
Typography :

Principle of Design



Setiap produk seni membentuk sebuah tema 
dimana semua elemen di dalam komposisi itu 
harus berhubungan.

Prinsip desain merupakan teori dasar, bagaimana 
membentuk elemen-elemen tersebut. 
Prinsip Desain tersebut ada 6, yaitu Relationship, 
Transition, Repetition, Oppisition, Priority, dan 
Position



Di setiap produk seni, elemen yang ada harus 
terhubung satu sama lainnya.

Untuk mengharmoniskan elemen-elemen ini 
merupakan tugas desainer. 
Prinsip dari membangun keharmonisan tersebut 
adalah “The Golden Section”

Principle of Design :

#1 Relationship



Prinsip ini pertama digunakan pada piramid di Mesir 
Kuno dan menjadi pondasi arsitektur klasik, lukisan, 
dan desain grafis. 

Apapun yang didesain menggunakan prinsip ini 
memiliki keharmonisan di masing-masing bagiannya



Teknik umum yang 
digunakan untuk 
membuat 
tipografi terlihat 
harmonis adalah 
menggunakan tipe 
“family”

Family yang komplit 
termasuk semua 
variasi tebal, ukuran 
dan gaya yang 
berhubungan dalam 
satu grup type



Dengan mengkombinasi kontras tebal dan ukuran 
type tersebut, kalian bisa membuat sebuah susunan 
tipografi yang baik.

Dengan mempelajari variasi kombinasi yang type, 
baik yang ada di TV, surat kabar, atau poster dapat 
melatih kesadaran tentang kombinasi tersebut.
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Principle of Design :

#2 Transition

Transisi dalam tipografi lebih fokus kepada 
kemudahan dalam membaca dan memahami. 

Transisi berhubungan dengan ruang/area yang berisi 
komposisi huruf, ruang kosong, dan point of interest.
Contoh transisi adalah saat kita berurusan dengan 
headline, subheadline, dan text





















Principle of Design :

#3 Repetition

Penggunaan elemen yang sama dalam satu bidang 
untuk bisa menghasilkan satu karya yang harmonis 
dapat melalui Repetition.

Seniman terkadang memakai bentuk atau warna 
yang sama dan berulang untuk menghasilkan efek 
yang mengikat



Dalam tipografi, Repetition yang digunakan bukan 
berarti menggunakan repetisi dari huruf yang sama 
dan diulang akan tetapi Repetisi yang bisa 
dilakukan adalah mengkombinasikan tebal, 
ukuran, dan style yang sekiranya terlihat harmonis 
dalam satu bidang











Principle of Design :

#4 oppoSition

Opposition memanfaatkan daya tarik ekstrim, disini 
untuk membangkitkan perasaan yang meluap 
(excited).

Opposition di Tipografi, dapat dilakukan dengan 
beberapa teknik yaitu memanfaatkan bentuk 
(shape), ukuran, dan berat hurufnya



Huruf memiliki banyak energi untuk bisa 
menghasilkan oposisi di dalam struktur dari karakter 
huruf itu sendiri











Principle of Design :

#5 priority

Priority mengedepankan dominasi dari variasi 
elemen dalam satu komposisi bidang.

Hal ini diorganisir berdasarkan level kepentingannya, 
bagian mana yang penting untuk membuat sebuah 
aliran yang logis dalam suatu desain



Dalam desain tipografi, prioritas dapat berbentuk 
ukuran, berat, spasi, tone intensity, dan posisi.

Jika semua elemen tipografi sama-sama 
ditempatkan pada halaman putih, tipe gaya, ukuran 
titik, dan berat jenis menjadi perangkat untuk 
mengatur prioritas di antara elemen











Principle of Design :

#6 position

Position mencakup elemen pengganti di dalam area 
yang lebih spesifik

Hal ini berpengaruh pada mata audience akan 
digiring sesuai dengan elemen yang kita posisikan



Contoh titik disamping, akan 
aman bila ditempatkan di tengah 
bidang. 

Ketika titik digeser ke 
pojok kiri bawah akan menjadi 
lebih menarik dan berbeda, tapi 
menjadi tidak aman. 
Karena mata audience menjadi 
tidak fokus














