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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

• “Impian merupakan modal awal untuk menciptakan 

sesuatu, janganlah takut untuk memiliki impian yang besar 

karena dengan impian yang besar maka engkau akan 

menjadi seseorang yang besar pula (M.Iqbal Amri). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

1. Alasan Pemilihan Tema 

Penikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh dua 

orang beda jenis didampingi penghulu, wali, dan saksi perkawinan secara 

hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki  

banyak ragam dan variasi antar suku satu dengan yang lain pada satu bangsa, 

agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu 

kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. 

Banyak pula dari pasangan pengantin untuk mengabadikan hari yang sangat 

bersejarah dalam hidup mereka dengan membuat kenang-kenangan agar hari 

itu bisa diingat sepanjang masa. 

Benda kenang-kenangan pernikahan dapat dilihat dengan berbagai bahan 

utama, antara lain dari kayu, logam, plastik, kertas, kain, keramik dan 

sebagainya. Penggunaan bahan juga akan mempengaruhi teknik 

pembuatannya, bentuk, dan fungsi benda tersebut. Banyak cara yang dapat 

dilakukan untuk mengabadikan hari pernikahan dengan berbagai cara, 

misalnya : dengan merekam acara pernikahan dengan menggunakan foto, 

video, atau dalam bentuk lukisan. Bentuk kenang-kenangan tersebut sangat 

bervariasi mulai dari pernak-pernik seni kerajinan, benda-benda praktis yang 
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berbentuk indah dan menarik atau berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan 

mengangkat tentang kenang-kenangan pernikahan dalam bentuk foto di atas 

keramik. 

2. Alasan Pemilihan Jenis Karya 

 Dewasa ini keramik mengalami perkembangan dalam hal pengaplikasian 

fungsinya sesuai dengan kemajuan teknologi. Keramik yang dahulu sebagai 

bahan untuk pembuatan kerajinan tangan dan keramik lantai, sekarang  bisa 

digunakan juga  sebagai media cetak foto atau gambar. Dalam proyek studi 

ini penulis akan mengangkat keramik sebagai bahan utama untuk hasil karya 

cetak foto. Penulis akan mengaplikasikan keramik itu sebagai media cetak 

fotografi pernikahan yang pada umumnya media cetak fotografi itu 

menggunakan media kertas, tapi dalam proyek studi ini penulis akan 

menggunakan media keramik sebagai bahan dasarnya. 

3. Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

a. Menghasilkan karya fotografi tentang pernikahan sebagai karya 

komunikasi    visual yang menarik, mudah dicerna dan bisa diterima di 

berbagai kalangan masyarakat. 

b. Mengaplikasikan karya foto pada keramik sebagai dokumentasi 

peristiwa yang sangat  bersejarah bagi pasangan pengantin agar dapat 

dikenang sepanjang masa. 
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

A. Desain dan Desain Komunikasi Visual 

Desain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995 : 227) adalah 

kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, atau corak. Dalam situs 

www.wikipedia.com (28-10-2010) desain bisa digunakan sebagai seni terapan, 

arsitektur, dan pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata “desain” 

bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, 

“desain” memiliki arti “proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru”. 

Sebagai kata benda, “desain” digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah 

proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk obyek 

nyata. Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetik, dan 

berbagai macam aspek lainnya, yang biasanya data didapatkan dari riset, 

pemikiran, brainstorming (pencarian gagasan), maupun dari desain yang sudah 

ada sebelumnya. 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa desain adalah proses atau cara 

atau perbuatan dengan mengatur segala sesuatu sebelum bertindak atau 

merancang yang merupakan bentuk rumusan dari suatu proses pemikiran. 

Sedangkan komunikasi visual merupakan payung dari berbagai kegiatan 

komunikasi yang menggunakan unsur rupa (visual) pada berbagai media : 

percetakan/grafika, luar ruang (papan reklame), televisi, film/video, internet, dan 

lain sebagainya. 
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Pengertian desain komunikasi visual menurut Jessica Helfand (dalam situs 

http:/www.aiga.com 28-10-2010) sebagai kombinasi kompleks kata-kata dan 

gambar, angka-angka dan grafik, foto-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 surpricing atau sesuatu yang mudah diingat. 

Menurut Danton Sihombing (dalam situs http;//kuncoro aji.wordpress.com) 

desain komunikasi visual memperkerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, 

uraian, verbal yang divisualisasikan melalui tipografi dan gambar baik dengan 

teknik fotografi maupun ilustrasi. Elemen-elemen tersebut diterapkan dalam dua 

fungsi, sebagai perangkat visual dan perangkat komunikasi. 

Dari berbagai pernyataan tersebut, maka dapat dipahami bahwa desain 

komunikasi visual adalah ilmu yang mempelajari ilmu konsep komunikasi  dan 

ungkapan kreatif, teknik dan media untuk menyampaikan pesan dan gagasan 

secara  visual, termasuk audio dengan mengolah elemen desain grafis berupa 

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

dapat diterima sesuai sasarannya. Dengan demikian pesan visual harus kreatif 

(asli, inovatif, dan lancar), komunikatif, efisien dan efektif, sekaligus 

indah/estetis. 

Dalam situs http://kuncoroaji.com (28-10-2010) secara garis besar, desain 

komunikasi visual dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain : 

1. Printing yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, 

pamflet. 
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2. Web desain : desain untuk halaman web site. 

3. Film, termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. 

4. Identifikasi (Logo). 

Sebagai bahan pembanding mengenai klasifikasi desain komunikasi visual, 

menurut Kusrianto (2007 : 12) cabang-cabang desain komunikasi visual dapat 

digambarkan dalam bentuk ilmu DKV yang meliputi : 

1. Ilustrasi 

2. Fotografi 

3. Tipografi 

4. Multimedia 

5. AVI / Elektronik Media 

6. Computer Graphic 

7. Animasi  

8. Periklanan  

9. Percetakan 

10. Desain Identitas, dll. 

Sedangkan ruang lingkup desain komunikasi visual menurut Dani Maroe 

(dalam situs http://deskomers01.com 28-10-2010) yaitu : 

1. Desain Grafis Periklanan (Advertising) 

2. Animasi 

3. Desain Identitas Perusahaan  (Corporate Identity) seperti : 

a. Logo perusahaan  

b. Amplop dan kop surat 
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c. Profil perusahaan  

4. Desain multimedia 

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

6. Cergam (komik), karikatur, poster 

7. Fotografi, tipografi, dan ilustrasi 

Dari hasil perbandingan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

fotografi dan percetakan merupakan bagian dari ilmu Desain Komunikasi Visual 

(DKV). 

B. Fotografi sebagai Unsur Desain Komunikasi Visual 

Yang dimaksud fotografi adalah pekerjaan membuat foto atau potret, terdiri 

dari serangkaian kerja : memotret, mencuci, dan mencetak foto (Dadan Effendi, 

59:1989). Sebelum lebih jauh mempelajari teknik-teknik pemotretan, sebaiknya 

para pemula memahami secara mendasar cara kerja visual mata dan cara kerja 

kemera. Memahami persamaan dan perbedaan keduanya. Sebagaimana mata 

manusia, kamera juga merekam bayangan benda (Visualisasi). Ada kesamaan 

antara kerja mata dan kamera dalam merekam bayangan sebuah benda. 

Diantaranya sama-sama membutuhkan cahaya dan lensa. 

Dalam gelap-pekat orang tidak dapat melihat apapun, kamera juga tak 

mampu menangkap atau merekam apa-apa. Itulah sebabnya teknik memotret 

disebut fotografi. Foto artinya “cahaya” dan grafi artinya “menulis atau lukisan”. 

Jadi fotografi itu semacam kerja melukis atau menulis dengan cahaya menurut 

www.wikipedia.org (6-09-2011). 
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Prinsip Fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan 

sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah 

dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan 

identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan (selanjutnya disebut 

lensa). 

Fotografi dibedakan menjadi 2 yaitu fotografi analog dan fotografi digital, 

fotografi analog menggunakan kamera analog atau sensor kimiawi rol film. 

Fotogrfi digital menggunakan kamera digital atau sensor elektronik berupa 

CC/CMOS. 

Teknik fotografi yang dipakai dalam pembuatan proyek studi ini adalah 

dengan menggunakan kamera digital/pocket karena lebih praktis, tidak perlu 

memasang film, mencuci, mengafdruk dan juga bisa menggunakan efek-efek 

komputer grafis agar hasil dapat hasil lebih baik. Kamera digital ini tidak 

menggunakan film tetapi memory eksternal atau MMC yang digunakan untuk 

menyimpan gambar. Kamera digital ini memiliki sensor elektronik CMOS/CCD. 

Pengambilan gambar ini dilakukan dengan pendekatan objek, hal ini terjadi 

karena lensa yang digunakan adalah untuk memotret jarak dekat, kelemahan cara 

pemotretan ini sering tampak kurang wajar atau kaku, kadang objek kurang fokus 

atau bergerak. Akan tetapi dapat diatasi dengan cara menyatu terlebih dahulu 

dengan lingkungan objek.  

Pengaplikasian fotografi dalam ilmu Desain Komunikasi Visual (DKV) bisa 

diterapkan untuk berbagai karya, misalnya : Poster, Buklet, Katalog, Iklan dan 
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masih banyak lagi. Dan dalam proyek studi ini fotografi diterapkan sebagai 

marchendise yang berupa foto pernikahan yang dicetak di atas media keramik. 

C. Keramik sebagai Media Cetak Foto 

 Keramik berasal dari Yunani keramos artinya periuk yang terbuat dari tanah, 

nama dari berbagai produk tanah liat yang dibakar menjadi keras misalkan piring, 

mangkok, porselin, kendi, periuk dan sebagainya (Ensiklopedia Indonesia, 1989: 

1750). 

1.  Jenis Keramik 

Perkembangan karya keramik semakin pesat entah dalam desain maupun 

bentuk dan bahannya, maka dari itu karya keramik dapat digolongkan menjadi 4 

jenis menurut komposisi bahannya yaitu sebagai berikut : 

a. Gerabah (earthenware) ialah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang 

dibentuk kemudian dibakar yang kemudian dijadikan alat-alat yang berguna 

membantu kehidupan (www.wikipedia.com 6-06-2011). 

b. Stoneware ialah barang-barang yang mempunyai kekuatan tinggi setelah 

dibakar meskipun tanpa diglasir. Bahan bakunya ialah tanah liat yang terdapat 

di kaki gunung, tanah tersebut tidak jauh letaknya dari tempat asalnya sehingga 

mempunyai sifat keplastisan kurang, jika dibandingkan dengan tanah liat 

sedimen (endapan) (www.wikipedia.com 6-06-2011). 

c. Porcelain lunak (Cina), keramik jenis ini bahannya mempunnyai sifat tembus 

cahaya, jika diglasir harus melalui proses biskuit yaitu pembakaran pertama, 

glasir akan diberikan pada pembakaran kedua (www.wikipedia.com 6-06-

2011). 
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d. Porcelain : Keramik jenis bahannya terdiri dari beberapa campuran bahan non 

plastis antara lain kaolin, feldspar, silica, kapur. Keramik jenis ini biasanya 

dibentuk dengan cara cetak atau tuang (www.wikipedia.com 6-06-2011). 

Adapun keramik yang biasa dipakai sebagai media cetak fotografi berasal 

dari jenis keramik untuk bahan bangunan termasuk dalam katagori porselain 

hasil buatan pabrik, dan keramik tersebut terlebih dahulu dilapisi dengan 

lapisan cooting yang fungsinya agar dapat digunakan untuk media cetak foto. 

 

D. Pernikahan Adat Jawa 

 Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau 

dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan 

secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan 

memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dan yang lain pada 

satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan 

tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula 

(www.wikipedia.com 21-12-2010). 

 Upacara Pernikahan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka 

menyambut peristiwa pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi 

manusia, dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu ada upacaranya 

(www.wikipedia.com 21-12-2010). 

 Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat 

dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda tangani. Upacara 

pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk 
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melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk 

merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang 

melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai 

kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan. 

 Dalam situs www.wikipedia.com (10-06-2011) menjalankan sebuah 

pernikahan terdapat tahap-tahap atau prosesi yang harus dilakukan menurut aturan 

adat yang dianutnya, berikut beberapa tahap sebelum pernikahan, saat pernikahan 

sampai setelah pernikahan berlangsung menurut adat jawa : 

1. Siraman 

 Upacara Siraman dari kata dasar siram (Jawa) yang berarti mandi. Yang 

dimaksud dengan siraman adalah memandikan calon pengantin yang mengandung 

arti membersihkan diri agar menjadi suci dan murni. Bahan-bahan untuk upacara 

siraman : 

a. Kembang setaman secukupnya 

b. Lima macam konyoh panca warna (penggosok badan yang terbuat dari 

beras kencur yang diberi pewarna) 

c. Dua butir kelapa hijau yang tua yang masih ada sabutnya. 

d. Kendi atau klenthing 

e. Tikar ukuran ½ meter persegi 

f. Mori putih ½ meter persegi 

g. Daun-daun : kluwih, kara, awar-awar, turi, dhadhap srep, alang-alang 

h. Dlingo bengle 

i. Lima macam bangun tulak (kain putih yang ditepinnya diwarnai biru) 
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j. Satu macam yuyu sekandhang ( kain lurik tenun berwarna coklat ada 

garis-garis benang kuning) 

k. Satu macam pulo watu (kain lurik berwarna putih lorek hitam), 1 helai 

letrek (kain kuning), 1 helai jinggo (kain merah). 

l. Sampo dari landha merang (air dari merang yang dibakar di dalam 

jembangan dari tanah liat kemudian saat merangnya habis terbakar 

segera apinya disiram air, air ini dinamakan air landha) 

m. Asem, santan kanil, 2 meter persegi mori, 1 helai kain nagasari, 1 helai 

kain grompol, 1 helai kain semen, 1 helai kain sidomukti atau kain 

sidoasih 

n. Sabun dan handuk. 

Untuk menjaga kesehatan calon pengantin supaya tidak kedinginan maka 

ditetapkan tujuh orang yang memandikan, tujuh sama dengan pitu ( Jawa ) yang 

berarti pitulung (Jawa) yang berarti pertolongan. Upacara siraman ini diakhiri oleh 

juru rias (pemaes) dengan memecah kendi dari tanah liat. 

2. Langkahan 

 Langkahan berasal dari kata dasar langkah (Jawa) yang berarti lompat, 

upacara langkahan di sini dimaksudkan apabila pengantin menikah mendahului 

kakaknya yang belum nikah , maka sebelum akad nikah dimulai maka calon 

pengantin diwajibkan minta izin kepada kakak yang dilangkahi. 

3. Ijab 

 Ijab atau ijab qobul adalah pengesahan pernikahan sesuai agama pasangan 

pengantin. Secara tradisi dalam upacara ini keluarga pengantin perempuan 



12 

 

menikahkan anaknya kepada pengantin pria, dan keluarga pengantin pria 

menerima pengantin wanita dan disertai dengan penyerahan emas kawin bagi 

pengantin perempuan. Upacara ijab qobul biasanya dipimpin oleh petugas dari 

kantor urusan agama sehingga syarat dan rukunnya ijab qobul akan syah menurut 

syariat agama dan disaksikan oleh pejabat pemerintah atau petugas Kantor Urusan 

Agama ( KUA ) yang akan mencatat pernikahan mereka di catatan pemerintah. 

4. Panggih 

 Panggih (Jawa) berarti bertemu, setelah upacara akad nikah selesai baru 

upacara panggih bisa dilaksanakan. Pengantin pria kembali ketempat 

penantiannya, sedang pengantin putri kembali ke kamar pengantin. Setelah 

semuanya siap maka upacara panggih dapat segera dimulai. 

 Untuk melengkapi upacara panggih tersebut sesuai dengan busana gaya 

Yogyakarta dengan iringan gending Jawa: 

a. Gending Bindri untuk mengiringi kedatangan penantin pria 

b. Gending Ladrang Pengantin untuk mengiringi upacara panggih mulai 

dari balangan ( saling melempar ) sirih, wijik ( pengantin putri mencuci 

kaki pengantin pria ), pecah telur oleh juru rias pengantin. 

c. Gending Boyong/Gending Puspowarno untuk mengiringi tampa kaya 

(kacar-kucur), lambang penyerahan nafkah dhahar walimah. Setelah 

dhahar walimah selesai, gending itu bunyinya dilemahkan untuk 

mengiringi datangnya sang besan dan dilanjutkan upacara sungkeman. 
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E. Proses Cetak Foto Pada Keramik 

Pada tugas akhir ini, karya desain komunikasi visual yang diciptakan adalah 

karya desain grafis berupa karya fotografi yang diterapkan pada media keramik. 

Penerapan fotografi pada keramik ini bertujuan untuk menyampaikan pesan yang 

pada intinya untuk memberikan sebuah karya untuk mengenang suatu momentum 

yang sangat sakral dalam kehidupan yaitu pernikahan. 

Dalam proses cetak foto pada keramik melewati beberapa tahap, yaitu : 

a. Persiapan Desain 

Dalam tahap persiapan desain penulis memulai mengumpulkan 

beberapa karya fotografi tentang pernikahan untuk digunakan sebagai 

bahan untuk mendesain atau menata foto yang sudah dipilih tersebut 

dengan tujuan agar foto tersebut akan jauh lebih bagus dan lebih indah 

dari sebelumnya. 

b. Proses Pra Cetak, meliputi: 

1) Desain 

Desain adalah proses rancangan dasar. Dalam proses ini penulis 

menggunakan software ”Adobe Photoshop CS 2” sebagai sarana untuk 

mendesain atau menata foto. Desain merupakan bagian atau pekerjaan 

terpenting dari sebuah proses produksi pra cetak, karena desain akan 

mempengaruhi hasil cetakan. 

2) Lay Out dengan media komputer 

Lay out dengan media computer adalah pengaturan, penempatan, 

penataan unsur-unsur desain pada satu halaman atau seluruh barang 
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cetakan, supaya yang disajikan kelihatan menarik, mudah ditangkap 

dan enak dibaca. 

c. Digital Printing 

Pada proses digital printing tahap ini yakni proses mencetak hasil 

desain yang telah direvisi. 

d. Proses Pasca Cetak meliputi : 

1)  Cutting 

Cutting adalah proses pemotongan setelah melalui beberapa proses 

di atas, desain yang telah naik cetak kemudian dipotong sesuai dengan 

ukuran. 

2)  Pengepresan 

Merupakan proses pemindahan gambar dari kertas untuk 

diaplikasikan pada keramik dengan cara dipanaskan/ dipres 

menggunakan mesin pres dengan suhu panas sesuai dengan standar 

penggunaan. Berikut daftar suhu dan waktu pengepresan produk : 

 

JENIS SUHU( celcius ) WAKTU 

Mug 220-330’ 40 detik 

Keramik 200’ 3 menit 

 

F. Prinsip-Prinsip Desain Penataan Foto 

 Dalam pembuatan sebuah desain perlu memperhatikan bentuk desain yang 

diinginkan. Agar desain terlihat bagus (sesuai maksud dan tujuan membuatnya), 
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maka perlu memperhatikan unsure-unsur pembuatan desain. Unsur-unsur desain 

dalam situs http://kuncoro aji.wordpress.com (28-06-2011) meliputi : 

1. Garis (Line) 

Garis adalah unsur yang menghubungkan satu titik dengan titik yang 

lain sehingga bisa berbentuk garis lengkung (curve) atau garis lurus (straight). 

Garis adalah unsur dasar yang membangun bentuk atau konstruksi desain 

(kuncoroaji.wordpress.com: download, 7-09-2011). Ada dua jenis garis yaitu 

garis nyata atau garis grafis dan garis maya / imajinatif. Garis nyata adalah 

garis yang dibuat dengan cara menggores permukaan dengan alat yang 

runcing, secara visual garis tersebut memang benar-benar ada. Sedangkan 

garis maya / imajinatif adalah garis yang secara visual tidak ada namun 

keberadaannya dapat kita pahami (Rondhi, 2002 : 31). 

Dalam karya ini, garis berfungsi sebagai pembantu, artinya hanya 

digunakan untuk memperkuat dan mempertegas bentuk yang ditampilkan, 

yaitu lewat foto manusia dan grafis. 

2. Raut (Shape) 

Raut merupakan ukuran visual yang mempunyai ukuran dua dimensi. Raut 

menunjukan pada siluet suatu area atau ruang yang tertutup. Raut adalah sesuatu 

yang kita kenal atau sesuatu yang mempunyai makna (Rondhi, 2002 : 32).  

Unsur visual dalam desainnya adalah raut organis yaitu raut yang bertepi 

lengkung bebas sehingga memberi kesan lunak, lentur, lembek dan bergerak 

bebas. Hal ini ditampilkan pada gambar pendukung yang terdapat yang 

terdapat pada bagian tepi desain. 
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3. Tekstur (Texture) 

Tekstur adalah tampilan atau sifat permukaan (corak) dari suatu benda 

yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba, sering juga disebut dengan 

nilai rabasuatu benda (kuncoroaji.wordpress.com: download, 6-09-2011). 

Tekstur dapat dibagi menjadi dua, diantaranya tekstur nyata dan tekstur semu. 

Sebagai salah satu unsur desain, tekstur dipilih oleh desainer sebagai alat 

ungkapan. 

Tekstur yang digunakan dalam proyek studi ini adalah tekstur semu. Yaitu 

melalui penyusunan unsur-unsur visual berupa gambar dn teks maupun pada 

pemanfaatan background, dengan memainkan tebal tipisnya warna yang 

ditampilkan sehingga memberi kesan tekstur terlihat kasar. 

Dalam karya ini unsur semu terdapat pada grafis yang terletak pada 

background dan gambar, teksnya berupa gabungan unsur teks dengan grafis 

dijadikan satu, warn pada teks dan grafis menggunakan tekstur warna gelap-

terang. 

4. Warna (Color) 

Warna merupakan unsur penting dalam objek desain. Karena dengan 

warna orang bisa menampilkan identitas, menyampaikan pesan atau 

membedakan sifat dari bentuk-bentuk visual secara jelas. Dalam prakteknya 

warna dibedakan menjadi dua: yaitu warna yang ditimbulkan karena sinar 

(additive color) yang biasanya digunakan pada warna lampu, monitor, TV dan 

sebagainya, dan warna yang dibuat dengan unsur-unsur tinta atau cat  yang 

disebut pigmen (subtractive color), biasanya digunakan dalam proses 
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pencetakan gambar ke permukaan benda padat seperti kertas, logam, kain atau 

plastik. 

Dalam karya ini warna yang digunakan menggunakan unsur tinta, yang 

dimana warna tersebut akan dicetak, warn yang digunakan antara warna cerah 

dan warna gelap jadi hasil karya tersebut dapat menonjol. 

5. 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.   

Maka dalam karya ini menggunakan keseimbangan simetris dan 

asimetris yang tujuannya untuk memperindah tampilan desain karya. 

6. Dominasi 

Dominasi yaitu menonjolkan salah satu unsur tertentu pada sebuah 

karya dengan tujuan menarik perhatian atau menjadi pusat perhatian. (Sidik 

dan Prajitno, 1981: 49-50). 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. Dalam karya ini 

ada beberapa gambar atau foto yang di jadikan dominasi yang tujuannya untuk 

mempertegas maksud atau tujuan desain tersebut. 

7. Keserasian 

Keserasian merupakan bentuk kesesuaian antara bagian yang satu 

dengan bagian yang lain yang dipadukan. Keserasian mencakup dua jenis, 

yaitu keserasian fungsi dan bentuk. 
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Dalam karya ini diterapkan untuk memadukan unsur-unsur yang 

memiliki keserasian yaitu antara karakter font yang dipakai dan karakter 

subyektif dari foto yang diolah serta background yang dipakai. 

8. Kesatuan 

Kesatuan merupakan keterpaduan unsur-unsur untuk menyelaraskan 

bagian keseluruhan. Jadi meskipun sebuah karya seni dibuat dengan 

mengandalkan satu elemen, tidaklah sepenuhnya mengutamakan satu elemen 

saja. Kenyataannya elemen-elemen lain akan tetap berpengaruh (Sidik dan 

Prajitno, 1981: 17). 

Dalam karya ini untuk mengkomposisikan unsur-unsur gambar, font, 

dan unsur pendukung lainnya sedemikian rupa, sehingga dengan penerapan 

prinsip-prinsip sebelumnya (keseimbangan, harmoni,dll) diharapkan dapat 

mendukung kesatuan desain. Kesatuan itu bisa dalam bentuk, warna, bobot, 

ruang dan tata letak sekaligus repetition (pengulangan) itu kita temui. 
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BAB III 

METODE BERKARYA 

 

A. Media 

Media berarti sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Media dalam desain 

digunakan sebagai media komunikasi atau digunakan sebagai sarana untuk 

menyampaikan pesan kepada orang lain, sehingga terjadi interaksi antara 

pengguna dan desainer (Rondhi, 2002 : 22). 

Media dalam mendesain merupakan sarana untuk dapat menunjukkan apa 

yang sudah menjadi ide atau gagasan sebagai cara untuk mengungkapkan 

pengalaman estetis. Untuk menggunakan media komputer agar dapat memberi 

nilai lebih pada hasil karya dengan hasil akhir cetak pada kertas yang kemudian 

dibentuk menjadi bentuk tiga dimensi. Mendesain tidak hanya dilakukan pada 

media kertas, tetapi juga bisa diterapkan pada media komputer. 

Adapun media yang dapat digunakan untuk membuat desain adalah : 

1. Bahan  

a. Kertas  

  Kertas yang digunakan merupakan jenis  inject paper dengan ukuran 

A4. 

b. Tinta Warna  

Tinta warna yang akan digunakan dalam mencetak karya adalah CMYK 

yang merupakan standar industri cetak saat ini. CMYK merupakan 

singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan K yang mewakili warna hitam 
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atau black. Format CMYK juga mengandalkan standatrisasi warnanya ke 

dalam koordinat. Berapapun koordinat CMY-nya, selama K-nya 100 maka 

warna tersebut akan menjadi warna hitam. CMYK merupakan standar 

warna berbasis pigment-based yang telah menyesuaikan diri dengan 

standar indutri printing. Sampai saat ini, dunia cetak mencetak telah 

menggunakan empat warna dasar dalam membuat warna apapun. Jenis 

tinta yang digunakan dalam proyek studi ini adalah jenis tinta sublime yaitu 

jenis tinta khusus yang digunakan untuk cetak digital printing pres panas 

dimana sifat tinta sublime tersebut adalah mentransfer atau memindahkan 

tinta yang terdapat pada kertas ke media yang dikehendakinya dan dalam 

proyek studi ini medianya menggunakan keramik. 

c. Keramik 

Keramik yang digunakan ada 2 jenis yaitu keramik yang berbentuk 

persegi dan keramik berbentuk mug atau cangkir. Keramik yang digunakan 

adalah keramik khusus di mana keramik tersebut sudah dilapisi dengan 

cairan khusus.  

2. Alat 

A. Perangkat Keras (HardWare) 

Jenis PC (Personal Computer) yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a) Monitor jenis Samsung 15” SyncMaster 591s yang digunakan 

untuk melihat hasil olahan dari mentah menjadi siap cetak. 
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b) CPU (Central Processing Unit), yang digunakan sebagai media 

untuk menyimpan dan mengolah data pada harddisk dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

(1) Processor Intel Pentium 4 CPU 2.40 GHz. 

(2) Harddisk 80 GB 

(3) VGA Card 128 MB ATI RADEON 9550 

(4) RAM 512 MB 

(5) CD RW Combo Asus 

c)  Keyboard merek Logitech, yang digunakan untuk mengetik dan 

mengisi huruf pada desain. 

d) Mouse merek Logitech 

e)  CD RW Combo dan flashdisk 1 Giga yang digunakan untuk 

menyimpan data yang belum atau sudah jadi. 

f)    Scanner 

Scanner digunakan sebagai pemindai gambar dari referensi 

yang mendukung. Scanner mempunyai cara kerja seperti halnya 

photocopy, hasil pembacaan scanner dapat disimpan dalam 

bentuk memori komputer. 

g) Printer jenis EPSON STYLUS T11 

h) Mesin pres keramik 1300 watt 
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i)    Mesin pres mug 

 
 

B. Perangkat Lunak atau Software 

Perangkat yang digunakan dalam membuat karya Tugas Akhir 

merupakan aplikasi dari Microsoft Windows XP Professional. Adapun 

program-program grafisnya sebagai berikut : 

a) Adobe Photoshop versi CS 2, yang digunakan untuk mengelola 

gambar dan data. 

b) Corel Draw versi 12, yang digunakan untuk mengolah layout 

gambar dan tulisan pada mug. 

3. Teknik Berkarya 

Dalam berkarya penulis menggunakan teknik cetak print out kemudian 

diteruskan dengan cetak press panas digital untuk menghasilkan gambar 
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dengan keakuratan warna yang baik di keramik. Proses penyimpanan dengan 

format JPEG (Join Photograpic Express Group). Dari JPEG kemudian data 

dibuka pada program Adobe Photoshop CS2 dengan tujuan diolah dengan 

memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada tersebut sehingga menghasilkan 

gambar atau efek-efek foto yang diinginkan. Sedangkan Corel Draw 12 

digunakan untuk proses cetak hasil yang sudah didesain dari Adobe 

Photoshop. Dari software tersebut masing-masing memiliki keunggulan yang 

tidak dimiliki oleh software lainnya. Dengan kedua software tersebut penulis 

sudah bisa mencapai hasil yang diinginkan dalam pembuatan karya desainnya. 

Setelah melalui serangkaian proses yang akhirnya menjadi desain yang 

diinginkan, desain tersebut dicetak dengan teknik digital printing dan terakhir 

di pres (penekanan dan pemanasan pada alat cetak) menggunakan alat pres 

panas keramik. 

 

B. Proses Berkarya 

 Menciptakan kreativitas menjadi sebuah karya yang bernilai membutuhkan 

proses yang panjang. Hal ini dimaksudkan agar mengurangi resiko atau tingkat 

kesalahan saat pengolahan gambar atau desain. Adapun beberapa tahap kerja yang 

dilakukan penulis dalam membuat tampilan gambar pada keramik adalah sebagai 

berikut : 

a.  Penetapan Tujuan 

Menciptakan karya yang mampu mengangkat tema yang diusungnya yakni 

sebagai “Kenang-Kenangan Pernikahan Dalam Bentuk Foto Digital Di Atas 
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Media Keramik”. Namun karya ini bukanlah tujuan utama akan tetapi sebagai 

media untuk mengingatkan atau kenang-kenangan dari sebuah pernikahan. 

b. Studi Kepustakaan 

 Tahap ini dilakukan untuk melengkapi referensi dari penulis, termasuk disini 

bentuk-bentuk sablon press, buku desain grafis, Koran, website, serta artikel-

artikel yang ada kaitannya dengan pernikahan dan digital printing. 

d.  Seleksi Gambar 

 Seleksi gambar atau membandingkan gambar satu dengan yang lainnya 

menjadi langkah penting dalam menata desain jika diaplikasikan pada keramik. 

Sehingga dapat diketahui mana yang layak pakai atau tidaknya. 

e.  Pengembangan dan Pembuatan olah foto 

 Di tahap ini penulis memasukkan hasil gambar pilihan ke dalam media kerja 

komputer guna diolah menjadi desain siap cetak. Program grafis seperti Adobe 

Photoshop CS dan Corel Draw 12 menjadi pendukung dalam bekerja. hasil 

tersebut kemudian diolah kembali di Corel Draw 12. Program Corel Draw 12 

digunakan untuk mengolah teks tambahan. Setelah  penyuntingan tulisan 

selesai, beberapa pengaturan dan variasi-variasi digunakan untuk mengolah 

gambar dengan software pengolah gambar Adobe Photoshop yang dilengkapi 

dengan filter-filternya seperti mengubah modus warna, menambahkan teks pada 

layer kerja, serta mengubah resolusi ukuran gambar. Setelah proses 

penyuntingan di Photoshop CS selesai  dengan ketentuan ukuran media kerja 22 

cm x 8,5 cm (ukuran custom), format file Tiff, mode warna CMYK,  terakhir 

hasil gambar di convert dan dibuat dalam format file JPEG. 

 Sebelum desain dicetak langsung ke media keramik, hasil kerja dicetak 

terlebih dahulu dengan printer biasa. Hal ini dimaksudkan untuk mengkoreksi 
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apakah ada kesalahan dan meminimalisasikan kerugian dalam mencetak pres 

panas. Setelah itu, karya dapat dicetak diberbagai ukuran keramik dengan 

menggunakan alat pres panas. Dipilih cetak press dimaksudkan agar kualitas 

gambar tetap terjaga.  

Berikut gambar diagram tentang proses berkarya : 

Penetapan Tujuan 

       

Pemilihan Judul ( Penulis membuat 3 alternatif judul dan salah satu dipilih oleh 

Kaprodi untuk dijadikan judul penulisan) 

Pemilihan Jenis Karya 

            Pengambilan gambar prosesi pernikahan dengan cara pemotretan 

 

Penyeleksian Foto (Penulis memberikan beberapa foto untuk sebagian dipilih 

oleh dosen pembimbing) 

 

 

          Proses menata gambar dengan menggunakan software Adobe Photoshop CS 

2 

 

            Proses Pengeprinnan Hasil Desain  

 

         Proses Cetak Di Media Keramik  
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f. Penyajian Karya Seni 

 Karya ini akan disajikan dalam bentuk tiga dimensi dengan berbagai macam 

ukuran sesuai dengan hasil desain yang telah dilakukan, dan jumlah karya yang 

akan di pamerkan berjumlah 12 karya. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISA KARYA 

A. Karya 1 

 

1. Spesifikasi Karya  

Judul : SIRAMAN  

Media : Mug   

Ukuran : 20cm x 8cm 

Tahun : 2011 

2. Data teknis foto  

Merek / Jenis kamera : Canon / ‘Canon EOS 450D’ 

Diafragma   : 5.6 dengan lampu kilat 

Kecepatan   : 1/80 sec. 

Penyuntingan foto  : ‘Adobe Photoshop CS 2’ dari 3 shot foto 

   

3. Deskripsi Karya 

 Karya mug ini berjudul “SIRAMAN”, bahan yang digunakan pada 

karya ini adalah mug khusus yang sudah dilapisi cairan khusus. Pada karya 
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tersebut berisikan gambar calon pengantin pria dan wanita yang sedang 

dimandikan oleh orang tua atau biasanya disebut prosesi siraman. 

 Pada bagian tengah gambar terdapat sebuah wadah yang berisikan 

air dan berbagai bunga. Di bagian bawah terdapat tulisan “Siraman 

adalah prosesi memandikan calon pengantin oleh orang tua dan bertujuan 

agar calon pengantin suci lahir batin”. Dibuat dengan ukuran 11,42 pt 

dan ditekankan warna hitam (Cyan 75% dan Magenta 68 %) yang ada efek 

putih di bagian luarnya dengan jenis font “ Script MT Bold”. Gambar pada 

mug berasal dari 3 shot foto prosesi siraman ketiga foto yang terdapat pada 

karya tersebut diambil dengan diafragma 5.6 dan kecepatan 1/80sec. dan 

menggunakan flash dan foto tersebut diambil dengan menggunakan 

kamera merek Canon dengan jenis atau model kamera ‘Canon EOS 450D’. 

4. Analisis Karya 

Objek utama gambar pada mug adalah foto calon pengantin yang 

sedang melakukan prosesi siraman, dimana dalam mug tersebut terdapat 

pada bagian kanan dan kiri mug. 

Teks “Siraman adalah prosesi memandikan calaon pengantin oleh 

orang tua dan bertujuan agar calon pengantin suci lahir batin” 

merupakan teks pendukung yang berfungsi sebagai informasi tentang 

maksud gambar tersebut agar pembaca tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam tentang prosesi siraman tersebut. 

Desain menggunakan keseimbangan simetris yang terlihat pada 

titik kanan ataupun kiri desain, kedua titik tersebut terdapat foto ke tiga  

yang berupa wadah yang berisikan air dan kembang yang terdapat pada 
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titik tengah tersebut sebagai pelengkap atau memperjelas sedangkan foto 

utama berada pada titik kanan dan kiri desain yang memperlihatkan 

mempelai wanita dan mempelai pria sedang melakukan prosesi siraman. 

Komposisi simetris ini dibuat dengan tujuan untuk dapat menggambarkan 

suasana formal dalam salah satu acara pernikahan.  

 Penggunaan background dengan warna coklat dan kombinasi 

hitam pada pinggir desain bermaksud untuk memberikan warna natural 

atau alami sesuai dengan suasana pada gambar tersebut. 



28 

 

Bagan proses berkarya 1  

 

 

 
 
           (Background desain)                                 (Gambar pendukung)                                                 
 
 
 
 
 
 
 
              (Objek utama yakni 3 objek foto prosesi siraman) 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (Hasil penggabungan Background desain dengan gambar pendukung) 
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Keterangan : 

1. Pembuatan gambar dilakukan setelah memperoleh referensi yang cukup. 

2. Gambar-gambar ditata dengan menggunakan komputer dengan  program 

‘Adobe Photoshop CS 2’. 

3. Setelah desain siap terus di printout di inject paper dan akhirnya hasil printout 

di pres bersama mug yang telah disiapkan. 

4. Karya siap di pamerkan. 

 

B. Karya 2 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : IJAB QOBUL 

Media  : Mug 

Ukuran  : 20cm x 8cm 

Tahun  : 2011 
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2. Data Teknis Foto 

Merek / Jenis kamera : Canon / ‘Canon EOS 450D’ 

Diafragma  : 5.6 dengan lampu kilat 

Kecepatan  : 1/80 sec. 

Penyuntingan foto : ‘Adobe Photoshop CS 2’ dari 4 shot foto 

3. Deskripsi Karya 

 Gambar utama pada karya ini terletak pada bagian tengah desain yaitu 

foto mempelai pria yang sedang melakukan prosesi ijab qobul yang dituntun 

oleh seorang penghulu. 

 Karya digital printing diatas mug ini berjudul “IJAB QOBUL”, bahan 

yang digunakan dalam karya ini adalah mug yang telah di beri lapisan coating. 

Pada karya ini terdapat berisikan calon pengantin pria yang sedang melakukan 

prosesi ijab qobul. 

 Di bagian bawah terdapat tulisan “Ijab Qobul adalah pengesahan 

pernikahan sesuai agama pasangan pengantin”, tulisan tersebut 

menggunakan jenis font ‘Script MT Bold’ serta ukuran font 17,71 pt dengan 

warna hitam (Cyan 75% dan Magenta 68%) yang ada efek putih di bagian 

luarnya. Gambar pada mug berasal dari 4 foto yang di ambil saat prosesi ijab 

qobul berlangsung. Dan keempat foto tersebut diambil dengan menggunakan 

kamera merek Canon dengan jenis atau model ‘Canon EOS 450D’ dengan 

menggunakan diafragma 5.6 dengan lampu kilat dan kecepatan 1/80 sec. 
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4. Analisis Karya 

 Objek utama yang ada pada karya tersebut adalah mempelai pria yang 

sedang melakukan prosesi Ijab Qobul yang di bimbing oleh seorang penghulu. 

Foto tersebut juga bermakna bahwa Ijab Qobul merupakan salah satu prosesi 

yang sangat penting bahkan wajib dilakukan bagi pasangan pengantin untuk 

melakukan pernikahan, karena dalam prosesi Ijab Qobul tersebut sangat 

menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. 

 Sedangkan gambar pendukung dalam karya ini terdapat pada sisi 

kanan dan sisi kiri gambar, dmn pada sisi kiri gambar terdapat foto mempelai 

pria sedang menandatangani buku nikah setelah proses Ijab Qobul telah 

selesai dilaksanakan. 

 Desain menggunakan keseimbangan asimetris yang terlihat pada 

pembagian kanan kiri yang tidak sama. Gambar pada sisi kiri lebih menonjol 

dan lebih terlihat dibandingkan gambar sisi kanan karena di sebelah sisi kiri 

terdapat dua objek foto yang terletak di sebelah kiri atas dan bawah. Tetapi 

gambar di sisi kiri bawah kurang Nampak karena tingkat ketebalan warnanya 

kurang karena dalam karya ini gambar pendukung lebih ditekankan pada 

sebelah kiri atas. 

 Desain pada karya ini dibuat hitam putih karena penulis ada nuansa 

yang berbeda sehingga terlihat lebih santai dan menghasilkan nuansa foto 

tempo atau zaman dulu. 
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Bagan Proses Berkarya 
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Keterangan : 

1. Pembuatan gambar dilakukan setelah memperoleh referensi yang cukup. 

2. Gambar-gambar ditata dengan menmggunakan komputer dengan  program 

‘Adobe Photoshop CS 2’. 

3. Setelah desain siap terus di printout di inject paper dan akhirnya hasil printout 

di pres bersama mug yang telah disiapkan. 

4. Karya siap di pamerkan. 

 

 

 

C. Karya 3 
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1. Spesifikasi Karya 

 Judul  : BAKTIKU UNTUKMU 

 Media  : Keramik   

 Ukuran : 20cm x 25cm 

 Tahun  : 2011 

2. Data Teknis Foto 

Merek / Jenis kamera : Canon / ‘Canon EOS 450D’ 

Diafragma  : 5.6 dengan lampu kilat 

Kecepatan  : 1/80 sec. 

Penyuntingan foto : ‘Adobe Photoshop CS 2’ dari 3 shot foto 

3. Deskripsi Karya 

 Karya digital printing di atas keramik yang berjudul “BAKTIKU 

UNTUKMU” ini menggunakan bahan keramik dengan ukuran 20cm x 25cm. 

Pada karya ini terdapat 3 gambar pasangan pengantin dimana pusat objek 

gambar terdapat pada titik tengah yang menjorok keatas yaitu pada gambar 

pasangan pengantin yang sedang bersebelahan dan keduanya menghadap arah 

kedepan dengan raut wajah yang penuh suka cita. Dan kedua gambar yang lain 

terdapat pada sisi bawah kanan dan kiri. Dan pada bagian atas kanan dan kiri 

terdapat gambar daun yang mengapit objek utama. 

 Di bagian bawah terdapat tulisan “Keharmonisan yang sangat dalam 

antara kedua mempelai setelah ijab qobul dilaksanakan”, tulisan tersebut 

menggunakan jenis font ‘Vivaldi’ dengan ukuran font 29 pt dengan warna 

putih (Cyan 0% dan Magenta 0%) yang bagian luar dibuat efek hitam. Dan 
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keempat foto tersebut diambil dengan menggunakan kamera merek Canon 

dengan jenis atau model ‘Canon EOS 450D’ dengan menggunakan diafragma 

5.6 dengan lampu kilat dan kecepatan 1/80 sec. 

4. Analisis Karya 

 Objek utama pada desain ini terletak pada sisi tengah atas yaitu pada 

gambar pasangan pengantin yang sedang bersebelahan dan keduanya 

menghadap arah kedepan dengan raut wajah yang penuh suka cita dimana 

mempelai perempuan menggunakan baju kebaya warna putih dan mempelai 

pria menggunakan jas warna hitam. Kedua mempelai sedang berada dalam 

kamar pengantin setelah mempelai pria melakukan ijab qobul. Dan di bagian 

kiri bawah terdapat gambar mempelai wanita sedang mencium tangan 

mempelai pria sebagai bentuk hormat dan bakti istri kepada suami dan di 

bagian bawah sebelah kiri terdapat gambar kedua mempelai sedang 

bersebelahan dengan saling berpegangan tangan dan pandangan mata keatas 

yang bisa menggambarkan kebahagiaan keduanya. 

 Teks “Keharmonisan yang sangat dalam antara kedua mempelai 

setelah ijab qobul dilaksanakan” merupakan teks pendukung yang berfungsi 

untuk menjelaskan maksud atau makna pada peristiwa yang terjadi pada karya 

atau desain ini sehingga orang yang melihat karya ini lebih mengerti makna 

karya desain tersebut. 

 Terdapat ornamen daun pada bagian atas kanan dan kiri yang 

fungsinya untuk memperindah tampilan juga untuk memperkuat objek utama. 
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 Keseimbangan yang digunakan pada desain ini menggunakan 

keseimbangan asimetris, hal ini bisa dilihat adanya perbedaan pada sisi atas 

dan bawah. Warna hitam pada sisi tepi bertujuan sebagai bingkai desain dan 

memperindah karya ini. 

Bagan Proses Berkarya 
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Keterangan : 

1.   Pembuatan gambar dilakukan setelah memperoleh referensi yang cukup. 

2. Gambar-gambar ditata dengan menmggunakan komputer dengan  program 

‘Adobe Photoshop CS 2’. 

3. Setelah desain siap terus di printout di inject paper dan akhirnya hasil printout 

di pres bersama mug yang telah disiapkan. 

4. Karya siap di pamerkan. 

 

D. Karya 4 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : LANGKAHAN 

Media  : Keramik   

Ukuran : 20cm x 20cm 

Tahun  : 2011 
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2. Data Teknik Foto 

Merek / Jenis kamera : Canon / ‘Canon EOS 450D’ 

Diafragma  : 5.6 dengan lampu kilat 

Kecepatan  : 1/60 sec. 

Penyuntingan foto : ‘Adobe Photoshop CS 2’ dari 3 shot foto 

3. Deskripsi Karya 

 Karya digital printing di atas keramik dengan ukuran 20cm x 20cm ini 

berjudul “LANGKAHAN”, bahan yang digunakan adalah keramik khusus yang 

telah dilapisi cairan coting, dan ukuran keramik tersebut adalah 20cm x 20cm. 

Pada karya tersebut terlihat gambar sepasang pengantin yang sedang minta 

restu kepada kakak dan sepasang pengantin tersebut sedang memberikan 

sebuah kado atau hadiah kepada sang kakak. 

 Di bagian bawah terdapat tulisan “Prosesi langkahan bermaksud 

penghormatan dari sang adik karena telah mendahului dalam pernikahan”. 

Tulisan tersebut dibuat menggunakan jenis font “Lucida Calligraphy” dengan 

ukuran font 29.55 pt. Sedangkan warna utama dalam tulisan tersebut adalah 

warna putih (Cyan 0% dan Magenta 0%) yang ada efek hitamnya. 

 Ketiga foto yang ada dalam karya tersebut diambil dengan 

menggunakan kamera merek Canon, jenis ‘Canon EOS 450D’. Dengan 

menggunakan diafragma 5.6 dengan lampu kilat serta kecepatan 1/60 sec. 

4. Analisis Karya 

 Objek utama pada karya ini adalah sepasang pengantin yang sedang 

memberikan bingkisan atau kado kepada sang kakak sebagai bentuk 
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penghormatan sang adik terhadap sang kakaknya karena sang adik telah 

mendahului sang kakak dalam pernikahan. Dan isi kado tersebut biasanya 

sesuai permintaan dari sang kakak. 

 Teks “PROSESI LANGKAHAN bermaksut penghormatan dari sang 

adik karena telah mendahului dalam pernikahan” merupakan teks pendukung 

yang berfungsi sebagai informasi tentang maksud dari karya ini, agar pembaca 

ataupun orang yang melihat karya ini tertarik untuk mengetahui lebih dalam 

tentang prosesi langkahan dalam pernikahan. 

 Gambar pendukung terdapat pada sisi bawah sebelah kiri ataupun 

kanan. Di sebelah kiri terdapat gambar pengantin pria dan di sebelah kanan 

terdapat gambar pengantin perempuan dimana keduanya sedang melakukan 

sungkeman kepada sang kakak sebagai bentuk penghormatan dan permohonan 

restu kepada kakak. 

 Desain menggunakan keseimbangan simetris yang terlihat pada titik atas dan 

bawah, titik atas terdapat satu gambar yang berukuran besar dan sebagai objek 

utama sedangkan di titik bawah terdapat 2 gambar dengan ukuran yang lebih 

kecil dibandingkan gambar pada titik atas. Semua itu dimaksutkan untuk 

memberikan keseimbangan pada desain karya. Komposisi simetris ini dibuat 

dengan tujuan untuk dapat menggambarkan suasana formal pada salah satu 

acara prosesi pernikahan, selain itu komposisi simetris juga bermaksud agar 

gambar enak untuk di lihat. 

 Di bagian tepi karya ini terdapat gambar yang berbentuk persegi dan 

berwarna coklat dengan maksud gambar tersebut untuk memperindah desain 

tersebut. 
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Bagan Proses Karya 
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Keterangan : 

1.  Pembuatan gambar dilakukan setelah memperoleh referensi yang cukup. 

2. Gambar-gambar ditata dengan menggunakan komputer dengan  program 

‘Adobe Photoshop CS 2’. 

3. Setelah desain siap terus di printout di inject paper dan akhirnya hasil printout 

di pres bersama mug yang telah disiapkan. 

4. Karya siap di pamerkan. 

E. Karya 5  

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : PANGGIH 

Media  : Mug Keramik 

Ukuran : 20cm x 8cm 

Tahun  : 2011 
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2. Data Teknik Foto 

Merek / Jenis kamera : Canon / ‘Canon EOS 450D’ 

Diafragma  : 6.3 dengan lampu kilat 

Kecepatan  : 1/80 sec. 

Penyuntingan foto : ‘Adobe Photoshop CS 2’ dari 4 shot foto 

3. Deskripsi Karya 

 Karya digital printing mug yang berjudul “PANGGIH” ini menggunakan 

bahan yang bersal dari mug keramik yang telah dilapisi dengan cairan coating. 

Pada karya tersebut terdapat 4 gambar dari prosesi panggih yang terletak di 

berbagai titik. Yang pada sisi kanan dan kiri terdapat satu gambar dan pada sisi 

tengah terdapat 2 gambar yang terbagi atas dua bagian yaitu pada titik atas dan 

titik bawah. 

 Sedangkan di bagian bawah desain terdapat tulisan “Prosesi Panggih : 

Mempelai pria menginjak telur dan mempelai wanita mencuci kaki mempelai 

pria”, tulisan tersebut dibuat dengan menggunakan jenis font ‘Script MT Bold’ 

dengan ukuran font 13 pt dan menggunakan warna kuning keemasan (Cyan 33% 

dan Magenta 57%) yang di beri efek warna coklat pada bagian luar tulisan. 

Keempat gambar tersebut diambil dengan menggunakn kamera merk Canon jenis 

‘Canon EOS 450D’ menggunakan diafragma 6.3 dengan lampu kilat dan 

kecepatan 1/60 sec. 
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4. Analisis Karya 

  Objek utama dalam karya ini terdapat pada bagian tengah yang terdapat 

dua gambar yang titik atas adalah gambar pengantin perempuan yang sedang 

mencuci kaki pengantin laki-laki dan pada titik bawah terdapat gambar wadah 

atau alat untuk prosesi panggih tersebut. Pada objek utama tersebut menceritakan 

mempelai wanita sedang mencuci kaki mempelai pria, dan maksud atau makna 

yang terkandung yaitu pengabdian seorang istri kepada suami dan di sini 

disimbolkan dengan membersihkan kaki sang suami yang kotor setelah menginjak 

telur. 

  Teks “Prosesi Panggih : Mempelai pria menginjak telur dan mempelai 

wanita mencuci kaki mempelai pria”, merupakan teks pendukung dalam karya 

tersebut yang tujuannya sebagai informasi yang di tujukan pada pembaca atau 

yang melihat karya tersebut agar mengerti dan tertarik tentang prosesi panggih. 

  Sedangkan gambar pendukung terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri 

dimana kedua gambar tersebut juga menggambarkan seorang pengntin wanita 

sedang mencuci kaki pengantin laki-laki. 

  Desain ini  menggunakan keseimbangan simetris yang terlihat pada titik 

kiri dan kanan terdapat satu gambar dan titik tengah terdapat dua gambar yang 

terbagai dua yaitu titik atas dan titik bawah yang tujuannya untuk menyesuaikan 

ukuran pada titik kanan ataupun titik kiri sehingga keseimbangan pada desain itu 

ada. Komposisi simetris ini dibuat dengan tujuan untuk dapat menggambarkan 

suasana formal dalam salah satu acara pernikahan. 
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  Pada karya ini menggunakan background warna kuning keemas-emasan 

dan di bagian tepi diberi warna coklat yang berfungsi sebagai bingkai desain 

tersebut yang tujuannya untuk menyelaraskan dari foto yang ada sehingga bias 

dapat terlihat menarik. 

Bagan Proses Berkarya 
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Keterangan : 

1.  Pembuatan gambar dilakukan setelah memperoleh referensi yang cukup. 

2. Gambar-gambar ditata dengan menmggunakan komputer dengan  program 

‘Adobe Photoshop CS 2’. 

3. Setelah desain siap terus di printout di inject paper dan akhirnya hasil printout 

di pres bersama mug yang telah disiapkan. 

4. Karya siap di pamerkan. 

F. Karya 6  

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : CUCI KAKI SUAMI 

Media  : Keramik   

Ukuran : 20cm x 25cm 

Tahun  : 2011 
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2. Data Teknik Foto 

Merk / Jenis kamera : Canon / Canon EOS 450D 

Diafragma  : 5.6 dengan lampu kilat 

Kecepatan  : 1/80 sec. 

Penyuntingan foto : Adobe Photoshop CS 2 dari 1 shot foto 

3. Deskripsi Karya 

  Pada karya digital print keramuik ini  berjudul “CUCI KAKI 

SUAMI” ini menggunakan bahan keramik khusus yang berukuran 20cm x 

25cm yang sudah diberi lapisan coting. Pada karya tersebut terdapat gambar 

seorang istri yang sedang mencuci kaki sang suami. 

  Pada desain karya tersebut juga terdapat efek cahaya atau lighting 

effects yang terdapat pada sudut kiri atas. Dan sudut pandang utama pada 

desain tersebut berada pada titik tengah yang diberi pencahayaan yang lebih 

terang di bandingkan yang lainnya. 

  Di bagian bawah terdapat tulisan “Prosesi Panggih : Bentuk bakti 

sang istri membersihkan kaki suami”, tulisan tersebut di buat dengan 

mengguanakan jenis font Vivaldi dengan ukuran 30,02 pt dengan 

menggunakan warna putih (Cyan 0% dan Magenta 0%). Gambar yang ada 

pada keramik ini menggunakan satu foto, dimana foto tersebut diambil dengan 

menggunakan kamera merk Canon jenis Canon EOS 450D dengan diafragma 

5.6 dengan menggunakan lamppu kilat dan kecepatan 1/80 sec. 
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4. Analisis Karya 

  Teks “ Prosesi Panggih : Bentuk bakti sang istri membersihkan 

kaki suami” merupakan teks pendukung yang berfungsi sebagai informasi 

tentang maksud gambar tersebut agar pembaca lebih mengerti maksud dari 

gambar tersebut. 

  Dalam karya ini hanya terdapat satu gambar dan itu menjadi objek 

utama dalam karya ini. Akan tetapi titik objek difokuskan pada titik tengah 

karena pada titik tengah tersebut diberi pencahayaan yang lebih terang di 

bandingkan titik yang lain. Ini fungsinya agar orang yang melihat karya ini 

pandangnnya langsung tertuju pada satu titik yang dijadikan sebagai titik 

objek utama. Objek itu menceritakan bentuk bakti sang istri kepada sang 

suami dengan cara mencucikan kaki sang suami setelah kaki sang suami 

menginjakan telur. Objek itu hanya memvisualkan salah satu bentuk bakti 

sang istri kepada sang suami yang terdapat pada prosesi panggih. 

  Bagian sisi tepi mendominasi warma hitam itu dimaksudkan agar 

titik pusat terlihat sempurna dan menjadi pusat objek pandangan mata saat 

karya tersebut di lihat. Dan di bagian kiri atas terdapat efek cahaya yang 

berwarna putih dan bagian luarya terdapat lingkaran yang berwarna merak 

dan efek tersebut menyerupai matahari itu bermakna atau memiliki arti 

kehangatan dan keabadiaan, agar bakti sang istri itu abadi seperti keabadian 

matahari menyinari alam semesta. 
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Bagan Proses Berkarya 

 

eterangan : 

1.  Pembuatan gambar dilakukan setelah memperoleh referensi yang cukup. 

2. Gambar-gambar ditata dengan menmggunakan komputer dengan  program 

Adobe      Photoshop CS 2. 
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3. Setelah desain siap terus di printout di injek paper dan akhirnya hasil printout 

di pres bersama mug yang telah disiapkan. 

4. Karya siap di pamerkan. 

G. Karya 7 

 

1. 1. Spesifikasi Karya 

Judul  : MENUJU PELAMINAN 

Media  : Mug Keramik 

Ukuran : 20cm x 8cm 

Tahun  : 2011 

2. Data Teknik Foto 

Merek / Jenis kamera : Canon / ‘Canon EOS 450D’ 

Diafragma  : 6.3 dengan lampu kilat 

Kecepatan  : 1/80 sec. 

Penyuntingan foto : ‘Adobe Photoshop CS 2’ dari 3 shot foto 



50 

 

3. 3. Deskripsi Karya 

 Karya digital printing di atas mug yang yang berjudul “MENUJU 

PELAMINAN” ini menggunakan bahan mug khusus yang dilapisi cairan 

coating. Pada karya ini terdapat 3 gambar yang menjadi objeknya. Dua 

gambar tersebut menggambarkan tentang pengantin yang sedang menuju ke 

pelaminan yang di gendong oleh orang tua dengan menggunakan sindur terus 

objek satunya adalah gambar pelaminan dan gambar tersebut terletak pada 

bagian tengah. 

 Di bagian bawah terdapat tulisan “Kedua mempelai dikerudungkan kain 

sindur,digendong orang tua mempelai menuju ke pelaminan”, tulisan tersebut 

dibuat dengan menggunakan jenis huruf ‘Script MT Bold’ dengan ukuran font 

13 pt dengan warna putih ( Cyan 0% dan Magenta 0%) yang ada efek hitam di 

bagian luarnya. Gambar yang ada pada mug keramik ini menggunakan tiga 

foto, dimana foto tersebut diambil dengan menggunakan kamera merk Canon 

jenis ‘Canon EOS 450D’ dengan diafragma 6.3 dengan menggunakan lampu 

kilat dan kecepatan 1/80 sec. 

 

 

4. Analisis Karya 

 Objek utama pada karya ini terdapat pada 2 gambar yang terletak pada 

sisi kanan dan sisi kiri dimana kedua objek tersebut sedang menggambarkan 

kedua mempelai sedang digendong oleh orang tua dengan menggunakan kain 

merah atau yang biasa disebut dengan kain sindur menuju ke pelaminan dan 
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kedua gambar tersebut memiliki arah yang berbeda yang masing-masing 

menggambarkan sedang menuju ke pelaminan dan gambar pelaminan tersebut 

terdapat pada titik tengah. Prosesi menuju ke pelaminan tersebut memiliki 

makna atau simbol tentang tanggung jawab orang tua untuk mengantarkan 

anaknya sampai pernikahan. 

 Teks “Kedua mempelai dikerudungkan kain sindur,digendong orang 

tua mempelai menuju ke pelaminan” merupakan teks pendukung yang 

berfungsi sebagai informasi tentang maksud gambar tersebut agar pembaca 

tertarik untuk mengetahui lebih dalan tentang prosesi menuju pelaminan 

tersebut. 

 Desain ini menggunakan keseimbangan simetris yang terlihat pada sisi 

kanan dan kiri serta titik tengah, dimana ketiga titik tersebut terdapat foto yang 

mendominan. Dan desain dibuat dengan warna mengabur keluar dengan 

tujuan untuk memperindah desain tersebut. Komposisi simetris ini dibuat 

dengan tujuan untuk dapat menggambarkan suasana formal dalam salah satu 

acara pernikahan. 
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Bagan Proses Berkarya 
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Keterangan : 

1.   Pembuatan gambar dilakukan setelah memperoleh referensi yang cukup. 

2. Gambar-gambar ditata dengan menmggunakan komputer dengan  program 

‘Adobe      Photoshop CS 2’. 

3. Setelah desain siap terus di printout di inject paper dan akhirnya hasil printout 

di pres bersama mug yang telah disiapkan. 

4. Karya siap di pamerkan. 

 

H. Karya 8 

 

1. 1. Spesifikasi Karya 

Judul  : KACAR-KUCUR 

Media  : Keramik   

Ukuran : 20cm x 10cm 

Tahun  : 2011 
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2. Data Teknik Foto 

Merek / Jenis kamera : Canon / ‘Canon EOS 450D’ 

Diafragma  : 5.6 dengan lampu kilat 

Kecepatan  : 1/80 sec. 

Penyuntingan foto : ‘Adobe Photoshop CS 2’ dari 3 shot foto 

3. 3. Deskripsi Karya 

 Karya digital printing di atas keramik ini berjudul “KACAR-KUCUR” 

dimana karya ini menggunakan media keramik khusus yang sudah dilapisi 

cairan coating sebagai bahannya. Pada karya ini terdapat tiga gambar 

pasangan pengantin yang sedang melakukan prosesi kacar-kucur. 

 Di mana ketiga gambar tersebut terletak pada tiga bagian yaitu pada 

bagian kanan, kiri serta bagian tengah. Akan tetap objek utama terdapat pada 

bagian tengah.  

 Di bagian bawah terdapat tulisan “Prosesi Kacar-kucur simbolisasi tanggung 

jawab sang suami dengan sang istri”. Tulisan tersebut di buat dengan 

menggunakan jenis font ‘Script MT Bold’ dengan ukuran 16.74 pt dengan 

warna coklat tua serta bagian luarnya di ada efek blur yang berwarna kuning. 

Gambar yang ada pada karya ini menggunakan tiga foto, dimana foto tersebut 

diambil dengan menggunakan kamera merek Canon jenis ‘Canon EOS 450D’ 

dengan diafragma 5.6 dengan menggunakan lamppu kilat dan kecepatan 1/80 

sec. 

4. Analisis Karya 

 Dalam karya ini terdapat 3 gambar yang diletakkan pada 3 bagian yaitu 

bagian kanan, kiri serta bagian tengah, di mana gambar atau objek utama 
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terdapat pada bagian tengah yaitu gambar pengantin laki-laki sedang 

menuangkan beras yang ditempatkan pada wadah berbahan kain berwarna 

merah dan pengantin perempuan sedang menerima pemberian dari pengantin 

laki-laki. Itu merupakan sebuah lambang yang memiliki arti bahwa kewajiban 

dari seorang suami yakni memberikan nafkah kepada sang istri. 

 Teks “Prosesi Kacar-Kucur simbolisasi tanggung jawab sang suami 

dengan sang istri “merupakan teks pendukung yang berfungsi sebagai 

informasi tentang maksud gambar tersebut agar pembaca tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam tentang prosesi kacar-kucur tersebut. 

 Adapun gambar bagian kanan dan kiri merupakan gambar pendukung 

yang berfungsi sebagai pelengkap, di sebelah kanan terdapat gambar sang istri 

sedang membungkus kain yang berisi pemberian sang suami tadi yang 

memiliki arti bahwa tugas istri untuk menjaga dan mengatur pemberian suami 

untuk kebutuhan hidup dan bagian kiri terdapat gambar kedua mempelai 

pengantin sedang memberikan sesuatu kepada orang tua, itu memiliki arti 

bahwa tugas dari anak untuk bisa mengayomi atau menyejahterahkan orang 

tua.  

 Desain menggunakan keseimbangan simetris yang terlihat pada titik 

kanan, kiri maupun titik tengah masing-masing terdapat satu gambar yang 

memiliki fungsi masing-masing. Komposisi simetris ini dibuat dengan tujuan 

untuk dapat menggambarkan suasana formal dalam salah satu acara 

pernikahan. 

Bagan Proses Berkarya 
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Keterangan : 

1.   Pembuatan gambar dilakukan setelah memperoleh referensi yang cukup. 

2. Gambar-gambar ditata dengan menmggunakan komputer dengan  program 

‘Adobe      Photoshop CS 2’. 

3. Setelah desain siap terus di printout di inject paper dan akhirnya hasil printout 

di pres bersama mug yang telah disiapkan. 

4. Karya siap di pamerkan. 

I. Karya 9 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : DHAHAR KLIMAH 

Media  : Keramik   

Ukuran : 25cm x 20cm 

Tahun  : 2011 
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2. Data Teknik Foto 

Merek / Jenis kamera : Canon / ‘Canon EOS 450D’ 

Diafragma  : 5.6 dengan lampu kilat 

Kecepatan  : 1/80 sec. 

Penyuntingan foto : ‘Adobe Photoshop CS 2’ dari 2 shot foto 

3. Deskripsi Karya 

 Pada keramik ini gambar utama diletakan pada 2 posisi yaitu posisi 

kanan dn posisi kiri, pada posisi kanan terdapat gambar kedua mempelai 

pengantin sedang saling menyuapin makanan sedangkan pada posisi kiri 

terdapat gambar kedua mempelai sedang memberikan minuman antara 

mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. 

 Karya digital printing di atas keramik ini berjudul “DHAHAR 

KLIMAH” dimana bahan yang digunakan dalam karya ini adalah keramik 

khusus yang berukuran 25cm x 20cm. Pada keramik tersebut terdapat gambar 

pengantin yang sedang melakukan prosesi Dhahar Klimah yaitu prosesi 

dimana pasangan pengantin salaing memberikan makanan dan minuman. 

 Di bagian bawah terdapat tulisan “Pada prosesi Dhahar Klimah ini 

kedua mempelai saling memberikan makanan & minuman”, tulisan tersebut 

dibuat dengan menggunakan jenis font ‘Script MT Bold’ dengan ukuran font 

23,09 pt serta menggunakan warna putih (Cyan 0% dan Magenta 0%) yang 

ada efek hitam di bagian luarnya untuk memperjelas tulisan tersebut untuk 

dibaca. Gambar yang ada pada karya ini menggunakan dua foto, dimana foto 

tersebut diambil dengan menggunakan kamera merek Canon jenis ‘Canon 
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EOS 450D’ dengan diafragma 5.6 dengan menggunakan lampu kilat dan 

kecepatan 1/80 sec. 

4. Analisis Karya 

 Kedua gambar yang ada dalam karya ini merupakan objek utama semua, 

sehingga tidak ada objek pendukung lainnya. Kedua gambar tersebut terdapat 

pada posisi kanan dan posisi kiri, pada posisi kanan terdapat gambar kedua 

mempelai pengantin sedang saling menyuapin makanan sedangkan pada posisi 

kiri terdapat gambar kedua mempelai sedang memberikan minuman antara 

mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Yang kedua-duanya memiliki 

makna kebersamaan dan saling berbagi yang tujuannya agar nanti pada saat 

menjalankan bahtera rumah tangga kedua mempelai tersebut bisa hidup rukun 

dan saling berbagi antara yang satu dengan yang lainnya agar rumah 

tangganya menjadi keluarga yang harmonis. 

 Teks “Pada prosesi Dhahar Klimah ini kedua mempelai saling memberikan 

makanan & minuman” merupakan teks pendukung yang berfungsi sebagai 

informasi tentang maksud dari karya ini agar pembaca lebih jelas atau lebih 

mengerti dengan karya ini sewaktu melihatnya 

 Keseimbangan yang digunakan pada desain ini adalah keseimbangan simetris 

dimana dapat terlihat pada kedua foto tersebut diletakkan pada posisi yang 

sejajar kanan kiri dengan ukuran yang sama yang menyeimbangkan desain 

tersebut. Komposisi simetris ini dibuat dengan tujuan untuk dapat 

menggambarkan suasana formal dalam salah satu acara pernikahan. 

 Pengguanan background menggunakan kombinasi warna coklat dan kuning 

keemas-emasan bertujuan untuk menserasikan dari gambar yang ada serta 

penggunaan warna hitam pada bagian tepi desain yang fungsinya untuk 

mempertegas desain tersebut. 
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Bagan Proses Berkarya 
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Keterangan : 

1.  Pembuatan gambar dilakukan setelah memperoleh referensi yang cukup. 

2. Gambar-gambar ditata dengan menmggunakan komputer dengan  program 

‘Adobe      Photoshop CS 2’. 

3. Setelah desain siap terus di printout di inject paper dan akhirnya hasil printout 

di pres bersama mug yang telah disiapkan. 

4. Karya siap di pamerkan. 

 

J. Karya 10 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : SUNGKEMAN 

Media  : Keramik 

Ukuran : 20cm x 10cm 

Tahun  : 2011 
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2. Data Teknik Foto 

Merek / Jenis kamera : Canon / ‘Canon EOS 450D’ 

Diafragma  : 5.6 dengan lampu kilat 

Kecepatan  : 1/80 sec. 

Penyuntingan foto : ‘Adobe Photoshop CS 2’ dari 3 shot foto 

3. 3. Deskripsi Karya 

 Karya digital printing di atas keramik ini berjudul “SUNGKEMAN”, 

karya ini menggunakan bahan keramik yang berukuran 20cm x 10cm 

sebanyak tiga buah yang disusun menjadi satu. Pada karya ini terdapat dua 

gambar pasangan pengantin yang sedang melakukan prosesi sungkeman. 

 Di bagian bawah terdapat tulisan “Sungkeman bermaksud kedua 

mempelai mohon restu kepada orang tua dan sebagai bentuk bakti kepada 

orang tua”. Tulisan tersebut dibuat dengan menggunakan jenis font ‘Vivaldi’ 

dengan ukuran font 58 pt dan menggunakan warna hitam (Cyan 75% dan 

Magenta 68%) dan dibagian luarnya ada efek putih yang berguna untuk 

memperjelas tulisan tersebut dan tulisan tersebut terlihat lebih bagus.  

 Kedua foto yang digunakan dalam karya ini diambil dengan 

menggunakan kamera merek Canon jenis ‘Canon EOS 450D’ dengan 

menggunakan diafragma 5.6 dengan lampu kilat dan kecepatan 1/80 sec. 
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4. Analisis Karya 

 Dalam karya ini terdapat dua buah gambar dimana keduanya 

merupakan objek utama. Kedua gambar tersebut ditempatkan pada sisi kiri 

dam sisi kanan, di mana pada sisi kiri terdapat kedua mempelai pengantin 

yang sedang melakukan sungkeman kepada orang tua mempelai laki-laki 

sedangkan pada sisi kanan merupakan gambar yang menceritakan kedua 

mempelai pengantin yang sedang melakukan sungkeman kepada orang tua 

mempelai perempuan. Sungkeman sendiri memiliki makna atau tujuan sendiri 

dalam sebuah prosesi pernikahan yaitu peermohonan restu dari seorang anak 

kepada orang tua. Karena sebuah restu yang diberikan oleh orang tua kepada 

anak itu sangatlah penting, apalagi untuk sebuah pernikahan.  

 Teks “Sungkeman bermaksud kedua mempelai mohon restu kepada 

orang tua dan sebagai bentuk bakti kepada orang tua” merupakan teks 

pendukung yang berfungsi sebagai informasi tentang maksud gambar tersebut 

agar pembaca tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang prosesi 

sungkeman tersebut. 

 Desain ini menggunakan keseimbangan simetris dimana kedua foto 

tersebut diletakan pada bidang yang dibagi dua yakni bidang bagian kiri dan 

bidang bagian kanan, dan masing-masing bidang berisikan satu foto. Sehingga 

karya tersebut terlihat seimbang dan proposional saat dilihat. 

 Selanjutnya untuk memperindah desain tersebut maka di beri bingkai 

pada desain tersebut dengan memberinya warna hitam yang diberi unsur kabur 

menjorok kedalam di bagian tepi desain tersebut. 
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Bagan Proses Berkarya 
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Keterangan : 

1.  Pembuatan gambar dilakukan setelah memperoleh referensi yang cukup. 

2. Gambar-gambar ditata dengan menmggunakan komputer dengan  program 

‘Adobe      Photoshop CS 2’. 

3. Setelah desain siap terus di printout di inject paper dan akhirnya hasil printout 

di pres bersama mug yang telah disiapkan. 

4. Karya siap di pamerkan. 

K. Karya 11 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : BAHAGIAKU BERSAMAMU 

Media  : Keramik   

Ukuran : 20cm x 20cm 

Tahun  : 2011 
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2. Data Teknik Foto 

Merek / Jenis kamera : Canon / ‘Canon EOS 450D’ 

Diafragma  : 5.6 dengan lampu kilat 

Kecepatan  : 1/80 sec. 

Penyuntingan foto : ‘Adobe Photoshop CS 2’ dari 5 shot foto 

3. Deskripsi Karya 

 Karya ini berbentuk keramik dengan ukuran 20 cm x 20 cm yang 

terdapat lima foto pasangan pengantin yang sedang berbahagia. Kelima foto 

tersebut diletakan pada posisi yang berbeda-beda yakni pada bagian bagian 

kiri atas dan bawah terus bagian kanan atas dan bawah serta bagian tengah. 

Akan tetapi dari kelima gambar atau foto yang terdapat dalam karya tersebut 

terdapat satu gambar yang menjadi objek utama yaitu pada gambar yang 

terletak pada titik tengah yaitu foto pengantin yang sedang duduk bersama. 

 Pada bagian bawah terdapat tulisan “Kebahagiaan yang mendalam bagi 

kedua mempelai M. FAUZAN AFFANDI, S.kom. & DEWI FITRIANA”,tulisan 

tersebut merupakan tulisan penunjang atau pendukung yang menggunakan 

jenis font ‘Collana MT’ dengan ukuran font 18 pt serta menggunakan warna 

putih (Cyan 0% dan Magenta 0%) yang bagian luar huruf di beri efek hitam. 

 Kelima foto yang digunakan dalam karya ini diambil dengan 

menggunakan kamera merek Canon jenis ‘Canon EOS 450D’ dengan 

menggunakan diafragma 5.6 dengan lampu kilat dan kecepatan 1/80 sec. 
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4. Analisis Karya 

 Teks “Kebahagiaan yang mendalam bagi kedua mempelai M. 

FAUZAN AFFANDI, S.kom. & DEWI FITRIANA” merupakan teks pendukung 

yang berfungsi sebagai informasi tentang suasana kebahagiaan yang terjadi 

pada kedua mempelai. 

 Objek utama pada karya ini terdapat pada titik tengah yaitu pada kedua 

mempelai yang sedang duduk berdampingan dengan arah mata yang keduanya 

menghadap kedepan.Sedangkan objek pendukung terdapat pada empat sisi 

yaitu sisi pojok kiri atas, kanan atas, kiri bawah serta kanan bawah. Pada titik 

kiri atas terdapat objek mempelai pria sedang membopong mempelai wanita 

dengan ekspresi muka bahagia, terus pada sisi kanan atas terdapat gambar 

kedua mempelai yang sedang duduk dengan posisi saling mempunggungi 

dengan arah mata kedepan dan dengan memancarkan senyum kebagiaan pula, 

pada titik kiri bawah terdapat objek mempelai pria sedang mencium pipi 

mempelai putri sebagai bentuk atau tanda kasih sayang mempelai pria kepada 

mempelai putri dan yang terakhir pada titik kanan bawah terdapat objek 

mempelai pria sedang tiduran dan mempelai putri duduk di sebelahnya. 

Kelima objek tersebut dilakukan pada satu tempat yang sama yaitu di kamar 

pengantin. 

 Desain ini menggunakan keseimbangan simetris yang bisa dilihat pada 

keseimbangan objek yang tertata dengan seimbang yaitu pada bagian tengan 

terdapat objek utama dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan 

keempat objek yang terdapat pada titik kanan atas dan bawah serta kiri atas 

dan bawah dimana keempat objek pendukung tersebut juga memiliki ukuran 

yang sama pula . 
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Bagan Proses Produksi 
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Keterangan : 

1.   Pembuatan gambar dilakukan setelah memperoleh referensi yang cukup. 

2. Gambar-gambar ditata dengan menmggunakan komputer dengan  program 

‘Adobe      Photoshop CS 2’. 

3. Setelah desain siap terus di printout di inject paper dan akhirnya hasil printout 

di pres bersama mug yang telah disiapkan. 

4. Karya siap di pamerkan. 

L. Karya 12 

 

1. Spesifikasi Karya 

Judul  : DEWI & FAUZAN 

Media  : Keramik   

Ukuran : 25cm x 20cm 

Tahun  : 2011 



70 

 

2. Data Teknik Foto 

Merek / Jenis kamera : Canon / ‘Canon EOS 450D’ 

Diafragma  : 5.6 dengan lampu kilat 

Kecepatan  : 1/60 sec. 

Penyuntingan foto : ‘Adobe Photoshop CS 2’ dari 1 shot foto 

 

3. Deskripsi Karya 

 Karya digital print keramik ini berjudul “DEWI & FAUZAN”  

menggunakan bahan keramik khusus yang dilapisi cairan coting. Pada karya 

ini terdapat gambar kedua mempelai penganti yang sedang foto berdua, 

dimana memepali pria menggunakan jas berwarna hitam sedangkan mempelai 

mengenakan kebaya putih. 

 Di bagian tepi terdapat ornament yang berwarna coklat dan di bagian 

bawah terdapat beberapa tulisan antara lain terdapat tulisan nama kedua 

mempelai yaitu M. FAUZAN AFFANDI, S.Kom. & DEWI FITRIANA 

dengan menggunakan jenis font ‘Vivaldio’ dengan ukuran font 97,91 pt 

dengan warna kuning (Cyan 16% dan Magenta 69%) yang  ada efek hitam di 

bagian luar tulisan tersebut. Dan ada lagi tulisan “Pekalongan, 30 Mei 2010” 

yang ditulis dengan menggunakan jenis font ‘Vivaldi’ dengan ukuran font 63.3 

pt dengan warna putih (Cyan 0% dan Magenta 0%) yang ada efek hitam di 

bagian luar tulisan tersebut. Foto yang digunakan dalam karya ini diambil 

dengan menggunakan kamera merk Canon jenis ‘Canon EOS 450D’ dengan 

menggunakan diafragma 5.6 dengan lampu kilat dan kecepatan 1/60 sec. 
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4. Analisis Karya 

 Dalam karya ini hanya terdapat satu foto dan itu merupakan objek 

utama dalam karya ini, sehingga foto itu mendominasi ruang pada desain dan 

dijadikan sebagai objek utama atau titik pandang utama. 

 Pada karya ini terdapat tulisan “M. FAUZAN AFFANDI, S.Kom. & 

DEWI FITRIANA”, tulisan ini memiliki maksud atau tujuan yaitu untuk 

memberi informasi kepada orang yang melihat karya ini bahwa foto pengantin 

yang ada dalam karya ini adalah M. Fauzan Affandi, S.Kom & Dewi Fitriana, 

sedangkan tulisan”Pekalongan, 30 Mei 2010” tersebut menunjukan tempat 

dan waktu  pernikahan  M. Fauzan Affandi, S.Kom. & Dewi.  

 Desain menggunakan keseimbangan simetris yang dapat terlihat pada 

penempatan foto yang proposional yakni foto terdapat pada titik tengah dan 

menyesuaikan ukuran yang ada sehingga foto tersebut bisa terlihat simetris 

atau seimbang.  

 Pada karya ini terdapat gambar kedua mempelai pengantin yang 

sedang foto berdua, dimana mempelai pria menggunakan jas berwarna hitam 

sedangkan mempelai wanita mengenakan kebaya putih. Foto tersebut diambil 

setelah prosesi ijab qobul dilaksanakan dan foto tersebut dilakukan di dalam 

kamar pengantin. 

 Di bagian tepi desain terdapat bingkai atau ornament yang berwarna 

coklat tua yang bertujuan untuk mempertegas atau memperjelas desain 

tersebut yang semata-mata tujuan utama untuk memperindah karya ini. 
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Bagan Proses Berkarya 
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Keterangan : 

1.   Pembuatan gambar dilakukan setelah memperoleh referensi yang cukup. 

2. Gambar-gambar ditata dengan menmggunakan komputer dengan  program 

‘Adobe      Photoshop CS 2’. 

3. Setelah desain siap terus di printout di inject paper dan akhirnya hasil printout 

di pres  bersama mug yang telah disiapkan. 

4. Karya siap di pamerkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh dua 

orang beda jenis didampingi penghulu, wali, dan saksi perkawinann secara hukum 

agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki  banyak ragam 

dan variasi antar suku satu dengan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, 

maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan 

dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Banyak pula dari pasangan pengantin 

untuk mengabadikan hari yang sangat bersejarah dalam hidup mereka dengan 

membuat kenang-kenangan agar hari itu bisa diingat sepanjang masa. 

Benda kenang-kenangan pernikahan dapat dibuat dengan berbagai bahan 

utama, antara lain dari kayu, logam, plastik, kertas, kain, keramik dan sebagainya. 

Penggunaan bahan juga akan mempengaruhi teknik pembuatannya, bentuk, dan 

fungsi benda tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengabadikan 

hari pernikahan dengan berbagai cara, misalnya : dengan merekam acara 

pernikahan dengan menggunakan foto, video, atau dalam bentuk lukisan. Bentuk 

kenang-kenangan tersebut sangat bervariasi mulai dari pernak-pernik seni 

kerajinan, benda-benda praktis yang berbentuk indah dan menarik atau berkaitan 

dengan hal tersebut, juga halnya keramik yang bisa dijadikan media untuk 

membuat mardhendise yang fungsinya sebagai kenang-kenangan pernikahan. 
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Selama ini orang mengabadikan foto pernikahan diletakan dalam sebuah 

album foto dengan beraneka ragam ukuran atau di cetak tunggal dengan 

menggunakan media kertas. Dengan perkembangan tekhnologi maka disini 

kenang-kenangan foto pernikahan bisa diabadikan dengan media keramik, baik 

keramik yang berupa persegi atau berupa mug.  

 

B. SARAN 

Dalam berkarya seni, sumber gagasan sangatlah banyak. Pengalaman 

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

sumber inspirasi dalam berkarya seni. Seperti tugas akhir ini, tema diambil dari 

peristiwa pernikahan dengan nuansa budaya Jawa. Bagi seorang desainer, 

orisinilitas karya yang sangat berkualitas sehingga mewarnai corak desain yang 

ada. Disamping itu desain juga dapat dijadikan bahan sebagai referensi desainer-

desainer muda lainnya. 

Sebaiknya karya aplikasi foto dengan media keramik ini di pasang di meja 

atau di tempat yang bisa dilihat dengan nyaman. Namun karya ini kurang cocok 

bila ditempatkan di tempat-tempat umum karena karya seni ini bersifat pribadi. 

Untuk lembaga pendidikan khususnya yang mengajarkan tentang 

percetakan bisa juga teknik cetak dengan media keramik ini bisa diajarkan atau di 

kenalkan sebgai bahan pembelajaran bagi muridnya. Karena tidak dipungkiri lagi 

dengan perkembangan tekhnologi percetakan yang semakin cepat sehingga alat 

percetakan yang tradisional sudah mulai ditinggalkan masyarakat.yang ada 
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