektif. Penempatan judul cover berada pada 

tengah atas cover dan diberi abu-abu muda. Tujuannya tidak lain agar 

teks utama dapat tampil lebih utama. Penempatannya dimaksudkan 

untuk memberikan keseimbangan atau balance pada ruang yang 

tersedia. 
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   Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar 

terbaik.  

3.  Analisis Karya 

Desain cover pada halaman hasil karya gambar mata kuliah gambar 

proyeksi prespektif menggunakan warna abu-abu tua yang cerah, cover 

pada halaman hasil karya gambar proyeksi prespektif juga terdapat 

ornamen. Selain untuk memperindah tampilan, juga menguatkan objek 

utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen berupa persegi 

yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam 

dengan warna abu-abu muda, abu-abu tua, dan coklat muda. Ornamen 

tersebut terletak di antara cover  background tepatnya ornamen tersebut 

berada di sisi cover. Pada cover ini juga ditambahkan sosok persegi 

menyerupai bingkai di belakang karya yang bermaksut halaman ini benar-

benar menyuguhkan hasil karya mahasiswa pada mata kuliah gambar 

proyeksi prespektif. Program yang digunakan dalam menyelesaikan desain 

ini dengan menggunakan Adobe Photoshop CS  dan Corel Draw X3. 

Cover booklet ini terdiri atas teks, dan gambar proyeksi prespektif hasil 

karya mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES.  

Huruf yang digunakan pada judul keterangan mata kuliah huruf 

TW Cen MT yang diberi warna abu-abu muda. Karakter huruf ini 

menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 
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Desain cover halaman booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri 

dan kanan. Di sebelah kiri bawah terdapat 1 gambar hasil karya mahasiswa 

pada mata kuliah proyeksi prespektif dan di sebelah kanan atas terdapat 

teks sebagai judul serta terdapat beberapa ornamen persegi pada 

background. Agar desain tetap seimbang maka penggunaan warna hitam 

sebagai background serta abu-abu muda dan coklat muda untuk ornamen, 

bertujuan agar desain terlihat selaras dengan warna lain yang digunakan. 

Penggunaan warna yang terang pada teks juga membantu agar desain 

terlihat tidak kaku akibat kesan monoton yang ditimbulkan. 

Perwujutan ritme dicapai dengan adanya perulangan unsur yang 

terdapat pada bentuk, warna serta penempatan ornamen. Proporsi atau 

perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal atau seimbang karna 

penempatan gambar terlihat dari komposisi yang seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan 

pemilihan warna background yang senada deangan warna ornamen. 

Sehingga dengan pemilihan warna yang senada dan penempatan yang 

berulang semakin memperkuat keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada gambar hasil karya 

mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks sebagai judul 

menempati rangking visual ke dua, untuk rangking ke tiga terdapat 
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ornamen yang terletak pada kanan bawah dan rangking visual yang terkhir 

yaitu pada background. 

Prinsip kesatuan pada karya ini timbul dari pembedaan warna yang 

dapat dirasakan, pada teks dan gambar yang memusat begitu terasa, selain 

itu penggunaan warna background yaitu hitam, coklat muda, dan abu-abu  

muda serta adanya perpaduan antara unsur garis berbentuk persegi yang 

telah terpadu lebih menyatu menjadi satu kesatuan karya yang dinamis dan 

serasi, sehingga karya ini menarik perhatian. 

 

24. Karya 63 

 

 
1. Spesifikasi Karya 

 
a.  Judul           : Desain cover pada halaman hasil karya mata 

kuliah  Gambar Figuratif 
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b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 

 

2.   Deskripsi Karya 

Desain background cover pada halaman hasil karya gambar mata 

kuliah gambar figuratif booklet ini berukuran 15x15 cm berbentuk persegi 

dengan tampilan satu muka, bahan yang digunakan tinta warna di atas 

kertas CTS.  

        Gambar utama  desain cover pada halaman hasil karya gambar 

mata kuliah gambar figuratif booklet ini menggunakan warna hijau. Pada 

desain cover untuk halaman hasil gambar mata kuliah gambar figuratif 

yaitu terdapat dua gambar hasil karya mahasiswa sebagai icon bahwa 

halaman berikutnya pembaca akan melihat hasil karya mahasiswa pada 

mata kuliah gambar figuratif lebih banyak lagi beserta penjelasannya. Hal 

ini dipilih agar pembaca dapat mengerti dengan jelas gambar yang 

dihasilkan pada mata kuliah gambar figuratif, dan untuk penempatan 

penulisan disesuaikan dengan gambar. Teks yang tertulis pada cover 

halaman booklet ini adalah keterangan dan gambar hasil karya mahasiswa 

pada mata kuliah gambar figuratif. Penempatan judul cover berada pada 

sebelah Kanan atas dan diberi warna kuning muda. Tujuannya tidak lain 
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agar teks utama dapat tampil lebih utama. Penempatannya dimaksudkan 

untuk memberikan keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

      Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar terbaik.  

 

 

 

3.  Analisis Karya 

Desain cover pada halaman hasil karya gambar mata kuliah 

gambar figuratif menggunakan warna hijau yang cerah, cover pada 

halaman hasil karya gambar figuratif juga terdapat ornamen. Selain untuk 

memperindah tampilan, juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini 

digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan 

rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam dengan warna kuning 

muda dan hijau muda, ornamen tersebut terletak diantara cover 

background tepatnya ornamen tersebut berada di semua sisi cover. 

Program yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini yaitu Adobe 

Photoshop CS  dan Corel Draw X3. Cover booklet ini terdiri atas teks, 

dan  gambar figuratif hasil karya mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES.  

Huruf yang digunakan pada judul keterangan mata kuliah huruf 

Segoe UI Bold dengan warna kuning muda, pada penulisan judul ini juga 

diberi menyerupai bayangan di belakang Judul dengan karakter huruf 

Segoe UI dengan warna hijau muda, yang bertujuan sebagai variasi. 
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Karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap 

bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah 

dibaca. 

Desain cover halaman booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri 

dan kanan. Di sebelah kiri bawah terdapat 2 gambar hasil karya mahasiswa 

pada mata kuliah gambar figuratif dan di sebelah kanan atas terdapat teks 

sebagai judul serta terdapat beberapa ornamen persegi pada background. 

Agar desain tetap seimbang maka penggunaan warna hijau sebagai 

background serta hijau muda, hijau tua dan kuning untuk ornamen, 

bertujuan agar desain terlihat selaras dengan warna lain yang digunakan. 

Penggunaan warna yang terang pada teks juga membantu agar desain 

terlihat tidak kaku akibat kesan monoton yang ditimbulkan. 

Perwujutan ritme dicapai dengan adanya perulangan unsur yang 

terdapat pada bentuk, warna serta penempatan ornamen. Ritme juga 

terwujut karena ada pengulangan letak pada gambar hasil karya mahsiswa 

dan teks judul. Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah 

proporsi ideal atau seimbang karena penempatan gambar terlihat dari 

komposisi yang seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan 

pemilihan warna background yang senada deangan warna ornamen. 
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Sehingga dengan pemilihan warna yang senada dan penempatan yang 

berulang semakin memperkuat keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada gambar hasil karya 

mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks sebagai judul 

menempati rangking visual ke dua, untuk rangking ke tiga terdapat 

ornamen yang terletak pada kanan bawah dan rangking visual yang terkhir 

yaitu pada background. 

Prinsip kesatuan pada karya ini timbul dari pembedaan warna yang 

dapat dirasakan, pada teks dan gambar yang memusat begitu terasa, selain 

itu pengguanaan warna background yaitu hijau, hijau muda, hijau tua dan 

kuning. serta adanya perpaduan antara unsur garis berbentuk persegi yang 

telah terpadu lebih menyatu menjadi satu kesatuan karya yang dinamis dan 

serasi, sehingga karya ini menarik perhatian. 

 
25.   Karya 64 
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1. Spesifikasi Karya 
 
a.  Judul           : Desain cover pada halaman hasil karya gambar 

mata kuliah Gambar Binatang 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 

c.  Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15cm 

 

2.   Deskripsi Karya 

Desain background cover pada halaman hasil karya gambar mata 

kuliah gambar binatang booklet ini berukuran 15x15cm berbentuk persegi 

dengan tampilan satu muka, bahan yang digunakan tinta warna di atas 

kertas CTS. 

       Gambar utama desain cover pada halaman hasil karya gambar mata 

kuliah gambar binatang booklet ini menggunakan warna biru cerah. Pada 

desain cover untuk halaman hasil gambar mata kuliah gambar binatang 

yaitu terdapat satu gambar hasil karya mahasiswa sebagia icon bahwa 

halaman berikutnya pembaca akan melihat hasil karya mahasiswa pada 

mata kuliah gambar binatang lebih banyak lagi beserta penjelasanya. Hal 

ini dipilih agar pembaca dapat mengerti dengan jelas gambar yang 

dihasilkan pada mata kuliah gambar binatang, dan untuk penempatan 

penulisan disesuaikan dengan gambar. Teks yang tertulis pada cover 

halaman booklet ini adalah keterangan dan gambar hasil karya mahasiswa 
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pada mata kuliah gambar binatang. Penempatan judul cover berada pada 

sebelah kiri atas dan diberi warna biru muda. Tujuannya tidak lain agar 

teks utama dapat tampil lebih utama. Penempatannya dimaksudkan untuk 

memberikan keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

     Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar terbaik.  

 

3.  Analisis Karya 

Desain cover pada halaman hasil karya gambar mata kuliah 

gambar binatang menggunakan warna biru cerah, cover pada halaman 

hasil karya gambar gambar binatang juga terdapat ornamen. Selain untuk 

memperindah tampilan, juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini 

digunakan satu macam ornamen berupa persegi yang dibuat dengan 

rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam dengan biru muda 

dan biru tua, ornamen tersebut terletak di antara cover background 

tepatnya ornamen tersebut berada di semua sisi cover. Pada cover ini juga 

ditambahkan sosok persegi menyerupai bingkai di belakang karya yang 

bermaksud halaman ini benar-benar menyuguhkan hasil karya mahasiwa 

pada mata kuliah gambar binatang. Program yang digunakan dalam 

menyelesaikan desain ini yaitu Adobe Photoshop CS  dan Corel Draw X3. 

Cover booklet ini terdiri atas teks, dan gambar binatang hasil karya 

mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES.  
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Huruf yang digunakan pada judul keterangan mata kuliah gambar 

binatang huruf Myriad Pro dengan warna biru muda, pada penulisan 

judul ini juga diberi menyerupai bayangan dibelakang judul dengan 

karakter huruf Myriad Pro dengan warna biru muda dengan opacity dan 

fill rendah, yang bertujuan sebagai variasi. Karakter huruf ini 

menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 

Desain cover halaman booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri 

dan kanan. Di sebelah kanan terdapat 1 gambar hasil karya mahasiswa 

pada mata kuliah ilustrasi 1 dan di sebelah kiri atas terdapat teks sebagai 

judul serta terdapat beberapa ornamen persegi pada background. Agar 

desain tetap seimbang maka penggunaan warna biru sebagai background 

serta biru muda untuk ornmen, bertujuan agar desain terlihat selaras 

dengan warna lain yang digunakan. Penggunaan warna yang terang pada 

teks juga membantu agar desain terlihat tidak kaku akibat kesan monoton 

yang ditimbulkan. 

Perwujutan ritme dicapai dengan adanya perulangan unsur yang 

terdapat pada bentuk, warna serta penempatan ornamen. Ritme juga 

muncul karena adanya perulangan teks judul. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal 

atau seimbang karna penempatan gambar terlihat dari komposisi yang 

seimbang. 
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Dari semua bagian yang membentuk karya ini akan dapat dirasakan 

prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan pemilihan 

warna background yang senada dengan warna ornamen. Sehingga dengan 

pemilihan warna yang senada dan penempatan yang berulang semakin 

memperkuat keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada gambar hasil karya 

mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks sebagai judul 

menempati rangking visual ke dua, untuk rangking ke tiga terdapat 

ornamen yang terletak pada kanan bawah dan rangking visual yang terkhir 

yaitu pada background. 

Prinsip kesatuan pada karya ini timbul dari pembedaan warna yang 

dapat dirasakan, pada teks dan gambar yang memusat begitu terasa, selain 

itu pengguanaan warna background yaitu warna biru dan biru muda serta 

adanya perpaduan antara unsur garis berbentuk persegi yang telah terpadu 

lebih menyatu menjadi satu kesatuan karya yang dinamis dan serasi, 

sehingga karya ini menarik perhatian. 

 

 

 

 

 

 



144 

 

26.  Karya 65 

 

1. Spesifikasi Karya 
 
a.  Judul           : Desain cover pada halaman hasil karya gambar 

mata kuliah Ilustrasi komik 

b. Media   : Tinta warna di atas kertas CTS 

c. Bahan : Kertas CTS 150 gram 

d. Alat              : Komputer 

e. Ukuran  : 15x15 cm 

 

2.   Deskripsi Karya 

Desain background cover pada halaman hasil karya gambar 

mata kuliah gambar ilustrasi komik booklet ini berukuran 15x15 cm 

berbentuk persegi dengan tampilan satu muka, bahan yang digunakan 

tinta warna di atas kertas CTS. 
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     Gambar utama  desain cover pada halaman hasil karya 

gambar mata kuliah gambar ilustrasi komik booklet ini menggunakan 

warna merah muda. Pada desain cover untuk halaman hasil gambar 

mata kuliah gambar ilustrasi komik yaitu terdapat satu gambar hasil 

karya mahasiswa sebagia icon bahwa halaman berikutnya pembaca 

akan melihat hasil karya mahasiswa pada mata kuliah gambar ilustrasi 

komik lebih banyak lagi beserta penjelasannya. Hal ini dipilih agar 

pembaca dapat mengerti dengan jelas gambar yang dihasilkan  pada 

mata kuliah gambar ilustrasi komik, dan untuk penempatan penulisan 

disesuaikan dengan gambar. Teks yang tertulis pada cover halaman 

booklet ini adalah keterangan dan gambar hasil karya mahasiswa pada 

mata kuliah gambar ilustrasi komik. Penempatan judul cover berada 

pada sebelah kiri atas dan diberi warna putih. Tujuannya tidak lain 

agar teks utama dapat tampil lebih utama. Penempatannya 

dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan atau balance pada 

ruang yang tersedia. 

   Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES mampu menciptakan karya seni gambar 

terbaik.  

 

3.  Analisis Karya 

Desain cover pada halaman hasil karya gambar  mata kuliah 

gambar ilustrasi komik menggunakan warna  merah muda cerah,  cover 
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pada halaman hasil karya gambar gambar ilustrasi komik juga terdapat 

ornamen. Selain untuk memperindah tampilan, juga menguatkan obyek 

utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen berupa persegi 

yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam 

dengan warna merah muda, ornament tersebut terletak di antara cover 

background tepatnya ornamen tersebut berada di semua sisi cover. Pada 

cover ini juga ditambahkan sosok persegi menyerupai bingkai di belakang 

karya yang bermaksut halaman ini benar-benar menyuguhkan hasil karya 

mahasiwa pada mata kuliah gambar ilustrasi komik. Program yang 

digunakan dalam menyelesaikan desain ini yaitu Adobe Photoshop CS  

dan Corel Draw X3. Cover booklet ini terdiri atas teks, dan  Gambar 

Ilustrasi komik hasil karya mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada judul keterangan mata kuliah gambar 

ilustrasi komik huruf Winsoft Pro dengan warna putih, pada penulisan 

judul ini juga diberi menyerupai bayangan dibelakang judul dengan 

karakter huruf Courier dengan warna merah muda dengan opacity dan fill 

rendah, yang bertujuan sebagai variasi. Karakter huruf ini menampilkan 

kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat 

keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 

Desain cover halaman booklet ini menggunakan prinsip 

keseimbangan asimetris karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri 

dan kanan. Di tengah terdapat 1 gambar hasil karya mahasiswa pada mata 

kuliah ilustrasi komik dan di sebelah kiri atas terdapat teks sebagai judul 
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serta terdapat beberapa ornamen persegi pada background. Agar desain 

tetap seimbang maka penggunaan warna merah muda sebagai background 

serta merah muda keputihan untuk ornmen, bertujuan agar desain terlihat 

selaras dengan warna lain yang digunakan. Penggunaan warna yang terang 

pada teks juga membantu agar desain terlihat tidak kaku akibat kesan 

monoton yang ditimbulkan. 

Perwujutan ritme dicapai dengan adanya perulangan unsur yang 

terdapat pada bentuk, warna serta penempatan ornamen. Proporsi atau 

perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal atau seimbang karna 

penempatan gambar terlihat dari komposisi yang seimbang. 

Dari semua bagian yang memebentuk karya ini akan dapat 

dirasakan prinsip keserasian. Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan 

pemilihan warna background yang senada deangan warna ornamen. 

Sehingga dengan pemilihan warna yang senada dan penempatan yang 

berulang semakin memperkuat keselarasan warna. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain  

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu dominan pada gambar hasil karya 

mahasiswa sebagai rangking visual utama, kemudian teks sebagai judul 

menempati rangking visual ke dua, untuk rangking ke tiga terdapat 

ornamen yang terletak pada kanan bawah dan rangking visual yang terkhir 

yaitu pada background. 

Prinsip kesatuan pada karya ini timbul dari pembedaan warna yang 

dapat dirasakan, pada teks dan gambar yang memusat begitu terasa, selain 
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itu pengguanaan warna background yaitu warna merah muda, dan merah 

muda keputihan serta adanya perpaduan antara unsur garis berbentuk 

persegi yang telah terpadu lebih menyatu menjadi satu kesatuan karya 

yang dinamis dan serasi, sehingga karya ini menarik perhatian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Karya booklet dalam tugas akhir ini seluruh komponennya berlatar 

belakang tentang Jurusan Seni Rupa FBS UNNES khususnya studio gambar 

beserta karya-karya seni gambarnya. Menggambarkan hal-hal yang terdapat  di 

dalam studio gambar tersebut untuk dituangkan ke dalam desain booklet. Pada 

keseluruhan karya booklet ini jika diamati di dalam isinya satu persatu semua 

menggambarkan kondisi gedung seni rupa FBS UNNES, sambutan kepala 

laboratorium seni rupa, profil Jurusan Seni Rupa, visi misi tujuan Jurusan Seni 

Rupa, visi misi fungsi dan tujuan laboratorium Jurusan Seni Rupa, media dan 

teknik seni gambar, kegiatan belajar mengajar, serta karya-karya mahasiswa dan 

dosen. 

Pertama, melalui tugas akhir ini penulis dapat mengaplikasikan 

pengetahuan, ketrampilan, dan pemahaman yang diperoleh dari perkuliahan ke 

dalam berbagai bentuk karya yang berhubungan dengan dunia komunikasi visual. 

Khususnya, dalam pengaplikasian pengetahuan pemahaman dan keterampilan 

yang penulis peroleh di dalam mata kuliah Komputer Grafis 1 dalam 

mengaplikasikan Corel Draw pada penyusunan teks dan memilah font, Komputer 

Grafis 2 dalam mengaplikasikan Photoshop pada pembuatan background hingga 

peletakan gambar, mata kuliah Nirmana untuk mengkomposisikan segala unsur 

dan prinsip desain, serta mata kuliah Huruf dan Tipografi untuk pemilihan jenis 
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tipografi yang sekiranya menarik, komunikatif, ketika digunakan. Hal tersebut 

dituangkan dalam bentuk karya desain booklet sebagai media promosi Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES melalui studio gambar.        

Simpulan kedua, desain booklet ini akhirnya dapat divisualisasikan dengan 

karya yang berjumlah 65 halaman yang terdiri dari cover beserta isinya dengan 

harapan dapat dijadikan media pengenalan dan sebagai media promosi Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES kepada masyarakat luas terutama anak-anak SMK atau 

SMA. 

 

B. Saran   

Dalam berkarya seni, sumber gagasan sangatlah banyak. Pengalaman 

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

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

promosi Jurusan Seni Rupa FBS UNNES melalui booklet studio gambar, suatu 

lembaga milik pemerintah. Bagi seorang desainer, orisinalitas karya yang 

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

dapat dijadikan bahan sebagai referensi desainer-desainer muda lainnya.  

Beberapa saran yang dikemukakan sebagai berikut : 

1. Kepada pihak Jurusan Seni Rupa FBS UNNES, booklet  yang dibuat 

hendaknya disebarluaskan kepada si pembaca di sekolah khususnya SMA 

dan SMK sebelum SNMPTN. 

2. Berdasarkan pengalaman penulis karya-karya gambar yang dibuat booklet 

ini ada sebagian yang tidak teridentifikasi oleh karena itu Kepada 

mahasiswa dan dosen selaku pembuat karya gambar hendaknya 

memberikan identitas pada hasil karyanya, agar karya tersebut dapat 
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teridentifikasi ketika dibutuhkan dalam sebuah penelitian atau pembuatan 

Tugas Akhir, Skripsi dan proyek studi.  
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