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Bahasa  
visual untuk 
prod media cetak 



•  Graphic Design  
 menggunakan  
 Bahasa Visual  
 Graphic Design adalah ilmu yang 
mempelajari tentang media untuk 
menyampaikan informasi, ide, konsep, 
ajakan dan sebagainya kepada khalayak 
dengan menggunakan bahasa visual. Baik itu 
berupa tulisan, foto, ilustrasi dan lain 
sebagainya  

Apa yang  
dibutuhkan 



•  Definisi Desain Grafis: adalah salah satu bentuk 
seni lukis (gambar) terapan yang memberikan 
kebebasan kepada sang desainer (perancang) 
untuk memilih, menciptakan, atau mengatur 
elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan 
garis di atas suatu permukaan dengan tujuan 
untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai 
sebuah pesan. Gambar maupun tanda yang 
digunakan bisa berupa tipografi atau media 
lainnya seperti gambar atau fotografi.Desain 
grafis umumnya diterapkan dalam dunia 
periklanan, packaging, perfilman, dan lain-lain. 



•  Graphic Design adalah solusi komunikasi yang 
menjembatani antara pemberi informasi dengan 
publik, baik secara perseorangan, kelompok, 
lembaga maupun masyarakat secara luas yang 
diwujudkan dalam bentuk komunikasi visual. 
 



•  Warren dalam Suyanto memaknai desain 
grafis sebagai suatu terjemahan dari ide 
dan tempat ke dalam beberapa jenis 
urutan yang struktural dan visual. 



•  Menurut Danton Sihombing desain grafis 
mempekerjakan berbagai elemen seperti 
marka, simbol, uraian verbal yang 
divisualisasikan lewat tipografi dan 
gambar baik dengan teknik fotografi 
ataupun ilustrasi. Elemen-elemen tersebut 
diterapkan dalam dua fungsi, sebagai 
perangkat visual dan perangkat 
komunikasi. 



•  Sedangkan Jessica Helfand dalam situs http://
www.aiga.com/ mendefinisikan desaingrafis 
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-eleman ini, sehingga mereka dapat 
menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat 
berguna, mengejutkan atau subversif atau 
sesuatu yang mudah diingat. 



•  Sedangkan Blanchard mendefinisikan 
desain grafis sebagai suatu seni 
komunikatif yang berhubungan dengan 
industri, seni dan proses dalam 
menghasilkan gambaran visual pada 
segala permukaan 



Kategori Desain Grafis 
•  Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi 

beberapa kategori: 
 1. Printing (Percetakan) yang memuat desain buku, 
majalah, poster, booklet, leaflet, flyer,pamflet, periklanan, 
dan publikasi lain yang sejenis. 
 2. Web Desain: desain untuk halaman web. 
 3. Film termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. 
 4. Identifikasi (Logo), EGD (Environmental Graphic 
Design) : merupakan desain profesional yang mencakup 
desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek 
taman. 
 5. Desain Produk, Pemaketan dan sejenisnya. 



Apa-apa saja yang dimaksud dengan 
Prinsip-prinsip design itu?  

•  1. Balance (Keseimbangan) 
 kita harus mengasah keselarasan pandangan 
bukan hanya pada bentuk dan bobotnya tetapi 
juga pada berat-ringannya dalam pandangan 
visual kita. 
  



•  2. Contrast (Kontras) 
 Kontras menciptakan keindahan pada setiap 
obyek publikasi.   



•  3. Harmony (Keselarasan)  
 menyatukan semua unsur dalam publikasi 
secara visual sehingga menjadi satu kesatuan. 
Kesatuan itu bisa dalam bentuk, warna, bobot, 
ruang dan tata letak.  



•  4. Proximity (Kesatuan Bentuk)  
 ada sebuah kesatuan bentuk akhir yang dapat 
dijadikan identitas dari sebuah karya design  



•  5. Repetition (Pengulangan)  
 ikatan konsistensi yang harus dipegang dalam 
sebuah karya design, sehingga mudah untuk 
dikenali oleh publik. 
 



•  6. Emphasis (Penekanan)  
 harus ada penekanan pada suatu bentuk atau 
obyek design. Perlu adanya penekanan supaya 
publik/khalayak tahu mana yang harus dibaca 
terlebih dahulu atau yang harus diingat dalam 
keseluruhan obyek design tersebut.  



Unsur-unsur Desain  



1. Garis (Line)  

•  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).  





3. Tekstur (Texture)  

•  tampilan permukaan (corak) dari suatu 
benda yang dapat dinilai dengan cara 
dilihat atau diraba.  





4. Ruang (Space)  

•  jarak antara suatu bentuk dengan bentuk 
lainnya yang pada praktek desain dapat 
dijadikan unsur untuk memberi efek 
estetika desain.  



Full : sebuah usaha 
yang kompleks 



5. Ukuran (Size)  

•  unsur lain dalam desain yang 
mendefinisikan besar kecilnya suatu 
obyek.  





6. Warna (Color)  

•  unsur penting dalam obyek desain. 
Karena dengan warna orang bisa 
menampilkan identitas, menyampaikan 
pesan atau membedakan sifat dari bentuk-
bentuk bentuk visual secara jelas.  



Untuk mengembangkan cita rasa design 
dalam diri Anda, paling tidak Anda harus 

mempunyai 3 kemampuan visual: 
 •   

1. Visual-Eyes (pandangan visual): Amati secara cermat 
hasil-hasil design cetak yang Anda temui, cari tahu 
perbedaannya dan ciri khasnya dan eksplorasi secara 
teliti apa yang menarik dari design tersebut. 
 
2. Critic-Eyes (pandangan kritis): Pisahkan design yang 
bagus dengan yang jelek. Kritisi kualitasnya (Misalnya 
'vocal point' apa yang menarik dari sebuah iklan, dan 
apa yang menarik perhatian Anda untuk melihat design 
publikasi tersebut dan kenapa?) 
 
3. Analy-Eyes (pandangan analitis): Seleksi unsur-unsur 
yang mempengaruhi sebuah karya design yang bagus.  


