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Diagram 1. memerlihatkan luasnya tipografi desain. Tipografi desain bisa 

dijumpai di berbagai media, yang memiliki anatomi masing-masing, serta alasan 

dan tujuan yang melatari. Meski ada kekhasan di masing-masing media tersebut 

namun prinsip dasar tipografi desain memiliki kesamaan. Penggambaran tersebut 

bisa kita jumpai seperti ada buku khusus tentang tipografi dan ada buku lain yang 

di dalamnya terdapat bahasan tentang tipografi. Capaian penelitian ini sekaligus 

menawarkan penelitian lebih lanjut seperti tipografi untuk desain khusus seperti 

teks agama, teks bidang tertentu (teknik). Tipografi desain yang demikian 

menempatkan huruf sebagai kode, atau huruf sudah terkodekan. Capaian dalam 

penelitian ini dapat digambarkan dalam grafis sebagai berikut. 

 

 
Diagram 2. Prinsip Tipografi Desain 

Sumber: FX Widyatmoko (2019)	  
 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dalam laporan kemajuan penelitian ini tetap mengacu pada tujuan 

penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan menentukan prinsip-

prinsip yang terdapat dalam tipografi desain multiple pages, membuat atau 

merumuskan sebuah pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dalam tipografi 

desain terutama pada media-media komunikasi visual multiple pages, serta 

mengajukan alasan-alasan yang sifatnya argumentatif guna menjelaskan 
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kompleksitas terapan tipografi desain dengan mengingat selalu bahwa tidak 

semua tipografi desain harus kompleks dikarenakan desain itu sesuai kebutuhan. 

Kesimpulan yang mengacu pada tujuan penelitian mencoba dibuktikan melalui 

analisis dan pembahasan. Penelitian ini sudah berusaha mengidentifikasi dan 

mencari prinsip-prinsip internal dan terutama eksternal dalam terapan tipografi 

desain di beberapa media multiple pages. Selain itu ditemukan pula berbagai 

alasan dan tujuan yang melatari terapan tipografi desain di berbagai media 

tersebut. Latar atau faktor eksternal ini perlu dikenali dan dipahami. Dengan 

memahami faktor eksternal tersebut pengetahuan desain(er) jadi lebih luas. 
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