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RINGKASAN 
 
Penelitian ini bertujuan mencari tahu prinsip-prinsip internal dan terutama 
eksternal pada terpan tipografi desain. Cara yang dilakukan yaitu melalui kajian 
teks untuk pengidentifikasian terapan huruf, dan wawancara untuk mencari tahu 
alasan penerapan serta pengorganisasian huruf di media cetak multiple pages. 
 
Hasil dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan dan hubungan antara prinsip 
internal dengan prinsip eksternal. Hal tersebut menggambarkan seperti apa huruf 
dikelola untuk kebutuhan tipografi desain. Prinsip internal lebih menunjukkan 
huruf sebagai lambang bunyi dan bentuk (form), sedangkan prinsip eksternal lebih 
menunjukkan pada sintaksis bentuk hingga huruf sebagai tanda yang memiliki 
konten atau muatan sosial budaya tertentu. Penerapan prinsip internal untuk 
berbagai kebutuhan eksternal diorganisir dengan menggunakan teori dalam 
penerapannya. Capaian dalam penelitian ini dilalui melalui tahap focus group 
discussion (FGD). Dalam FGD tersebut tidak dijumpai kendala dalam pemaparan 
hasil temuan dan capaian, dan terdapat catatan untuk penggambaran (diagram 
alur) hubungan prinsip internal, teori, dan prinsip eksternal sebagai hubungan 
yang sirkular. 
 
Capaian dalam penelitian ini dapat diterapkan untuk pembelajaran tipografi 
desain, yaitu terlebih dahulu memelajari prinsip internal tipografi. Sebaliknya, 
prinsip eksternal perlu dikenali dan jumlahnya yang banyak serta beragam 
menggambarkan beragamnya cara dan alasan penerapan huruf di media-media 
(multiple pages) cetak dan digital. 
 
Kata-kata kunci: Tipografi, tipografi desain, konstanta, variabel, yang tetap, 
yang berubah, nirmana, gestalt, prinsip internal, prinsip eksternal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Tipografi desain merupakan mata kuliah yang diajarkan di Program Studi Desain 

Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Mata kuliah ini lanjutan 

dari mata kuliah Tipografi Dasar yang diajarkan di semester sebelumnya. 

Pengetahuan tentang tipografi dasar menempatkan tipografi sebagai tipografi, 

yang artinya segala seluk beluk tentang tipografi. Seluk beluk tersebut antara lain 

sejarah huruf, jenis huruf, anatomi huruf, font family, serta berbagai prinsip 

keterbacaan dalam tipografi. Seluk beluk pengetahuan ini didukung oleh berbagai 

buku tentang tipografi. Jika tipografi telah berdiri sendiri sebagai satu keilmuan 

yang khas, sebaliknya tipografi desain merupakan terapan dari keilmuan tipografi 

dan pengetahuan tentangnya terdapat dalam sub bab buku-buku desain seperti 

desain kemasan, desain publikasi, desain layout, dsb. 

 

Tipografi desain dapat dijumpai di berbagai media komunikasi visual seperti 

kemasan, komik, majalah, surat kabar, buku, website, aplikasi, dsb. Tiap media 

tersebut memiliki anatomi atau kekhasan istilahnya masing-masing, dan besar 

kemungkinan media-media baru akan bermunculan dan  ditandai oleh anatomi 

beserta istilah-istilah baru, termasuk pada penerapan tipografi di media-media 

tersebut. Meski berbagai media dan anatomi senantiasa berkembang, dalam 

praktiknya tipografi yang diterapkan di media tersebut dikelola dengan penerapan 

prinsip-prinsip tertentu. Tipografi dalam kedudukannya di media dapat 

ditempatkan sebagai salah satu unsur visual, dan bagaimana ia dikelola dapat 

ditempatkan sebagai prinsip atau sisi perseptual. 

 

Penelitian ini bertujuan mencari tahu prinsip apa saja yang terdapat dalam praktik 

tipografi desain di media cetak dan digital, dan tidak meliputi media audio visual 

dan/atau bergerak. Penelitian ini fokus pada terapan tipografi pada media-media 

komunikasi visual multiple pages, contohnya buku, majalah, surat kabar. Pilihan 
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media multiple pages membutuhkan kesinambungan desain (tipografi) dari 

halaman ke halaman. Dari situ dapat dicari bagaimana huruf dikelola dari halaman 

ke halaman. Istilah dari halaman ke halaman menggambarkan adanya pergerakan. 

Pergerakan dari halaman ke halaman membutuhkan sesuatu untuk menyatukan, 

termasuk terapan huruf. Penyatuan ini perlu agar pembaca mendapati kejelasan 

teks yang dibaca dan tidak merasa bingung.  

 

Penelitian ini selain berangkat dari pengalaman praktis peneliti selaku desainer 

(tata letak) juga berangkat dari pengalaman selaku pembaca. Artinya, penelitian 

ini berangkat dari kebutuhan pembaca. Selain itu penelitian ini juga mencakup 

kebutuhan teks untuk kebutuhan tertentu, misalkan teks yang hanya untuk dibaca 

dan tes yang untuk dibacakan. Pula mencermati keragaman teks dalam 

hubungannya dengan unsur waktu, seperti teks yang berumur panjang dan teks 

berumur sesaat. Setidaknya dari hal-hal tersebut dikenali bagaimana dan seperti 

apa tipografi diterapkan di tiap media tersebut, atau paling banter penelitian ini 

menunjukkan berbagai kecenderungan penerapan tipografi di media-media seperti 

yang dimaksud. Di sini boleh diajukan adanya kompleksitas dalam terapan 

tipografi desain. 

 

Desain itu sesuai kebutuhan. Meski kompleksitas memerlihatkan sejauh mana 

kreativitas desainer namun tidak semua teks harus kompleks. Penelitian yang 

bertujuan mencari prinsip-prinsip desain ini dirasa perlu sebagai pedoman untuk 

mengajarkan dan memahami bagaimana tipografi dirancang serta diterapkan di 

berbagai media komunikasi visual multiple pages. Dengan kata lain jika prinsip 

dalam tipografi desain dapat diketahui maka selain ia mampu menjadi modal 

perancangan juga menjadi pertimbangan konseptual dalam perancangan, 

khususnya pada bagaimana dan seperti apa mengelola tipografi di situ. 

 

I.2 Perumusan Masalah 

Berawal dari tipografi dan kompleksitas penerapannya dalam media komunikasi 

visual multiple pages bisa diajukan pertanyaan seperti mengapa prinsip-prinsip 
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dalam tipografi desain perlu dikenali. Bukankah huruf dan perangkat kerjanya 

(tools) kian terfasilitasi dalam berbagai software desain dan kita tinggal 

menggunakannya saja? Jika prinsip-prinsip dalam tipografi desain perlu dikenali 

maka untuk tujuan apakah itu. Dari berbagai pertanyaan tersebut penelitian ini 

mencoba fokus pada pencarian awal yaitu mengidentifikasi terapan tipografi 

desain di berbagai media komunikasi visual multiple pages. Dari identifikasi 

tersebut diajukan pertanyaan yang sifatnya argumentatif yaitu mengapa prinsip-

prinsip dalam tipografi desain tersebut perlu dikenali, dan untuk tujuan apa? Hasil 

pengenalan dan argumentasi penerapan akan dijawab melalui bagaimana prinsip-

prinsip dalam tipografi desain diterapkan di media-media komunikasi visual 

multiple pages. 
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