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KOMBINASI UNSUR-UNSUR DESAIN 

1.Jenis Kombinasi Unsur Desain 

Dalam memilih dan memadukan sejumlah unsur desain, seorang desainer hanya memiliki 4 (empat) 
kemungkinan atau paduan yang dapat dilakukannya. Keempat macam kombinasi itu adalah 1. 
Perulangan, 2 peragaman, 3 perlawanan, 4 peralihan. 

Jenis kombinasi pertama, yakni perulangan (repetition), merupakan paduan sejumlah unsur desain 
yang sama, terutama segi bentuk, raut dan warnanya, Perulangan yang menyeluruh (perulangan 
total), menghasilkan tatanan atau susunan yang amat tertib, tampak menyatu serta membangkitkan 
perasaan irama tetap, tetapi dapat menjemukan. Misalnya pada perpaduan raut –raut lingkaran 
yang warna dan ukuranya sama, serta dalam jarak yang sama pula. Pada perulangan sebagian, 
misalnya rautnya sama, tetapi warna dan ukurannya berbeda, lebih menarik daripada perulangan 
total. 

 

Jenis yang kedua, yakni kombinasi peragaman yang merupakan paduan sejumlah unsur desain yang 
pada dasarnya sama atau serupa, tetapi beraneka bentuk, warna dan ukurannya. Peragaman dalam 
suatu susunan menghasilkan kesatuan yang menarik dan selaras karena adanya perbedaan kecil 
dalam persamaan. Dengan demikian kombinasi peragaman merupakan jalan keluar untuk 
menghindari perulangan yang menjemukan dalam susunan yang monoton. Perulangan sebagian 
sesungguhnya dalam beberapa hal dapat dipandang sebagai bentuk peragaman (variasi). 
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Jenis kombinasi unsur yang ketiga yakni perlawanan, merupakan paduan sejumlah unsur desain yang 
memiliki perbedaan nyata (kontras), karena berbeda secara mencolok dari aspek-aspek unsur yang 
dipadukan. Perpaduan perlawanan menghasilkan susunan yang menunjukkan pertentangan bagian 
bagian, terdapat konflik.Karena itu susunan dengan paduan perlawanan dapat menimbulkan kesan 
kacau dan unsur-unsurnya saling memisahkan diri, atau bila berhasil justru menjadi kesatuan yang 
menarik karena adanya konflik yang tarik menarik dan dinamika antar unsurnya. 

 

Jenis kombinasi keempat yakni peralihan, merupakan paduan sejumlah unsur desain yang berada 
dalam hubungan perubahan yang teratur, atau unsur-unsurnya memperlihatkan peralihan bentuk, 
ukuran maupun warnanya. Paduan jenis peralihan, menyajikan susunan yang berkesinambungan 
dan menyelaraskan dua aspek yang bertentangan, serta terdapat keteraturan yang progresif. 
Dengan demikian kombinasi peralihan dapat dipandang  sebagai cara untuk memadukan kedua 
unsur yang terlalu kontras agar terjadi kesatuan hubungan di antara unsur-unsurnya. 
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PRINSIP-PRINSIP DESAIN 

1. Kesatuan (unity) 
2. Keserasian (harmony) 
3. Irama (rhythm) 
4. Dominasi  
5. Keseimbangan (balance) 
6. Kesebandingan (propotion) 

 

 

1.Prinsip Kesatuan 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur desain yang paling mendasar. 
Tujuan akhir dari penerapan prinsip desain yang lain, seperti  keseimbangan, kesebandingan, 
irama dan lainnya adalah untuk mewujudkan kesatuan yang padu atau keseutuhan. Prinsip 
kesatuan seharusnya tidak dilihat setara dengan prinsip-prinsip lain, karena sesungguhnya 
kesatuan diperoleh dengan terpenuhinya prinsip-prinsip yang lain. Karena itu kesatuan 
merupakan prinsip desain yang berperan paling menentukan, sebagai prinsip induk yang 
membawahi prinsip-prinsip desain lainnya. Tidak adanya kesatuan dalam suatu tatanan 
mengakibatkan kekacauan, ruwet atau tercerai-berai tidak terkordinasi.Kekacauan yang dapat 
menggangu kenyamanan dan mengancam keindahan selalu dihindari dalam suatu tatanan 
bentuk atau desain yang bernilai. 

Nilai kesatuan dalam suatu bentuk bukan sekedar ditentukan oleh jumlah bagian-bagiannya. 
Kesatuan bukan sekedar kuantitas bagian, melainkan lebih menunjuk pada kualitas hubungan 
bagian-bagian. Dengan kata lain dalam sebuah kesatuan terdapat pertalian yang erat antar 
unsur-unsurnya sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnyaserta tidak perlu ada 
penambahan lagi maupun yang dapat dikurangkan dari padanya. Kehadiran suatu bagian 
ditentukan oleh bagian lain, bagian-bagiannya  saling mendukung, membentuk suatu kebulatan 
utuh (totalitas) dalam mencapai tujuan atau makna tertentu. 

Dalam kaitan ini, apa yang ditemukan dalam budang psikologi, khususnya yang bertalian dengan 
pengamatan atau persepsi, terdapat sejumlah hukum-hukum Gestalt yang menunjuk pada 
faktor-faktor yang sangat mempengaruhi totalitas. Hukum Gestalt ini menentukan asas atau 
pola yang merupakan syarat-syarat atas pengamatan suatu totalitas, yakni adanya hubungan-
hubungan dalam suatu keseluruhan yang utuh hasil dari pengamatan visual. Hukum atau asas 
yang dimaksud antara lain meliputi: 1 hukum kedekatan, 2 hukum kesamaan, 3 hukum bentuk 
closure, 4 hukum kesinambungan, 5 hukum gerak bersama; selain asas kesetangkupan dan 
kesederhanaan bentuk (lihat antara lain Verbeek, S,J, dalam bukunya Pengamatan, 1878) 
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2. Prinsip Keserasian 

Keserasian (harmony) merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan keselarasan dan 
keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga cocok satu dengan yang lain, serta 
terdapat keterpaduan yang tidak saling bertentangan. Susunan yang harmonis menunjukkan 
adanya keserasian dalam bentuk raut dan garis, ukuran, warna dan tekstur. Semuanya berada 
pada kesatupaduan untuk memperoleh suatu tujuan atau makna. 

Menurut Graves (1951) keserasiaan mencakup dua jenis, yakni keserasian fungsi dan keserasian 
bentuk. Keserasian fungsi menunjukkan adanya kesesuaian di antara objek-objek yang berbeda, 
karena berada dalam hubungan simbol, atau karena adanya hubungan fungsi. Sebagai contoh 
antara burung hantu dan buku, dalam kebudayaan masyarakat tertentu terdapat hubungan 
simbol, keduanya merupakan objek yang berbeda baik bentuk, warna, tekstur dan lain-lain, 
tetapi karena keduanya berada dalam satu kesatuan hubungan simbol, maka dipandang 
merupakan perpaduan yang serasi. Sudah barang tentu suatu simbol hanya dapat dipahami dan 
dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan simbol itu, sesuai latar belakang budaya yang 
dimilikinya. 
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Keserasian bentuk merupakan jenis keserasian karena adanya kesesuaian raut, ukuran, warna 
dan aspek-aspek bentuk lainnya. Untuk mencapai keserasian bentuk, dapat diperoleh dengan 
cara memadupadankan unsur-unsur secara berulang, memadukan unsur-unsur yang berbeda 
tetapi terdapat suatu unsur yang mengikat agar perbedaan yang ada tidak tampak 
bertentangan. Kehadiran unsur pengikat itu menghubungkan kedua unsur yang berbeda 
sehingga terdapat hubungan yang bersifat gradual atau beralih.  Paduan unsur-unsur yang 
memiliki kemiripan, baik bentuk, raut, warna tekstur dan lain-lain merupakan kunci penting 
untuk memberi peluang yang besar akan tercapainya keserasian yang baik. 

 

3. Prinsip Irama 

Irama (rhythm) merupakan pengaturan unsur desain berulang dan berkelanjutan, sehingga 
bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah dan gerak yang membangkitkan keterpaduan 
bagian-bagiannya. Perulangan yang teratur itu dapat mengenai jarak bagian-bagian raut, warna, 
ukuran dan arah yang ditata. Terulangnya sesuatu secara teratur memberi kesan keterkaitan 
peristiwa oleh hukum sesuatu yang ditaati, sesuatu yang berdispilin (Djelantik, 1999). Oleh 
karena irama mempunyai sifat memperkuat kesatuan dan keutuhan. 

Dalam kehidupan biologis makhluk di dunia juga banyak yang berirama (ritmis), misalnya 
pernafasan, denyut jantung, musim berbunga atau berbuah pada tumbuh-tumbuhan yang 
terjadi secara teratur. Irama yang terlalu tetap dapat menjemukan. Agar suatu irama tidak 
berkesan monotone (kesenadaan) dan  menjemukan, diperlukan adanya peragaman (variasi) dan 
kontras (contrast), yakni membuat perbedaan secara nyata. 

Irama dapat diperoleh dengan beberapa cara, yakni 1 Repetitif, 2 alternatif, 3 progresif. 
Fieldman (1976) menambahkannnya dengan jenis irama flowing. Irama repetitif diperoleh 
secara berulang, menghasilkan irama total yang sangat tertib, monotone, menjemukan sebagai 
akibat pengaturan unsur-unsur yang sama baik bentuk, ukuran dan warna. Bahkan corak, arah, 
jarak dan kedudukan unsur-unsurnya. Tetapi perulangan dapat dilakukan sebagian, misalnya 
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bentuknya yang tetap, sedangkan warna atau ukurannya berbeda. Jadi irama yang dihasilkan 
merupakan irama repetitif sebagian, bukan total sehingga lebih terasa tidak menjemukan. Irama 
alternatif merupakan bentuk irama yang tercipta dengan cara perulangan unsur-unsur desain 
secara bergantian; misalnya pengaturan silih berganti antara garis tegak dengan raut lingkaran, 
antara raut persegi dengan raut bulat dan sebagainya. Bentuk irama ini lebih menarik 
dibandingkan dengan irama repetitif yang sering tampak membosankan. 

 

Selanjutnya irama progresif menunjukkan perulangan dalam perubahan dan perkembangan 
secara berangsur-angsur atau bertingkat. Bentuk irama ini lebih tampak giat, terdapat dinamika, 
karena perkembangan unsur-unsurnya yang tidak selamanya tetap. Yang terakhir adalah irama 
flowing, yakni irama mengalun suatu bentuk , irama yang terjadi karena pengaturan garis-garis 
berombak, berkelok dan mengalir berkesinambungan (kontinyu) 

 

4 Prinsip Dominasi 

Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan bagian atas bagian yang lainnya dalam 
suatu keseluruhan. Dengan peran yang menonjol pada bagian itu maka menjadi pusat perhatian 
(center of interest) dan merupakan tekanan (emphasis), karena itu menjadi bagian yang penting 
dan yang diutamakan. Bagian yang tidak mengambil peran disebut subordinasi, Faulkner, (1966) 
menyebut prinsip dominasi dengan emphasize dan De Witt Parker dengan prinsip hierarchy. 
Dengan adanya dominasi, unsur-unsur tidak akan tampil seragam, setara atau sama kuat, 
sehingga saling berebut meminta perhatian dan tidak saling memisahkan diri, melainkan justru 
memperkuat keseutuhan bentuk 
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Cara-cara untuk memperoleh dominasi ialah dengan melalui 1 pengelompokan bagian, 2 
pengaturan arah, 3 kontras atau perbedaan, 4 pengecualian. Pengaturan bagian dengan cara 
pengelompokan unsur-unsur sehingga tampak menggerombol berdekatan sedangkan di bagian 
lain tidak dapat membuat bagian itu menjadi pusat perhatiannya. Demikian pula unsur-unsur 
dapat ditempatkan dan diatur arahnya sedemikian rupa, sehingga mengantarkan perhatian ke 
bagian tertentu yang menjadi dominasinya. 

 

 

Perbedaan ukuran ,raut, corak dan warna dalam suatu susunan dapat menciptakan tekanan atau 
bagian yang diutamakan. Ukuran unsur desain yang paling besar diantara unsur-unsur lainnya 
yang lebih kecil akan menjadi pusat perhatian, demikian pula sebaliknya. Raut lingkaran yang 
berada di antara raut organis akan tampak berbeda dan menjadi pusat perhatian. Demikian pula 
bidang merah terang akan tampak menonjol di antara bidang lainnya yang berwarna gelap. 
Pengaturan kontras akan menjadi daya tarik dalam sebuah komposisi yang hidup. 

Dominasi dengan perkecualian menunjuk pada cara membuat bagian yang menonjol karena 
bagian itu paling lain atau menyimpang dari kesamaan umum. Pengaturan kedudukan raut 
persegi yang miring di antara raut persegi lainnya akan tampak sebagai perkecualian. Dengan 
adanya dominasi, perulangan yang seragam akan terhindar dari irama yang menjemukan. 
Dominasi membuat kejutan sehingga menarik perhatian, bagian inilah kekuatan atau intensitas 
dan makna karya sangat ditentukan. 
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5. Prinsip keseimbangan 

Keseimbangan (balance) merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan bobot akibat gaya 
berat dan letak kedudukan bagian-bagian, sehingga susunan dalam keadaan seimbang. Tidak 
adanya keseimbangan dalam suatu komposisi, akan membuat perasaan tak tenang dan 
keseutuhan komposisi akan terganggu, sebaliknya keseimbangan yang baik memberikan 
perasaan tenang dan menarik, serta menjaga keutuhan komposisi. 

Keseimbangan dalam komposisi dwimatra merupakan pengaturan bobot visual, sedangkan 
dalam komposisi trimatra tidak saja pengaturan bobot visual melainkan juga pengaturan bobot 
aktual, akibat material yang digunakan dan pengaruh gravitasi. 

Pengaturan bobot visual ditentukan oleh letak atau kedudukan, ukuran, kualitas warna, bentuk 
serta jumlah bagian-bagian dalam suatu komposisi. Semakin jauh letak bagian ke arah pinggir 
bidang gambar, semakin tampak berat bagian itu. Demikian pula semakin besar suatu bagian 
akan tampak berat . Raut yang kedudukannya di bagian atas tampak ringan melayang 
dibandingkan dengan raut yang sama bila diletakkan di bagian bawah. Bidang warna gelap 
tampil lebih berat daripada bidang warna terang yang lebih ringan. 

Beberapa bentuk keseimbangan dengan cara pengaturan berat ringannya serta kedudukan 
bagian-bagian, dapat dibedakan menjadi 1 keseimbangan setangkup. 2 kesimbangan senjang, 3 
kesimbangan memancar. 

Keseimbangan setangkup (symmetrical balance) dapat diperoleh bila bagian di berlahan kiri dan 
kanan suatu susunan terdapat kesamaan atau kemiripan wujud, ukuran dan jarak 
penempatannya. Bentuk keseimbangan semacam ini disebut pula sebagai bentuk keseimbangan 
formal. Bentuk-bentuk di alam, misalnya kupu-kupu, setangkai daun, sekuntum bunga dan lain-
lain menunjukkan keseimbangan setangkup. 

Keseimbangan senjang (asymmetrical balance) atau disebut keseimbangan informal, memiliki 
bagian yang tidak sama antara belahan kiri dan kanan, tetapi tetap dalam keadaan yang tidak 
berat sebelah. Selain mempertimbangkan bobot, Fieldman (1967) menyebut keseimbangan 
senjang dengan melalui perhatian dan kontras. 

Keseimbangan memancar (radial balance) merupakan bentuk keseimbangan yang diperoleh 
melalui penempatan bagian-bagian susunan di seputar pusat sumbu gaya berat. Pada 
keseimbangan ini, unsur-unsur ditempatkan mengelilingi suatu daeah yang berada di tengah 
bidang gambar. 
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6. Prinsip Kesebandingan 
Kesebandingan atau proporsi (propotion), berarti hubungan antar bagian atau antara bagian 
terhadap keseluruhannya. Pengaturan hubungan yang dimaksud bertalian dengan ukuran, 
yakni besar kecilnya bagian, luas sempitntnya bagian, panjang pendeknya bagian maupun 
tinggi rebndahnya bagian. Selain itu, kesebandingan juga menunjukkan pertautan ukuran 
antara suatu objek atau bagian dengan bagian yang mengelilinginya. Tujuan pengaturan 
kesebandingan adalah agar dicapai kesesuaian dan keseimbangan, sehingga diperoleh 
kesatuan yang memuaskan. 
 
Istilah kesebandingan sering dikacaukan dengan skala. Skala lebih menunjuk pada pertalian 
ukuran dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, sedangkan proporsi tidak harus dikaitkan 
denngan hubungan ukuran yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam proporsi 
dapat dilakukan  penyimpangan-penyimpangan, tetapi hubungan ukuran itu tetap 
menunjukkan hubungan yang serasi, misalnya pada bentuk-bentuk yang mengalami 
pemiuhan atau distorsi. 
 
Kesan yang sebanding dalam suatu pengaturan unsur-unsur, sesungguhnya amat bertalian 
dengan kepekaan rasa didalam membandingkan bagian-bagian dan ditentukan oleh ukuran 
yang seimbang. Oleh karena itu keseimbangan suatu susunan dapat memberikan perasaan 
yang sebanding  terhadap bagian-bagian atau keseluruhannya, bagaimanapun pertimbangan 
aspek-aspek kualitas warna, letak, arah dan keddudukan unsur-unsur serta keseimbangan 
susunannya dapat menentukan kesebandingan yang baik. 
 


