PRINSIP-PRINSIP DASAR DESAIN
WEB
PENDAHULUAN
Dalam tulisan ini Anda akan menemukan bahasan tentang konsep dan teori tentang proses
desain visual situs web. Mulai dari langkah-langkah pengembangan situs web sampai
dengan teori-teori desain grafis yang diperlukan dalam mendesain.
Seni dan ilmu pengembangan situs web memerlukan keahlian pemrograman web dan
desain artistik. Kedua keahlian ini diajarkan dalam suatu pendekatan terpadu. Web
memang melibatkan banyak keahlian, tetapi tetap saja teknologi pemrograman dan
desain komunikasi visual merupakan dua hal mendasar dalam pengembangan website.

INTERNET DAN WEB
Internet adalah suatu jaringan global yang menghubungkan jaringan-jaringan berprotokol
IP. Menghubungkan berbagai jaringan disebut internetworking, oleh sebab itu dinamakan
internet.
Web adalah Sistem Informasi Terdistribusi Berbasis Internet. Sebagai media komunikasi, web
terdiri dari beberapa komponen utama :
•
•
•
•
•

Networks - Terdiri dari jaringan-jaringan LAN dan WAN yang saling terhubung membentuk
Internet
Clients - Browser web yang memungkinkan user untuk mengakses web
Servers - Menjalankan program-program secara konstans untuk melayani permintaan
informasi melalui web
Documents - Halaman-halaman web, sebagian besar dibuat dengan bahasa HTML.
Protocols - HTTP atau Hyper Text Transfer Protocol yang digunakan oleh klien dan server
untuk saling berkomunikasi dan TCP/IP

Pemahaman terhadap komponen-komponen ini dan bagaimana mereka bekerja sama
merupakan pondasi dasar untuk Desain dan Pemrograman Web.
Jaringan komputer adalah media komunikasi berkecepatan tinggi yang menghubungkan
komputer atau host. Suatu jaringan adalah kombinasi dari hardware dan software komputer
dan telekomunikasi. Ditujukan untuk menyediakan pertukaran informasi yang cepat dan
reliabel diantara host dalam jaringan. Web adalah layanan internet yang paling banyak
digunakan. Layanan lainnya antara lain : email, transfer file, streaming audio dan video, dan
login ke host remote.
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Agar supaya program dan komputer dari berbagai vendor dengan berbagai sistem operasi
dapat berkomunikasi dalam jaringan perlu ditetapkan satu set aturan dan kesepakatan
yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Aturan-aturan tersebut disebut protokol
jaringan. Protokol jaringan menetapkan hal-hal seperti :
•
•
•
•
•
•
•
•

format address dari host dan proses
format data
Cara mentransmisikan data
Pengalamatan dan pengurutan pesan
Memulai dan menghentikan koneksi
Menetapkan layanan jarak jauh
Pengaksesan layanan jarak jauh
Keamanan jaringan

Oleh karena itu agar suatu proses dalam suatu host dapat berkomunikasi dengan proses
dalam host lain, kedua proses harus mengikuti protokol yang sama.
Diantara protokol-protokol jaringan, IP (Internet Protocol) paling banyak digunakan. IP
adalah protokol dasar internet. Web adalah sebuah layanan yang menggunakan HTTP yang
berdasarkan protokol internet.

ALAMAT JARINGAN
Adalah suatu alamat untuk sebuah host komputer seperti nomor telepon untuk sebuah
telepon. Setiap host dalam internet memiliki alamat yang unik yang mengidentifikasikan host
dalam berkomunikasi. Skema pengalamatan merupakan bagian penting jaringan beserta
protokolnya. Untuk internet, setiap host memiliki alamat IP yang unik berupa 4 byte bilangan
terdiri dari 32 bit.

METODOLOGI DAN PRINSIP DESAIN
Pembuatan website yang asal-asalan tidak akan menghasilkan website yang baik.
Diperlukan proses yang sistematis dimulai dari menentukan konsep dan analisis kebutuhan.
Untuk membantu menghasilkan sebuah situs yang fungsional, logikal, mudah digunakan
efisien, dan atraktif diperlukan prinsip dan konsep seperti arsitektur informasi, desain
komunikasi visual, grafis dan warna, jenis huruf, tata letak, tingkatan visual, simetris,
keseimbangan, kesatuan dan variasi.

PROSES PENGEMBANGAN WEB
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Proses pengembangan web meliputi :
conceptualizing, architecting, designing, organizing, implementing, maintaining, dan
improving website agar secara fungsionalitas efektif, dan menarik dari segi estetika dalam
hal pertukaran dan penyampaian informasi.
Web adalah suatu media komunikasi masa yang baru. Untuk membuat website yang efektif
dengan desain yang baik dibutuhkan beberapa keahlian seperti : information architecture,
desain komunikasi visual, komunikasi masa, pemrograman komputer, administrasi bisnis, dan
psikologi konsumen.
Proses pengembangan website meliputi beberapa tahap, yaitu :
1. Requirement Analysis and Development Plan
Hal-hal yang harus ditentukan dalam tahap ini adalah :
•
•
•
•
•
•
•

Apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembuatan
website?
Masalah klien apa yang ingin Anda pecahkan?
Siapa target audiens website?
Pekerjaan desain dan pemrograman apa sajakah yang
harus dilakukan?
Sumber daya dan informasi apakah yang perlu disediakan
dalam website?
Siapa yang akan menyediakan konten informasi website
dalam dalam format apa?
Sumber daya apa yang diperlukan dan disediakan :
konten tekstual, photo-photo, gambar-gambar, audio,
video, logo-logo, identitas standar perusahaan, copyright,
credits, footers?

Tentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan diatas dan
buat perencanaan, buat dan kelompokkan konten, fungsional,
dan kebutuhan tampilan. Dan tentukan tujuan dan milestone
untuk pengembangan website.
2. Arsitektur Situs
Tentukan arsitektur yang tepat untuk situs. Arsitektur situs
dipengaruhi oleh sifat informasi yang akan disajikan dan cara
penyajiannya.
Information Architecture (IA) website berkaitan dengan
susunan, hubungan, konektivitas, organisasi logik, dan interaksi
dinamis diantara bagian-bagian pokok website.
Dalam setiap halaman web, pertimbangkan perihal
penempatan, tata letak, efek visual, font dan style teks, dan
lain-lain. Hal-hal tersebut juga penting tetapi mungkin lebih
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cenderung ke interior decoration daripada architecture.
Bagaimanapun, architecture dan dekorasi eksterior/interior
adalah dua hal yang sangat berhubungan.
Tahap ini menghasilkan cetak biru untuk pengembangan
website. Cetak biru adalah spesifikasi dari komponenkomponen dan konten-kontennya, fungsionalitas, hubungan,
konektivitas, dan interaksi. Implementasi website mengikuti
arsitekturnya. Aspek penting dari arsitektur situs adalah sistem
navigasi bagi pengunjung untuk melihat isi website.
3. Text-only Site Framework
Tahap ini untuk menyiapkan kerangka situs sebagai sebuah
fondamen untuk membuat penyesuaian dan untuk pekerjaan
selanjutnya untuk melengkapi situs.
•

Konten : buat daftar konten, siapkan file-file konten
untuk dimasukkan kedalam halaman-halaman web.
• Site map : buat diagram hubungan dari seluruh
halaman web yang akan dibuat untuk situs, tentukan
judul yang tepat untuk setiap halaman, tampilkan
kelompok halaman, link dalam dan luar situs, bedakan
halaman-halaman statis dan dinamis.
• Skeletal site/kerangka situs : halaman masuk,
homepage, sub halaman dan sub-sub halaman yang
khas, konten tekstual (dapat berupa ringkasan), formform HTML dengan tata letak tekstualnya, struktur hirarki
file situs.
• Navigasi : gunakan arsitektur situs dan sitemap untuk
menghubungkan halaman-halaman web, gunakan link
navigasi tekstual dengan penempatan perkiraannya
(left, right, top, bottom), hindari halaman yang deadend dan membuat user bingung.
4. Desain Artistik dan Komunikasi Visual
Konsep desain : feature-feature, karakteristik dan tampilan
serta citarasa situs. Desain harus merefleksikan identitas klien
dan tujuan situs.
Story boards : sketsa tata letak sederhana berdasarkan teks
situs untuk halaman-halaman yang khas, form-form HTML, dan
halaman-halaman tanggapan form HTML; header, footer,
margin, batang navigasi, logo, dan elemen grafis lainnya untuk
mendukung penyajian konten; umpan balik klien dan
persetujuan terhadap story boards.
Page layout : pengelompokkan dan hirarki konten; grid-grid,
perataan, konstanta dan variabel pada halaman;
penempatan dan ukuran dari chart, grafik, ilustrasi, dan foto;
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penggunaan kreatif ruang dan variasi dari font, grid, dan
warna; variasi dan pilihan style.
Homepage/entry page : visual untuk mendukung tujuan dan
fungsi unik dari pintu masuk ke situs dan homepage seperti
dideskripsikan dalam arsitektur situs.
5. Site Production
Page templates : buat template untuk halaman-halaman
yang khas dari seluruh level. Template adalah file-file kerangka
yang digunakan membuat halaman web dengan
menyisipkan teks, grafis dan konten lain pada tempat
bertanda dalam template. Dengan kata lain, template adalah
suatu kerangka halaman dengan desain tertentu, tata letak
dan grafis tertentu, yang siap disisipi dengan teks, link, grafis,
audio, video, dan konten lainnya. Sebuah halaman template
menyediakan file-file HTML, CSS, javascript, dan untuk template
yang lebih komplit juga menyediakan fitur-fitur server side
Prototype page : Gunakan template untuk membuat
prototype page, perlihatkan kepada klien dan dapatkan
umpan balik dan persetujuan klien. Pastikan sistem layout
didesain secara luwes untuk mengakomodasi kemungkinan
perubahan konten.
Client Side Programming : tambahkan script yang dapat
ditampilkan pada browser klien dan kemungkinan
penggunaan browser lainnya. Script dapat terdiri dari CSS dan
javascript yang akan membuat situs lebih interaktif dan
responsif
Server Side Programming : buat program untuk memproses
form, pembuatan halaman secara dinamis, akses database,
fitur e-bisnis dan e-commerce
Finished Pages : berdasarkan halaman prototype yang telah
dibuat, tambahkan teks, grafis, photo, animasi, audio, dan
video ke template untuk menghasilkan seluruh halaman web
yang dibutuhkan, lakukan penyesuaian akhir.
6. Error Checking and Validation
Gunakan tools untuk memeriksa halaman web untuk
menghilangkan ejaan yang salah, link yang putus, dan
permasalahan pengkodean HTML. Periksa juga waktu loading
halaman.
7. Testing
Cek situs dengan menggunakan berbagai jenis browser dari
berbagai lokasi. Periksa lagi kebutuhan dan arsitektur situs.
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8. Deploying
Upload situs ke web, buat URLnya diketahui pengguna
internet, dan daftarkan situs dengan menggunakan search
engine
9. Documentation
Tulis deskripsi website, fungsi, dan desainnya, struktur filenya,
lokasi penempatan file-file sumber untuk aspek seni dan
pemrogramannya, dan buat juga petunjuk pemeliharaan
website.
10. Maintenance
Lanjutkan operasi dan evolusi dari website

DASAR-DASAR DESAIN

HTML merupakan bahasa untuk membuat halaman web. Bersama dengan CSS, HTML
digunakan untuk menyusun isi dan menentukan cara penyajian informasi dalam suatu
halaman web. Tetapi, tanpa desain yang baik, suatu halaman web akan menjadi tidak
menarik dan mengesankan. Tidak ada aturan khusus tentang membuat desain website
yang baik. Tapi, memahami prinsip-prinsip desain dan hal-hal yang membuat suatu desain
baik atau buruk akan membantu membuat website yang lebih baik.
Prinsip-prinsip desain yang akan dijelaskan lebih jauh, berasal dari teori desain cetak yang
sudah sejak lama digunakan oleh para profesional yang bekerja dibidang desain.
Efektivitasnya telah teruji dalam desain surat kabar, papan reklame, grafis pada siaran
televisi, judul film, grafis animasi dan multimedia.

PENGERTIAN DESAIN
Desain adalah proses membuat dan mengkomunikasikan ide atau gagasan dalam bentuk
visual. Prinsip-prinsip dasar seperti kekontrasan (contrast), pengelompokan (grouping),
kedekatan (proximity), kesamaan (similarity), keterlanjutan (continuation), dan kesatuan
(unity), menyediakan susunan bagi elemen seperti titik, garis dan bidang, warna, tekstur, dan
ruang. Tujuan utama desain adalah mengkombinasikan seluruh komponen tersebut
kedalam suatu harmoni untuk mencapai satu kesatuan.

DESAIN DAN PERSEPSI
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Sebagai desainer, kita harus menyadari banyak faktor yang mempengaruhi proses
komunikasi. Dari yang sederhana, seperti faktor demografi dan regional suatu informasi,
sampai reaksi emosional dari audien target.
Seorang desainer juga perlu mempelajari teori-teori psikologis untuk memahami cara kerja
dari persepsi visual. Salah satunya adalah teori Gestalt, yang menyatakan bahwa
keseluruhan (whole) suatu objek visual lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Dengan
kata lain, orang akan melhat suatu objek sebagai satu unit utuh sebelum mereka menyadari
komponen-komponen tunggal yang menyusunnya. Sebagai contoh, jika seseorang melihat
suatu lukisan seorang bocah yang sedang naik sepeda, dia tidak akan memperhatikan
bahwa roda sepeda tersebut mempunyai 12 ruji, atau bocah itu mengenakan sweater
dengan tekstur kasar, atau bahwa sepeda tersebut berada di jalan yang berumput. Dia
hanya melihat seorang bocah yang sedang menaiki sepedanya!
Teori persepsi dasar ini menjelaskan kecenderungan pikiran manusia untuk
menyederhanakan dan menyatukan apa yang mereka lihat. Hal ini tentang bagaimana
kita menangkap dan memahami segala sesuatu disekitar kita. Inilah alasannya mengapa
tujuan utama desainer adalah menciptakan suatu kesatuan.

ELEMEN-ELEMEN DESAIN
Elemen-elemen desain adalah objek-objek seperti logo, icon, blok teks, dan photo yang
disertakan dalam suatu halaman web dengan suatu komposisi tertentu. Elemen-elemen
tersebut harus dikelompokkan dan diatur untuk menciptakan suatu arti dalam ruang dua
dimensi. Sebagian besar desainer mengelompokkan atau menyusun elemen-elemen ini
berdasarkan seperangkat pedoman untuk mendesain bidang dua dimensi yang disebut
prinsip-prinsip desain.
Jadi, elemen-elemen adalah obyeknya dan prinsip-prinsip desain adalah panduan untuk
menempatkan obyek dalam tata letak yang dikenal sebagai komposisi. Sebagai hasilnya
diperoleh banyak efek visual yang berbeda yang akan dibahas selanjutnya dalam tulisan ini
seperti kontras (contrast), hirarki (hierarchy), titik vokal (focal points), kesatuan (unity), dan
keseimbangan visual (visual balance). Prinsip-prinsip ini disebut sebagai "alat" dari desainer
visual. Namun, seperti dalam setiap disiplin, tidak cukup hanya mengikuti aturan saja.
Seorang desainer perlu tahu bagaimana membuat komposisi yang bermakna. Memahami
prinsip-prinsip desain adalah hanya langkah awal.
Salah satu cara yang tepat untuk belajar tentang desain adalah dengan mengkaji
bagaimana desainer lain memecahkan masalah visual yang sama. Apa yang membuat
sebuah desain sukses? Apakah pemilihan kombinasi warnanya? Apakah konsep dan
desainnya yang dapat bekerja sama untuk menyampaikan pesan yang kuat? Apakah
karena desain tertentu yang menarik?
Mulailah menganalisa karya desainer yang sukses. Anda akan menemukan banyak contoh
yang baik dalam berbagai majalah dan situs. Pastikan juga membaca tentang klien dan
tujuan dari suatu proyek desain kemudian lihat solusi produk akhirnya seperti apa. Ini untuk
memperoleh gambaran bagaimana desainer memecahkan masalah visual kedalam solusi
desain.
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Setelah Anda mulai memahami bentuk dan estetika, Anda akan menemukan bahwa ideide Anda sendiri akan mulai berkembang. Dan saat Anda meneruskan langkah, Anda akan
mulai mendapatkan lebih dan lebih banyak lagi kesempatan mendapatkan proyek desain.
Anda akan mulai mampu untuk mencari solusi canggih dari masalah visual yang Anda
hadapi. Seperti halnya proses penemuan kreatif, proses desain kadang-kadang bisa
membuat frustasi, tetapi jika Anda bertahan, hasilnya akan sangat layak!

TITIK (POINT), LINE (GARIS), DAN BIDANG (PLANE)

Gambar diatas menunjukkan bahwa semua komposisi atau tata letak dapat diuraikan
menjadi elemen-elemen sederhana, yaitu titik, garis, dan bidang. Semua bentuk,
bagaimanapun kompleksnya susunannya dapat diuraikan menjadi elemen-elemen
sederhana ini.
Gambar dibawah ini adalah gambar asli dan translasinya. Gambar translasinya
menunjukkan ilustrasi susunan titik, garis, dan bidang
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Space
Space atau jarak, dalam desain 2 dimensi adalah suatu ilusi kedalaman yang sangat
berguna yang mengundang minat untuk melihat kedalaman dari suatu komposisi desain.
Ukuran adalah cara paling mudah untuk menciptakan persepsi kedalaman, seperti contoh
dibawah ini :

Implementasinya dalam suatu desain halaman web dapat dilihat pada contoh desain
dibawah ini yang memanfaatkan ukuran dan nilai untuk menciptakan suatu kedalaman :
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Overlapping adalah cara lain menciptakan suatu kedalaman seperti contoh dibawah ini :

Contoh desain halaman web yang menggunakan overlapping (dan transparansi) dapat
dilihat pada gambar dibawah ini :
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Untuk menerapkan cara ini dapat menggunakan software grafis. Salah satu yang paling
banyak digunakan adalah adobe photoshop.
Space dalam web adalah unik, karena berada didalam layar komputer dengan segala
propertinya seperti aspek rasio 4:3 dan variabel karakteristik warnanya. Juga sebuah
halaman web ditampilkan dalam sebuah jendela browser yang dimensi dan ukuran fontnya
dapat diubah secara interaktif oleh user. Pengetahuan dalam hal memanipulasi jarak
dalam halaman web secara kreatif merupakan keahlian yang penting ketika membuat
layout halaman web. Contoh dibawah ini menunjukkan ilusi jarak yang diciptakan dengan
format horisontal dan penempatan gambar dengan jarak lebar.

Gambar dibawah ini mendemonstrasikan teknik crop yang menarik dalam usaha untuk
menciptakan suatu kedalaman
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KESATUAN (UNITY) DAN VARIASI (VARIETY)
Pengertian unity secara sederhana adalah penyajian dari suatu gabungan gambar. Artinya,
elemen-elemen seperti teks, grafis, dan shapes saling sesuai satu dengan yang lain dan
tampak sebangun dan berhubungan, disebut juga sebagai suatu harmoni.

CARA UNTUK MENCAPAI KESATUAN
•
•
•

Proximity
Repetition
Continuation

Aspek penting dari kesatuan visual adalah tampilan secara keseluruhan harus lebih dominan
daripada bagian-bagiannya. Contoh dibawah ini tidak memperlihatkan suatu kesatuan,
hanya tampak sebagai suatu rentetan kotak pada permukaan putih.
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Sementara contoh dibawah ini menunjukkan suatu kesatuan dengan menggunakan suatu
grid untuk meratakan kotak-kotak tersebut sehingga menciptakan proximity (kedekatan)
dan continuation (keberlanjutan).

Jika melihat gambar diatas maka mata kita akan tertarik menelusuri gambar dari atas
kebawah dan dari satu sisi ke sisi lain.
Hal yang sama dapat dilihat pada suatu halaman web dibawah ini
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Halaman ini menggunakan layout yang familier terdiri dari batang navigasi atas, gambar
yang besar, sebaris teks dengan ikon dan logo di kiri atas. Perancang web page ini juga
konsisten dalam hal penggunaan margin, jarak antara teks, dan perataan internal seperti
antara tempat logo dengan headline.
Continuation adalah suatu susunan yang terencana dari bermacam-macam bentuk
sehingga batas tepinya segaris yang menampakkan kontinyunitas dari satu bentuk ke
bentuk lain dalam desain.
Contoh dibawah ini merupakan suatu pencapaian kesatuan dengan menggunakan
pengulangan bentuk dan warna. Titik fokalnya terletak pada gambarnya.

Sedangkan website IBM dibawah ini mencapai kesatuan dengan menggunakan warna,
garis horisontal yang kuat, dan grid.
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Elemen penting lain untuk suatu kesatuan dalam sebuah website adalah ukuran dan gaya
font, warna latar belakang halaman, penempatan elemen navigasi, gaya hyperlinks, dan
kekonsistenan format layout.
Mencapai suatu kesatuan dalam desain adalah tujuan dari proses desain tetapi tidak
seluruhnya harus seragam. Harus ada suatu variasi untuk menambah daya tarik dan
menghindari kesan monoton. Lalu bagaimana resep yang benar untuk mendesain?
Seberapa banyak aspek kesatuannya? Seberapa banyak variasinya? Bagaimana seorang
desainer mengetahuinya? Tidak ada resep tertentu yang paling benar. Mendesain adalah
suatu proses kreatif.

EMPHASIS, FOCAL POINT, DAN HIERARCHY
Seorang audiens harus memiliki tempat untuk memulai ketika melihat suatu desain dan akan
memilih titik mulai dalam usaha untuk memperoleh kesan visual. Titik mulai (starting point)
dalam desain disebut suatu titik fokal (focal point) dan merupakan tempat paling menonjol
dalam desain. Tiga alat sederhana bagi desainer untuk membuat titik fokal adalah isolasi,
ukuran, dan nilai.
Pada tiga gambar dibawah ini, gambar ketiga menggunakan kotak dengan warna paling
gelap (nilai) untuk menarik mata kepadanya yang juga diletakkan secara terpisah dari
kotak lain yang memiliki pola perataan tertentu. Karena kotak tersebut paling gelap dan
terisolasi dari yang lain, maka kita akan pertama kali terfokus padanya.
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1

2

3

Gambar berikutnya menunjukkan efek size (ukuran) dan proximity (kedekatan). Pada
gambar pertama 3 bentuk bangun yang berbeda mempunyai ukuran yang sama. Oleh
karena itu ketiga bentuk tersebut memiliki tingkat daya tarik yang sama. Karena mereka
dikelompokkan dan diposisikan dalam suatu kotak, maka ketiga bangun tersebut terasa
sebagai satu kesatuan. Pada gambar ke-2, lingkaran kecil menjadi titik fokal karena
posisinya. Meskipun 2 bentuk lain berukuran lebih besar, mereka diposisikan sebagai elemen
sekunder dalam komposisi tersebut. Pada gambar ke-3, lingkaran besar menjadi titik fokal
karena ukurannya dan posisinya yang paling terisolasi.

1

2

3

Titik fokal dapat berupa apa saja, logo, headline, atau gambar yang menyatakan sesuatu
secara langsung tentang konten dari halaman web. Pada situs komersil, titik fokal
cenderung sebuah headline, nama perusahaan, logo, atau gambar lain, yang akan
memandu pengunjung menuju informasi dalam halaman tersebut.
Hierarchy, secara sederhana adalah urutan dari sesuatu yang Anda lihat. Urutan ini
ditentukan oleh tingkat pentingnya setiap elemen dan pesan utama yang ingin Anda
sampaikan. Pada gambar berikut ini, kita melihat elemen gambar menjadi titik fokal.
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Dalam gambar dibawah ini elemen headline dan konten sebagai titik fokal utama :

Pada gambar berikut ini, hirarki dimulai dengan konten, diikuti dengan logo kecil, logo yang
terisolasi.
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Meskipun navigasi merupakan komponen kritis setiap website, tidak harus diberi penekanan
di setiap halaman. Umpamakan saja navigasi sebagai satu set rambu jalan di jalan raya.
Mereka seharusnya mudah terlihat dan memberikan informasi secara efektif kemana harus
pergi, dan tidak menguasai seluruh area jalan raya.

KONTRAS
Dalam kehidupan, kita sudah mempelajari tentang kontras. Kita tahu bahwa atas adalah
lawan dari bawah, siang lawannya malam, dan kedepan lawannya kebelakang. Dalam
desain, kontras dapat menyampaikan sesuatu yang berlawanan, seperti hitam dan putih,
tebal dan tipis, kecil dan besar. Sederhananya, kontras dalam desain adalah tampilan yang
berlawanan.
Satu komponen dasar kontras adalah figure-ground relationship atau sering disebut sebagai
“ruang positip dan negatip”. Figure-ground relationship juga membantu menciptakan
kedalaman dalam ruang dua dimensi.
Pada gambar disebalah kiri dibawah ini, kita akan cepat mengenali bahwa sebuah
lingkaran hitam berada di atas sebidang area putih (bukan sebuah ruang putih dengan
sebuah lingkaran didalamnya), dan gambar disebelah kanan, lingkaran hitam tampak
berada diatas lingkaran abu-abu. Kita katakan lingkaran hitam tersebut berada di latar
depan (foreground) dan lingkaran abu-abu di latar belakang (background). Kekontrasan
diantara latar depan dan belakang membantu orang untuk merasakan kedalaman,
meskipun sebenarnya tidak ada kedalaman dalam permukaan 2 dimensi.
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KEGUNAAN KONTRAS
Kegunaan mendasar dari kontras adalah untuk membuat variasi visual dari suatu komposisi
dan meningkatkan efek visual secara keseluruhan.
Kegunaan kontras pada layar komputer adalah untuk membantu mata membedakan
diantara elemen-elemen. Kontras dapat meningkatkan keterbacaan (readability) dan juga
dapat menyuarakan pesan dengan lantang atau halus kepada audiens.

KONTRAS UKURAN (SIZE)
Ukuran adalah paling mendasar dan sering menggunakan bentuk kontras dalam desain.
Ukuran dari suatu bentuk hampir selalu menjadi hal pertqma yang menarik perhatian. Photo
yang besar, layar yang besar, atau kapal yang besar akan pertamakali menarik perhatian
kita, oleh karena ukurannya. Demikian halnya dengan benda yang sangat kecil, seperti
ukiran yang kecil atau lukisan dengan detail yang kompleks. Ukuran yang ekstrim akan
menarik perhatian kita. Berdasarkan alasan ini, ukuran merupakan bagian yang penting
dalam keseluruhan kesadaran visual kita.
Dibawah ini adalah contoh yang baik dalam penggunaan ukuran yang ekstrim untuk
mengubah efek dramatik dari suatu komposisi.
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Gambar dibawah ini mengilustrasikan apa yang akan terjadi dengan elemen terkecil jika
ukurannya diperbesar secara progresif. Dimulai dengan desain aslinya bergerak ke gambar
disebelah kanannya. Disini dapat kita lihat bahwa pada contoh yang kedua, kontras relatif
diantara 2 elemen masih ada, tetapi tidak memberikan efek sedramatis aslinya. Pada
gambar terakhir, 2 elemen tersebut, mulai bersaing memperebutkan ruang, dan hasilnya
efek kontras secara visual akan menghilang.

Dalam web, contoh dari kontras suatu bentuk dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Bentuk geometris yang keras, kaku membentuk kontras yang baik dengan gambar yang
lembut, organis dari sebuah mata. Efek dramatis bertambah dengan nilai gelap dan terang
yang digunakan pada ke 2 jendela biru.
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NILAI KONTRAS
K
Nilai ad
dalah saran
na lainnya untuk mengatur kek
kontrasan. Hal
H ini berh
hubungan dengan
tingkat kegelapan
n dan terangnya suatu
u obyek. Sattu sisi ekstrim
m putih, lain
nnya hitam. Dalam
seni me
enggamba
ar, nilai digunakan un
ntuk memodelkan bentuk tiga d
dimensi dan untuk
menunjjukkan sumb
ber cahaya
a.
Salah sa
atu kompon
nen dasar kontras
k
ada
alah hubung
gan sosok-g
ground serin
ng disebut sebagai
ruang positif
p
dan negatif. "H
Hubungan sosok-groun
s
nd juga me
embantu u
untuk menc
ciptakan
kedalam
man dalam
m ruang du
ua dimensi.. Pada Ga
ambar 4.22 di kiri kita cepat me
enyadari
bahwa lingkaran hitam seda
ang duduk
k di sebuah
h lapangan
n putih (bu
ukan spasi dengan
lubang di dalamny
ya), dan di sebelah kanan, lingkaran hitam ta
ampaknya di depan lin
ngkaran
abu-ab
bu. Kita men
ngatakan liingkaran hitam di lata
ar depan da
an lingkara
an abu-abu di latar
belakan
ng. kontrass antara la
atar depan
n dan lata
ar belakang
g memban
ntu orang melihat
kedalam
man, meskipun tidak ada
a
kedalam
man sebena
arnya pada
a permukaa
an dua dime
ensi.
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TUJUA
AN KONTR
RAS
Tujuan dasar dari kontras unttuk mempe
erkenalkan berbagai visual
v
kedalam kompo
osisi dan
gkatkan efek visual sec
cara keselurruhan. Menciptakan ko
ontras yang
g sederhana
a dapat
mening
dilakuka
an dengan mudah. Se
etiap tanda yang dibua
at pada selembar kerttas atau lay
yar akan
mencip
ptakan konttras denga
an menyela
a ruang puttih. Tanda tunggal akkan menga
acaukan
permuk
kaan dan se
ekaligus me
engatur ruan
ng dimana tanda tung
ggal tersebu
ut berada. Namun,
dalam rangka me
enciptakan keharmonissan, kesatua
an, desain terpadu,
t
de
esainer yang sukses
ahu bagaim
mana untu
uk memanip
pulasi kontrras dalam banyak ca
ara dan di banyak
harus ta
situasi yang
y
komple
eks. Lihat be
eberapa co
ontoh pemb
bentukan efek kontras dibawah in
ni.

Tujuan kontras di layar ada
alah untuk membantu
u mata me
embedakan
n antara berbagai
b
n. Kontras menciptaka
m
an kedalam
man dan ke
etegangan antar elem
men. Kontras dapat
elemen
membu
uat drama dan penin
ngkatan ketterbacaan. Kontras juga dapat berbicara dengan
lantang
g atau deng
gan lembut kepada pe
enonton.

KONTR
RAS DENG
GAN UKUR
RAN
Ukuran adalah bentuk yang paling
p
dasa
ar, dan paling sering digunakan m
membentuk
k kontras
dalam desain. Uk
kuran yang menyimpa
ang dari su
uatu bangu
un hampir selalu men
njadi hal
kan diperha
atikan. Misa
alnya, layarr besar, seb
buah foto b
besar atau perahu
pertama yang ak
y
akan memikat
m
leb
bih dulu karena ukuran
nnya. Sama
a memikatn
nya adalah sesuatu
besar yang
yang sa
angat kecil, seperti pattung kecil atau
a
lukisan dengan de
etail yang ru
umit. Ukuran
n ekstrim
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n mereka menuntut
m
perhatian
p
k
kita.
Oleh kkarena itu, ukuran
hampir selalu memikat, dan
adalah bagian penting dari kesadaran
k
v
visual
secara
a menyeluru
uh.

ali, ukuran suatu
s
objek
k dianggap kecil atau besar diban
ndingkan dengan ukuran figur
Seringka
manusia
a. Ukuran seperti nilai, bersifat relatif. Misalny
ya, jika seekor semut d
ditempatka
an dekat
sosok manusia,
m
se
emut akan tampak sa
angat kecil. Di sisi lain
n, jika seekor semut berdiri
b
di
samping sebutir pa
asir, akan te
erlihat agak besar.
n menggun
nakan sensasi ruangan
n dan bentuk, usaha merancan
ng aspek ko
omposisi
Dengan
akan menjadi
m
lebih mudah dan sukses. Salah
S
satu cara
c
untuk mengemba
angkan pen
ngertian
ini adallah dengan
n hanya me
emperbesar satu elem
men dalam layout.
l
Melihat semua bagian
tata lettak dalam susunan ba
aru dapat merangsan
ng pemikiran yang berbeda dan
n ide-ide
baru mungkin
m
muncul. Pikirka
an betapa berbedanya ruang tamu
t
Anda
a akan terlihat dari
sudut pandang
p
la
ain. Misalnya, bayi yan
ng merang
gkak tidak melihat ap
papun kecu
uali kaki,
sepatu,, dan bagia
an bawah furnitur yan
ng memben
ntuk sudut pandangny
ya. Baginya
a, ruang
diatur dengan
d
sangat berbe
eda dibandingkan orrang dewa
asa. Untuk melihat da
ari sudut
pandan
ng bayi, cu
ukup denga
an menurun
nkan badan
n dan bertu
umpu pada
a tangan dan
d
lutut
maka akan
a
tampa
ak dunia ya
ang berbed
da itu! Sebu
uah raksasa
a melihat ru
uangan yan
ng sama
akan melihat
m
punc
cak kepala,, dan berba
agai geraka
an kecil darii sosok liliput. Menguba
ah sudut
pandan
ng dapatt menguba
ah pemikira
an tentang
g bentuk, dan
d
meliha
at secara ekstrem
kadang
g-kadang menjadi
m
titik yang baik untuk
u
memu
ulai.

KONTR
RAS DALA
AM NILAI
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dalah saran
na lain untuk mengend
dalikan kontras. Ini mengacu pad
da kegelapan atau
Nilai ad
kecerah
han relatif suatu
s
objek
k. Pada satu
u sisi ekstre
em adalah putih,
p
sisi lain berwarna
a hitam.
Semua nada abu-abu terletak antara ke
edua kutub.. Nilai sering
g disebut da
alam hubun
ngannya
dengan
n warna, tettapi disini akan fokus pada
p
hitam dan putih.
Dalam seni tradisio
onal, nilai digunakan
d
untuk mem
modelkan bentuk tiga dimensi da
an untuk
mber cahay
ya. Disisi la
ain, desainer, mengg
gunakan nilai hampir secara
menunjjukkan sum
eksklusiff untuk men
nunjukkan te
erang atau gelap.
Terganttung pada komposisi, nilai kontra
as dapat be
erkisar dari dramatis h
hitam dan putih
p
ke
berbag
gai nuansa abu-abu untuk kon
ntras yang
g lebih halus. Seoran
ng desaine
er harus
memah
hami penga
aturan nila
ai karena itu berarti mengatur kekontrasa
an dan karrenanya
mengendalikan da
ampak desa
ain keseluru
uhan. Sering
g kali, hitam
m dan putih saja mungkin tidak
ensasi yang
g diinginkan. Warna abu-abu
a
biisa menjadi pilihan
cukup untuk menciptakan se
angat baik untuk
u
mena
ambahkan berbagai
b
nilai-nilai dan
n kekayaan
n komposisi.
yang sa

KONTR
RAS SIMULLTAN
Semua elemen da
alam desain saling mempengar
m
ruhi. Nilai-niilai cahaya
a dipengaru
uhi oleh
nilai-nila
ai gelap, dan putih
h mencipta
akan ketegangan te
erhadap h
hitam, teta
api nilai
sebena
arnya berub
bah menurut lingkunga
annya. Misallnya, bentuk abu-abu akan tamp
pak lebih
gelap pada
p
latar belakang
b
abu-abu tera
ang tetapi tampak
t
leb
bih ringan pa
ada latar be
elakang
gelap. Ini disebut kontras
k
simu
ultan. kontrras simultan adalah pe
enting karen
na mendoro
ong kita
h
membuat pilih
han dalam penempata
p
an elemen dan menjadi sensitif te
erhadap
untuk hati-hati
kehalussan nilai.
Kontras nilai sangat penting di Web, terutama
t
antara
a
latarr depan dan latar belakang
p kontras, penonton
p
tidak
t
akan dapat me
embedakan
n antara
karena jika tidak ada cukup
elemen
n dan desain akan tam
mpak datar, atau kuran
ng dampak
k. Gambar d
dibawah inii adalah
contoh yang baik
k dari desaiin yang datar. Semua elemen se
eperti judul,, link, gamb
bar bulu
dan latar belakang memiliki ukuran
u
yang
g sama dan
n semua menuntut perhatian yan
ng sama
m
an kurangny
ya hirarki. Miskinnya
M
pilihan
p
pola latar belakkang menc
ciptakan
yang menghasilka
kesulitan dalam me
embaca.
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KONTR
RAS BENTU
UK
Untuk memahami
m
kontras me
elalui bentu
uk, pertama
a kita haru
us memaha
ami konsep bentuk.
Bentuk adalah katta yang me
endefinisikan desain du
ua dimensi sebagai da
aerah yang
g dibuat
atas yang melingkupi. Batas dap
pat berupa garis, warn
na atau pe
erubahan nilai. Nilai
oleh ba
mengacu terang atau
a
gelap relatif suatu
u obyek.
entuk digun
nakan untuk
k menggam
mbarkan ele
emen-elem
men visual dua dimensi. Bentuk
Kata be
tiga dim
mensi disebu
ut volume. Sangat
S
pen
nting untuk diingat
d
bah
hwa setiap b
bentuk tiga dimensi
memilik
ki bentuk mitra
m
dalam
m ruang du
ua dimensi.. Sebagai contoh, ku
ubus memiliki mitra
abstrak
k persegi. Adanya
A
mitrra tersebut memungkiinkan kita untuk
u
memperlakukan
n bentuk
tiga dim
mensi sebag
gai elemen abstrak dallam ruang dua
d
dimenssi.
Kontras bentuk dapat dicapa
ai dengan membandin
m
ngkan satu je
enis bentukk dengan ya
ang lain,
k
yan
ng paling dramatis
d
ak
kan terjadi ketika sala
ah satu ben
ntuk dibandingkan
tetapi kontras
dengan
n bentuk yang
y
sama
a sekali be
erlawanan. Contohny
ya, bentuk lengkung kontras
dengan
n bentuk sudut, bentuk geomettris kontras dengan bentuk
b
orga
anik. Lihat gambar
dibawa
ah ini.

ar dibawah
h ini adalah
h contoh yang
y
baik dari kontra
as bentuk ini dimana persegi
Gamba
panjang
g berisi foto
o besar yang mengand
dung bentu
uk organik yang
y
kuat ko
ontras deng
gan tiga
lingkara
an di sebellah kiri. Kom
mbinasi berbagai ben
ntuk mulai dari huruf kapital unttuk logo
persegi panjang (k
kanan atas) dengan ik
kon lingkara
an kecil (kiri bawah), d
disini ada berbagai
b
bentuk yang bagu
us yang mem
mberikan ko
ontras bentuk pada ha
alaman.
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KESEIM
MBANGAN
N VISUAL
Semua komposisi baik
b
dalam
m seni rupa atau desain grafis, terrdiri dari stru
uktur yang tampak
memilik
ki berat visua
al. Berat visu
ual yang dirasakan dapat dilihat pada
p
kelom
mpok eleme
en, yang
ketika dikelompok
d
kan bersam
ma-sama, dianggap le
ebih berat daripada
d
te
erpisah. Area gelap
yang besar
b
juga dapat dia
anggap leb
bih berat dari
d
area yang lebih kecil. Ketik
ka suatu
kompossisi tampak
k menyatu dan memiiliki jumlah yang tepa
at dari bera
at visual di seluruh
ruang, maka
m
dikatakan seimb
bang.
Dua dari keseim
mbangan visual
v
yang
g paling umum
u
dala
am desain
n dikenal sebagai
bangan simetris
s
da
an asimetris. Keseimbangan simetris dicapai dengan
keseimb
menyan
ndingkan elemen
e
dala
am jumlah yang sama
a untuk men
ncapai keseimbangan
n seperti
cermin.. Simetri bisa
a sangat menyenang
m
kan untuk mata dalam
m banyak komposisi. Sebagai
S
contoh, salah sattu jenis yan
ng paling umum darri simetri ad
dalah unda
angan perrnikahan
nal dengan
n poros terp
pusat, dan teks
t
ditemp
patkan di te
engah halam
man, berpu
usat dari
tradision
kiri ke ka
anan.
Keseimb
bangan asimetris sang
gat berbeda
a dalam ha
al bahwa ke
eseimbanga
annya tidak
k mudah
terdete
eksi seperti keseimbang
gan simetriss. Contoh keseimbang
k
gan semaca
am ini dapa
at dilihat
pada Gambar
G
dibawah ini dimana elemen gela
ap kecil lan
ngsung disa
andingkan dengan
elemen
n cahaya besar
b
yang menciptak
kan keseimb
bangan visual yang tiidak tepat, namun
entah bagaimana
b
a kedua bag
gian tampa
ak seimbang
g.
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Desain asimetris seringkali
s
le
ebih sulit untuk
u
dicap
pai karena desainer harus berim
majinasi,
ptakan sesu
uatu yang lebih can
nggih, solussi yang tid
dak terpred
diksikan. So
olusi tak
mencip
terprediksi kurang mungkin le
ebih diingin
nkan karena
a menyang
gkut penam
mpilan yang
g dapat
an dengan jangka wak
ktu yang lama alias tid
dak membo
osankan. Ke
eseimbanga
an visual
bertaha
dapat disesuaikan
d
n dalam setiiap tata leta
ak tergantu
ung pada efek
e
yang in
ngin dicapa
ai seperti
yang diiilustrasikan pada Gam
mbar 1 dan Gambar
G
2.

Gamba
ar-gambar ini
i menggunakan elem
men hampirr identik sep
perti jenis, gambar dan
n warna,
kecuali bahwa Ga
ambar 1 simetris, sedan
ngkan Gambar 2 asime
etris.
Dari ke
edua gamb
bar tersebut, banyak yang akan
n berangga
apan bahw
wa desain asimetris
a
sedikit le
ebih menarrik, dan tida
ak terpredikssikan daripada yang simetris.
s

TYPOG
GRAPHY
Typogra
aphy adala
ah perpaduan antara seni
s
dan te
eknik menga
atur tulisan,, agar makssud dan
arti tulissan dapat tersampaika
t
an dengan baik secarra visual kepada pembaca. Peng
golahan
tipografi tidak hanya terbattas pemiliha
an jenis hu
uruf, ukuran
n huruf, de
ekorasi, kessesuaian
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dengan tema, tetapi juga meliputi tata letak vertikal atau horizontal tulisan pada sebuah
bidang desain.
Ilmu tipografi digunakan pada banyak bidang diantaranya desain grafis, desain web,
percetakan, majalah, desain produk dan lain-lain. Tipografi untuk web sedikit rumit
dibanding dengan tipografi untuk cetak (printing). Perbedaan terbesar adalah tidak
adanya kendali penuh atas jenis penampilan di web, karena sifatnya yang dinamis.
Perancang web hanya memiliki sedikit kontrol terhadap pengaturan tipografi. Jenis font
yang hilang atau tidak ditemukan pada komputer pengguna, perbedaan browser dan
platform rendering, dan dukungan standar dalam CSS membuat tipografi web nampak
“menakutkan” jika tidak cocok ketika ditampilkan. Namun dengan hadirnya CSS3 untuk
tipografi web, kita memiliki sarana untuk membuat tampilan font terlihat lebih menarik, dan
yang terpenting adanya kontrol penuh. Misal efek shadow, border, transparan, dan lain-lain.
Untuk mengatasi font yang tidak ditemukan atau hilang, dapat menggunakan font online
misalnya Google Font. Selain gratis, jumlah font juga banyak dan bervariasi. Tipe bold,
handwriting, serif, san serif, dan lain-lain.

COLOR
Psikologi warna merupakan bidang studi khusus untuk menganalisa efek emosinal dan
perilaku yang dihasilkan oleh sebuah warna maupun kombinasi warna. Sebagai contoh,
pemilik website e-commerce ingin mengetahui warna yang dapat menghasilkan banyak
uang dari para pengunjung website sehingga tidak sembarang memilih warna untuk
diterapkan dalam website tersebut. Bisa jadi warna yang cocok adalah warna merah,
orange atau biru. Seorang dekorator rumah sudah sangat mahir dalam memilih warna untuk
mengubah suasana kamar tidur menjadi lebih tenang.
Pemilihan warna, meskipun dianggap sepele namun sangat menentukan kesan dan
penilaian seseorang. Warna merah mungkin cocok untuk website e-commerce namun tidak
cocok dengan website yang menyajikan berita. Berikut beberapa arti warna menurut
psikologi warna.


Warna merah memiliki reputasi untuk merangsang adrenalin dan tekanan
darah. Seiring dengan efek-efek fisiologis, merah juga dikenal untuk
meningkatkan metabolisme manusia, warna yang menarik, dramatis, dan
kaya. Warna merah juga merupakan warna gairah.



Oranye adalah warna yang sangat aktif dan energik, meskipun tidak
membangkitkan gairah seperti halnya warna merah. Sebaliknya, oranye bisa
mewakili sinar matahari dan perasaan bahagia, antusiasme, dan kreatifitas.



Kuning adalah warna yang aktif dan mencolok. Oleh karena itu, warna ini
sering digunakan untuk taksi dan tanda hati-hati. Warna ini juga mewujudkan
rasa bahagia.



Hijau paling sering dikaitkan dengan alam. Warna ini warna yang
menenangkan yang melambangkan pertumbuhan, kesegaran, dan
harapan. Ada sedikit keraguan mengapa warna ini sering dikaitkan dengan
28

perlindungan lingkungan. Secara visual, hijau jauh lebih mudah diterima
mata, dan jauh lebih dinamis daripada kuning, oranye, atau merah


Ungu dianggap wujud kekayaan dan pemborosan. Pemborosan yang
berdampak pada alam. Ungu paling sering dihubungkan dengan bunga,
gemstones, dan anggur. Warna ini menyeimbangkan stimulasi merah dan
efek biru yang menenangkan.



Putih dianggap warna kesempurnaan, cahaya, dan kemurnian. Inilah
sebabnya mengapa warna putih digunakan dalam iklan deterjen, dan
mengapa pengantin mengenakan gaun putih di hari pernikahannya.



Hitam sering dihubungkan dengan konotasi negatif seperti kematian dan
kejahatan, juga dapat menjadi warna kekuasaan, keanggunan, dan
kekuatan, bergantung pada bagaimana itu digunakan.

KESEIMBANGAN
Tentunya dalam membuat sebuah web tidak hanya harus terlihat bagus dan menarik,
tetapi sebuah web yang baik adalah web yang seimbang. Keseimbangan adalah
aturan dari kekontrasan visual yang sangat penting, karena sangat bermanfaat bagi
pengunjung.
Lalu apa yang dimaksud dengan teori asimetris? Dalam dunia desain web, terkadang
dapat terjadi adanya objek-objek yang berlawanan. Misalnya sisi satu memiliki objek
lebih kecil dari objek yang lainnya. Keseimbangan Asimetris dapat memberi kesan
santai dan casual. Tetapi, penggunaan asimetris akan memiliki kesulitan tersendiri bagi
desainer, karena ia harus menentukan layout dengan teliti untuk memberikan kesan
bahwa desain tersebut seimbang. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai teori
asimetris dalam dunia desain web mari kita bahas lebih dalam.

BULLY ENTERTAINMENT
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Terkada
ang saat anda
a
melih
hat hal-hal yang asim
metris, And
da mungkin
n akan berpikir itu
tidak akan berhasil untuk menghasilka
an simetris yang
y
semp
purna bukan? Tetapi sebagai
s
permulaan mengenai gagasan teori in
ni, mereka menghasilk
m
kan hasil ya
ang cukup baik.
b
Mereka
a membuat ukurang
g yang be
esar, mem
mbuat ilustrrasi desain
n yang ba
aik, dan
mengim
mbanginya
a dengan text. Ukura
an mereka
a memastik
kan merekka sangat terlihat.
Inilah yang
y
diseb
but keseim
mbangan alami
a
anta
ara elemen
n tunggal yang bessar dan
alterna
ative yang dikemas
d
leb
bih padat.

JORGE RIGABERT
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Dalam dunia dessain web, layout
l
pad
da web ini terlihat cu
ukup stand
dar yang berisikan
b
sebuah
h kolom kecil yang be
erisi naviga
asi, kemudiian di sisi la
ainnya terd
dapat kolom yang
lebih be
esar yang berisi isi kon
nten. Kemu
udian, coba
a perhatika
an side bar pada web
b ini. Hal
tersebu
ut dapat dikatakan asimetris,
a
tetapi hal tersebut dap
pat menyeimbangkan
n kolom
konten. Tetapi ten
ntunya tanp
pa latar be
elakang gelap, side ba
ar tidak aka
an menonjol.

GAMB AR PENYE IMBANG TEKS
T
Setelah
h Anda me
elihat kedua
a contoh sederhana dari teori asimetris
a
da
alam dunia
a desain
web, mari
m kita bahas pende
ekatan lainn
nya. Pende
ekatan lain yang cuku
up standar dipakai
dalam desain asim
metris untu
uk desain web
w
adalah
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Contoh ini juga menggunakan elemen desain asimetris berdasarkan gambar besar
yang dikombinasikan dengan teks. Gambar tersebut diciptakan dengan arti
keseluruhan pada gaya situs ini. Walaupun sedikit kurang fungsional, akan tetapi hal
tersebut membuat anda semakin penasaran dengan apa yang dimaksud dengan situs
ini.

ADAPTIVE WEB DESIGN
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Halaman “About Me” pada Situs ini mencakup ide yang sangat sederhana dimana
latar belakang menyeimbangi latar depan yang asimetris. Walaupun latar belakang ini
tidak terlalu jelas maksudnya, tetapi dalam dunia desain web dapat kita lihat bahwa
situs ini memiliki ilusi yang baik. Terkadang desain yang sederhana memang terlihat lebih
luar biasa.

ROBERT DABI
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Dalam hal ini, latar belakang memang memainkan peran yang menarik dalam desain,
tetapi tidak menghasilkan elemen asimetris seperti yang telah kita lihat di beberapa situs
diatas. Dapat kita lihat bahwa situs ini cukup baik memberikan ilusi kepada
pengunjungnya dengan cara mengaburkan garis dengan sesuatu yang sederhana
seperti bayangan dibawah gambar. Dan itu membuat latar belakang dan latar depan
menyatu dengan baik sehingga terlihat segar dan bersih.

KESEIMBANGAN
Keseimbangan sama dengan dua buah benda yang sama berat/bobotnya. Dalam
hubungan dengan grafis, kita membicarakan tentang bobot visual. Setiap elemen pada
sebuah visual memiliki bobot yang telah ditentukan oleh ukuran gelap atau terang serta
tebal atau tipis sebuah garis. Ada dua pendekatan dasar untuk menyeimbangkan. Yang
pertama adalah keseimbangan simetris yang merupakan susunan dari elemen agar merata
ke kiri dan ke kanan dari pusat/tengah. Yang kedua adalah keseimbangan asimetris yang
merupakan pengaturan yang berbeda agar dua sisi memiliki bobot visual yang
sama. Warna, nilai, ukuran, bentuk, dan tekstur dapat digunakan sebagai unsur
penyeimbang.
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Keseimbangan simetris dapat mengkomunikasikan sebuah kekuatan dan stabilitas dan ini
bisa diterapkan pada publikasi tradisional dan konservatif, presentasi, dan situs web.
Keseimbangan asimetris dapat menyiratkan kontras, gerakan dinamis, mengejutkan dan
informalitas. Hal ini cocok untuk publikasi modern dan publikasi hiburan, presentasi, dan
website.
Untuk menciptakan keseimbangan:
1. Ulangi bentuk tertentu secara reguler dan sama ukurannya, baik secara vertikal
maupun horizontal.
2. Pusatkan elemen pada tengah halaman.
3. Menempatkan beberapa visual kecil di sisi yang lain untuk menyeimbangkan
gambar yang besar atau blok teks.
4. Gunakan satu atau dua bentuk yang tidak biasa dan buat juga bentuk-bentuk yang
reguler.
5. Menyeimbangkan sebuah teks tebal dengan warna cerah dan berwarna warni.
6. Memberi ruang kosong yang longgar untuk blok teks atau gambar yang gelap.
IRAMA
Ritme/ Irama adalah pola yang dibuat oleh elemen-elemen secara berulang dan bervariasi.
Pengulangan (mengulangi unsur serupa secara yang konsisten) dan variasi (perubahan
dalam bentuk, ukuran, posisi atau elemen) adalah kunci untuk ritme visual. Menempatkan
elemen dalam sebuah layout secara teratur akan membuat nuansa yang lembut, tenang
dan santai. Perubahan yang tiba-tiba pada ukuran dan jarak elemen akan menyiratkan
nuansa cepat, ritme yang hidup dan suasana menarik.
Untuk membuat rhythm:
1. Ulangi serangkaian elemen dengan bentuk yang sama, juga jarak antar masingmasing elemen untuk menciptakan sebuah ritme yang teratur.
2. Ulangi serangkaian elemen yang lebih besar dengan jarak yang besar pula secara
menerus untuk membuat ritme yang progresif.
3. Huruf yang bevariasi, tebal, tipis, besar dan kecil.
4. Variasikan halaman yang gelap (karena tulisan dan gambar yang gelap) dengan
halaman yang ringan (sedikit tulisan dan berwarna cerah).
5. Mengulang bentuk yang sama di beberapa layout.
6. Ulangi elemen yang sama pada posisi yang sama pada setiap halaman yang
dicetak seperti koran atau majalah.
PENEKANAN
Penekanan dilakukan pada apa yang menonjol atau yang akan terlihat pertama kali.
Sebuah layout membutuhkan titik fokus untuk menarik mata pembaca ke bagian yang
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dianggap penting. Terlalu banyak titik fokus akan mengalahkan apa yang ingin
diungkapkan. Umumnya, titik fokus akan muncul ketika sebuah elemen nampak berbeda
dari yang lain.
Untuk membuat penekanan:
1. Gunakan spasi yang rata dan foto / gambar yang ditempatkan pada elemen/frame
yang tidak biasa.
2. Letakkan bagian yang penting dari teks dengan penempatan atau posisi yang
bebeda dari yang lain.
3. Gunakan huruf tebal pada judul dan sub judul, sedang pada isi halaman gunakan
huruf reguler.
4. Gunakan huruf bermarna putih/terang pada bidang berwarna gelap
5. Gunakan warna atau huruf yang tidak biasa pada bagian yang paling penting.
6. Letakkan daftar/list pada bagian samping dengan memberinya kotak penekanan.
KESATUAN
Pembaca perlu isyarat visual agar membiarkan mereka tahu masing-masing bagian satu
unit-teks, judul, foto, gambar grafis, dan keterangan lain. Nah disini dibutuhkan penyatuan
semua elemen agar terhat serasi.
Menyatukan elemen dengan mengelompokkan elemen-elemen tersebut. Ulangi warna,
bentuk, dan tekstur. Gunakan grid (struktur yang mendasari halaman) untuk membangun
kerangka kerjauntuk margin, kolom, jarak, dan proporsi.
Untuk membuat kesatuan:
1. Gunakan hanya satu atau dua jenis huruf , hanya bedakan ukuran atau warnanya.
2. Konsisten dengan jenis font, ukuran, dan gaya untuk judul, subjudul, keterangan,
headers, footers, dll di seluruh publikasi, presentasi, atau situs web.
3. Menggunakan palet warna yang sama.
4. Mengulang warna, bentuk, atau tekstur di area yang berbeda.
5. Pilih visual yang serupa untuk warna, tema, atau bentuk.

ISTILAH-ISTILAH PENTING DALAM DESAIN WEB
Menjadi seorang desainer website mungkin terlihat berbeda dengan desainer grafis lainnya.
Karena ketika mereka membuat sebuah desain halaman website, itu memang ditujukan
untuk menyampaikan informasi kepada user dengan mudah dan lebih menarik. Ada
banyak perhatian yang akan difikirkan oleh para desainer website. Mereka juga akan
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membahas banyak hal dalam setiap diskusi yang diadakan. Apa saja bahasan desainer
berkaitan dengan desain website yang akan dibuatnya?
1. Vektor
Banyak dari desainer yang akan membicarakan tentang hal ini sebelum akhirnya membuat
desain sebuah website. Vektot memang sebuah visual yang terdiri dari bentuk geometris
yang berupa titik – titik garis pixel. Membuat vektor memang sangat dibutuhkan oleh para
desainer, baik untuk membuat sebuah logo, icon, desain infografis dan lain sebagainya.
2. Bitmap
Tidak seperti vektor, bitmap terbuat dari piksel/titik – titik warna kecil yang sekarang terkenal
karena permainan para desainer tahun 80an. Gambar bitmap selalu bergantung pada
resolusi layar yang digunakan. Jika kita memperbesar suatu object terlalu banyak, kita akan
dapat melihat titik – titik yang terdiri dari gambar penuh tersebut. Ini penting diperhatikan
ketika kita ingin mendesain sebuah website ataupun memasang gambar pada halaman
website. Pemilihan gambar yang bagus tidak akan menampilkan bitmap pada ukuran
normal, sehingga gambarpun masih terlihat jelas.
3. CMYK
Sering kita dengar desainer membicarakan CMYK. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow dan
Key(Black)) merupakan sebuah model warna yang umum diidentifikasi dengan grafis cetak.
Keempat warna ini menjadi dasar pemawarnaan yang mewakili warna yang digunakan
pada mesin cetak atau printer. Dengan keempat warna dasar ini, kita dapat melihat
kombinasi warna yang luar biasa pada sebuah media atau bahan cetak.
4. RGB
Jika CMYK merupakan model warna yang umum digunakan pada media cetak, lain halnya
dengan RGB yang digunakan untuk model warna grafis digital. Tidak seperti printer yang
mengirimkan warna menjadi satu warna yang diinginkan pada hasil cetak, layar komputer
mengirimkan model warna RGB untuk menciptakan palet digital didalamnya. Oleh karena
itu, kita lebih mengenal RGB merupakan model warna untuk desain website.
5. Responsif
Tahun ini merupakan tahun dimana desain responsif sebuah website banyak digunakan. Ini
dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang memaksa semua informasi dan media
mampu diakses dengan mudah di berbagai platform apapun. Dengan adanya desain
website yang responsif kita akan mampu membuat sebuah halaman website yang bisa
diakses dengan baik di berbagai layar platform, seperti PC, laptop, smartphone, tablet dan
lainnya. Desainer dan programmer web harus bekerja sama dalam hal menciptakan
sebuah tampilan website yang responsif.
6. Desain flat
Jika ada desain responsif, maka kita juga akan mendengar mereka berbicara tentang flat
desain untuk sebuah halaman website. Dengan filosofi yang dibentuknya, flat desain
digunakan untuk menciptakan sebuah kesederhanaan dan menekankan nilai fungsional
dari website itu sendiri. Flat desain akan lebih menekanka pada pembuatan bentuk – bentuk
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konten yang jelas, dan warna – warna yang cerah. Ini diterapkan untuk menitikberatkan
pada nilai sederhanan itu tadi.
7. Skeuomorphism
Skeuonomorphism adalah kebalikan dari flat desain. Desain yang digunakan oleh
Skeuomorphism adalah desain yang hampir serupa dengan desain lama iOS Apple. Jika kita
menyadari, bahwa desain itu mengadaptasi lebih ke duni nyata, seperti kompas, koran,
kalender dan lain sebagainya. Untuk desain tidak dibuat flat, melainkan hampir membentuk
3D. Tapi setelah berkembangnya zaman, skeuomorphism tidak lagi digunakan, karena flat
desain lebih banyak digunakan.
8. Metro Desain
Jika kita menggunakan Microsoft, kita akan melihat bagaimana penampakan dari metro
desain. Metro desain dikembangkan oleh Microsoft dan sampai saat ini banyak digunakan
oleh banyak produk perusahaan besar. Ini didasari pada keinginan untuk mendapatkan
kejelasan terhadap desain visual yang digunakan oleh sebuah produk atau halaman
website. Kuncinya adalah dengan memikirkan tata ruang dari setiap halaman yang akan
dirancang sebagai saranan antarmuka yang berorientasi pada kanvas.
9. Masonry grid
Jika kita tahu bahwa desain halaman Pinterest merupakan desain Mansory grid. Ini didasari
pada struktur dari kolom dan logika yang pas secara paralel tapi tidak simetris di dalam
gridnya. Hasilnya adalah sebuah tampilan halaman yang tidak rapi tetapi masih dengan
tampilan yang terorganisisr dan rapi.
10. Above the fold
Penting kiranya bagi seorang desainer dan tim marketing yang menggunakan platform
online, untuk memperhatikan tentang desain halaman website ini. Above the fold
mengadaptasi dari sebuah koran sekolah tua yaitu Lingo. Dimana berita terbaru dan
penting akan dicetak dan diletakkan di halaman depan dan di atas. Sehingga pembaca
akan mudah mengetahui apa yang sedang menjadi trend atau news.
11. Scrolling
Seorang desainer dan programmer website juga harus memperhatikan tentang bagaimana
setiap pengunjung akan mudah membaca konten didalamnya. Ada kalanya halaman
yang terlalu panjang sehingga membuat pengunjung bosan dan enggan membaca lebih
lanjut. Perlu kiranya kita memberikan sebuah tanda yang dapat membantu pengunjung
menemukan dan menuju ke halaman bawah website tersebut.
12. One page
Selain responsif dan flat desain, saat ini kita juga sering mendengar tentang sebuah
halaman website yang hanya memiliki satu halaman panjang. Di dalam halaman panjang
ini, kita akan mendapatkan banyak konten dan informasi yang kita butuhkan. Mudah
memang jika kita mengamati hanya sedikit, namun jika kita menelisik satu persatu
kebutuhan untuk membuat one page ini tentu juga akan sangat kompleks.
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13. Space putih
Dalam aturan mendesain website ada bagian yang memang harus digunakan
dimanfaatkan untuk mengisinya dengan konten. Tapi ada juga bagian yang memang tidak
boleh kita isi dengan apapun, ini sering kita sebut dengan space putih. Space putih ini
bukan hanya akan menambah nilai estetika dalam desain website, tetapi juga
menciptakan website experience bagi pengunjung yang akan mendapatkan konten
dengan mudah dan jelas.
14. Texture
Texture ini paling sering digunakan oleh para desainer untuk latar belakang sebuah halaman
website. Texture adalah sebuah tema berulang yang sering digunakan untuk menciptakan
suasana tertentu pada sebuah situs web. Latar belakang halaman sebuah website akan
menggambarkan isi dari website tersebut.
15. Mockup
Mockup lebih diartikan kepada sebuah rancangan yang hampir berbentuk nyata untuk
setiap desain yang dibuat. Untuk seorang web desainer, mockup yang dibuat hampir identik
dengan situs yang sebenarnya, hanya tanpa fungsi di dalamnya. Perlu kiranya Mockup
digunakan untuk bisa menyatukan komunikasi antara desainer dengan programmer website
yang akan membuat sebuah halaman website dengan desain dan fungsi yang diinginkan.

LATIHAN
Salah satu cara yang baik untuk belajar tentang desain adalah dengan mengkaji
bagaimana desainer lain telah memecahkan masalah visual yang sama. Pilih situs yang
anda anggap estetis dan dirancang dengan baik. Terapkan prinsip-prinsip yang telah Anda
pelajari, buat daftar spesifik hal-hal yang membuat desain ini sukses. Berikut beberapa
petunjuk tentang apa yang harus dicari.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bagian dari desain yang mana yang Anda temukan menarik?
Menurut Anda mengapa desain ini berhasil?
Apa persepsi Anda tentang desain ini? Mengapa?
Jelaskan bagaimana desain yang menyatu?
Apakah keseimbangan visual simetris atau asimetris?
Apa titik fokus dari desain?
Apa itu hirarki? Jelaskan apa yang Anda baca pertama kali,
kedua, ketiga dan seterusnya.
Apa jenis kontras yang digunakan: ukuran, bentuk atau nilai
atau ketiganya?
Apakah desain menggunakan grid? Temukan dan tunjukkan
bagaimana grid itu digunakan.
Bagaimana foto atau gambar yang dicrop mempengaruhi
desain secara keseluruhan?
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•

Apakah situs menggunakan perspektif atau perangkat
pencipta kedalaman yang lain untuk menarik Anda ke dalam
gambar?

TUGAS
Menciptakan kontras. Cari dua halaman di Web, masing-masing dari situs yang berbeda.
Halaman satu menggunakan kontras yang baik berdasarkan ukuran, bentuk atau nilai,
sedangkan halaman 2 tidak. Bandingkan dan kontraskan dua situs. Mengapa yang pertama
sukses? Bagaimana hal ini dapat tercapai? Perangkat Apa yang digunakan desainer pada
halaman 1? Perangkat apa yang digunakan desainer pada halaman 2? Apa yang bisa
dilakukan pada halaman 2 untuk memperbaikinya? Cobalah untuk mendesain ulang
halaman 2 sampai lebih berhasil menggunakan kontras ukuran, bentuk atau nilai atau
ketiganya.
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