
TEORI 
WARNA I 



Apa itu warna ? 

Light source Obje
ct 

Observ
er 

Colour signal 



Apa itu warna? 



Beberapa teori mengenai warna 
Pra Newton 
Aristotle berpendapat bahwa terang dan gelap bila berpadu akan 
menghasilkan warna. 

 

 

 

 

 

 

 

Francois d’Aguilon’s colour mixing theory (1613) – Putih dan hitam adalah 
warna primer, merah, kuning dan biru adalah warna dengan kedudukan yang 
tinggi. 

 



Beberapa teori mengenai warna 

Ide Newtonian : Warna Primary 
 
Newton menyamakan panjang gelombang cahaya dengan warna dan dia 
mengidentifikasikannya menjadi deret spektrum : merah, orange, kuning, hijau, biru, 
Indigo dan violet.  

 

 

 

 

 

 



Beberapa teori mengenai warna 
Ide Newtonian : Lingkaran Warna 
Yang pertama kalie menjelaskan lingkaran warna adalah astronom asal Finlandia, 
Forsius (1550-1637) – namun, penemuannya belum ditemukan hingga tahun 1900 
dan karena hal itu Newtonlah yang dikenal sebagai ahli mengenai lingkaran warna. 

 

 

 

 

 

 

Newton menciptakan lingkaran warna yang tidak 
utuh dengan menyusun 7 deret spektrum warna 
yang ada – catatan: warna yang ada antara violet 
dan merah, contoh:ungu merupakan warna diluar 
spektrum warna. 
 
 



Beberapa teori mengenai warna 
   Ide Newtonian : Campuran Warna 
 

 

 

 

 

 

Newton memahami bahwa lingkaran warna dapat digunakan untuk 
memprediksi hasil campuran warna cahaya (additive colour).  



Beberapa teori mengenai warna 

Ide Newtonian : Complementarity 
 

 

 

 

 

 

Newton memahami bahwa lingkaran warna dapat digunakan untuk 
memprediksi hasil campuran warna cahaya (additive colour).  

+ = = + 



Mata manusia 
Retina 

Light 

Bacillus 
/ Rods 

Conus/ 
cones 

Buta Warna 
Kondisi dimana sel-sel retina tidak dapat merespon 
dengan baik, sinar warna yang datang . 



Tes buta warna 



Dimensi Warna 
– HUE  

• Istilah teknikal bagi warna.  Red, yellow, blue, orange, pink 
disebut hues.   

• Warna dalam spektrum warna  red-yellow-green-blue-
violet 
 

– SATURATION  
• Kepekatan warna. Berapa banyak warna ada, contoh 

warna kelabu kurang kepekatan / saturated 
• Lebih tinggi saturation berarti lebih kaya dan kuat warna  
• Lebih rendah saturation berarti lebih kearah kekelabuan 

warna/kurang warna  
• Juga dipanggil chroma atau intensitas 

 
– VALUE  

• Jumlah keseluruhan kecerahan warna ( Lightness or 
brightness of a color)  

• Banyak atau sedikit cahaya yang ada 
• A highly saturated Yellow is likely to have a much lighter 

Value than a highly saturated Blue.  
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Pengaruh warna terhadap emosi 
Merah Power, energi, kehangatan, cinta, nafsu, agresi, 

bahaya 
Warna Merah kadang berubah arti jika 
dikombinasikan dengan warna lain. 
Merah dikombinakan dengan Hijau, maka akan 
menjadi simbol Natal. 
Merah jika dikombinasikan denga Putih, akan 
mempunyai arti 'bahagia' di budaya Oriental. 

Biru Kepercayaan, Konservatif, Keamanan, Tehnologi, 
Kebersihan, Keteraturan 

Banyak digunakan sebagai warna pada logo Bank di 
Amerika Serikat untuk memberikan kesan 
'kepercayaan'. 

Hijau Alami, Sehat, Keberuntungan, Pembaharuan Warna Hijau tidak terlalu 'sukses' untuk ukuran Global. 
Di Cina dan Perancis, kemasan dengan warna Hijau 
tidak begitu mendapat sambutan. 
Tetapi di Timur Tengah, warna Hijau sangat disukai. 

Yellow Optimis, Harapan, Filosofi, Ketidak jujuran, Pengecut 
(untuk budaya Barat), pengkhianatan. 

Kuning adalah warna keramat dalam agama Hindu. 

Ungu Spiritual, Misteri, Kebangsawanan, Transformasi, 
Kekasaran, Keangkuhan 

Warna Ungu sangat jarang ditemui di alam. 

Oranye Energy, Keseimbangan, Kehangantan Menekankan sebuah produk yang tidak mahal. 

Coklat Tanah/Bumi, Reliability, Comfort, Daya Tahan. Kemasan makanan di Amerika sering memakai 
warna Coklat dan sangat sukses, tetapi di Kolumbia, 
warna Coklat untuk kemasan kurang begitu 
membawa hasil. 

Abu Abu Intelek, Masa Depan (kayak warna Milenium), 
Kesederhanaan, Kesedihan  

Warna Abu abu adalah warna yang paling 
gampang/mudah dilihat oleh mata. 

Putih Kesucian, Kebersihan, Ketepatan, Ketidak bersalahan, 
Setril, Kematian 

Di Amerika, Putih melambangkan perkawinan (gaun 
pengantin berwarna putih), tapi di banyak budaya 
Timur (terutama India dan Cina), warna Putih 
melambangkan kematian. 

Hitam Power, Seksualitas, Kecanggihan, Kematian, Misteri, 
Ketakutan, Kesedihan, Keanggunan 

Melambangkan kematian dan kesedihan di budaya 
Barat. 
Sebagai warna Kemasan, Hitam melambangakan 
Keanggunan (Elegance), Kemakmuran (Wealth) dan 
Kecanggihan (Sopiscated) 



 



Teori 
Warna II 



WARNA PRIMER = WARNA DASAR 
yaitu: Warna pokok yang tidak bisa dibentuk 
oleh warna lain 



Yang tergolong Warna primer? 
 

Merah 
(seperti darah) 

 
Biru 

(seperti langit/ laut) 
 

Kuning 
(seperti kuning telur) 

 
 



Apakah Warna Sekunder itu? 
Warna Percampuran dari dua warna 
primer 



Yang tergolong Warna 
sekunder?  
 
hijau 
(kuning+biru) 
 
Jingga/ oranye 
(merah+kuning) 
 
ungu 
(merah+biru) 
 
 
 



Apakah Warna tersier itu? 
   Warna Percampuran dari warna primer dan 

warna sekunder 
 



Yang tergolong Warna 
tersier? 
 
Coklat kuning 
(jingga+hijau) 
 
Coklat biru 
(ungu+hijau) 
 
Coklat merah 
(jingga+ungu) 
 
 
 
 



2 jenis warna 

 
Warna cahaya/ additif 

 
Warna bahan/ pigmen/ 

subtraktif 



Warna cahaya/ additif 
 

 hijau/ viridian 
 

 Biru/ prussian 
 

 Merah/ vermillian 
 
 



Ruang/ model warna yang dihasilkan warna additif 
disebut dengan RGB (red, green, dan blue) 

 



Warna bahan/ subtraktif 

 magenta/ merah keunguan 
 
 cyan/ biru kehijauan 

 
 Yellow 

 
 
 



Warna bahan/ subtraktif 



 Warna subtraktif  digunakan dalam industri 
percetakan, karena menghasilkan warna 
yang bervariasi 
 

 Sebagai tambahan dari cyan, magenta,yellow 
adalah warna hitam. 
 

 Ruang warna yang dihasilkan lantas disebut 
dengan CMYK (cyan, magenta, yellow, black) 



 Hitam disebut dengan "K" (key)  
 

 Key diambil dari istilah "key plate" dalam 
percetakan  

 
 (plat cetak yang menciptakan detail artistik 

pada gambar, biasanya menggunakan warna 
tinta hitam) 



Tugas studio 
Buatlah lingkaran warna additif dan substaktif 

Warna bahan/ subtraktif 
Warna cahaya / additif 



Kombinasi warna I 
warna 
analogus 



apakah KOMBINASI WARNA itu? 
 

 adalah memadukan dua warna atau lebih warna-
warna yang bersebelahan/berdampingan atau 
berhadapan dalam lingkaran warna 



Macam-macam KOMBINASI WARNA? 
  Analogus  
 Komplementer 
 Monokromatik  
 Kontras,  
 Soft color 



apakah WARNA ANALOGUS itu? 
  kombinasi dari dua warna pokok yang 

berdekatan dalam lingkaran warna 

 Pasangan warna yang harmonis 
 perubahan warna masih 

terpengaruh pada warna pokok 

Fakta tentang analogus 



Contoh ANALOGUS 





 



Kombinasi warna II 
 

warna 
komplementer 



apakah WARNA  
KOMPLEMENTER itu? 
Komplementer = berseberangan 
 
 Adalah kombinasi warna antara warna-

warna yang saling bersebrangan / 
berhadapan letaknya dalam lingkaran 
warna 

 
 



Macam WARNA 
KOMPLEMENTER  
 (Original) Komplementer: Adalah dua 

warna yang saling berseberangan 
(memiliki sudut 180°) dalam lingkaran 
warna, sehingga sangat kontras. 

 
 

 
 dan 



 Split Komplementer : adalah dua warna 
yang tidak terlalu bersebrangan (sudut 
mendekati 180 derajat) dalam lingkaran 
warna 
 
 
 

dan 



 Triad Komplementer : adalah tiga warna 
yang bersebrangan yang membentuk 
sudut 60 derajat dalam lingkaran warna. 
Bentuk warna ini menyerupai segitiga 
sama sisi. 

dan dan 



 Tetra Komplementer : adalah empat 
warna yang bersebrangan yang 
membentuk sudut 90 derajat dalam 
lingkaran warna. Tetra komplementer 
juga sering disebut double 
komplementer. 

dan 

dan 



Contoh warna komplementer dalam alam 



Contoh warna komplementer dalam karya 



Kombinasi warna III  
warna 

monokromatik 



Warna monokromatik 
warna yang diperoleh dari hasil gradasi 
dari warna yang kita pilih terhadap warna 
gelap dan terang dari warna tersebut 





Monokromatik ini adalah salah satu 
metode dari “color harmony” atau 

“color matching” yang sering 
dipergunakan untuk memilih warna 

 
 

kombinasi warna dari warna yang 
sama (satu warna) dengan 

perbedaan gelap terang (value) 
 



Dengan penggunaan warna monokromatik 
pada sebuah desain akan membuat  
tampilan terkesan rapi dan elegan 



 Warna yang digunakan hanya dari satu warna dasar, 
hanya berbeda intensitas (gelap terangnya saja) 
misalkan biru, pada pakaian, warna yang digunakan 
pada ikat pinggang adalah biru tua, sedang pada 
stockingnya adalah biru  muda. Gradasi ini ‘dimainkan’ 
lagi seumpama pada tas dan sepatu 



Bagaimana membuat warna 
monokromatik? 

 Untuk menemukan warna monokromatik dari gelap dan 
terang dapat Anda lakukan dengan mengubah 
kecerahan (brightness) dari warna pokok yang Anda pilih 



merah 

merah+hitam(1 
tetes) 

merah+hitam(2 
tetes) 

merah+hitam(3 tetes) 

merah+putih(1 tetes) 

merah+putih(2tetes) 

merah+putih(3tetes) 

Semakin 
gelap 

Semakin 
terang 



KOMPLEMENTER 
 

MONOKROMATIK 



Tekstur I 
tekstur semu 



 Setiap benda memiliki permukaan(raut), yaitu 
nilai/ ciri khas. 

   Misal: halus,kasar, polos, buram, bermotif, 
bercorak, dll. 

 



Apa itu tekstur? 
Tekstur adalah segala 

sesuatu yang dapat 
dirasakan pada 
permukaan sebuah 
benda/bidang. 
 
 

 Nilai/karakter/ciri khas sebuah benda 
 





2 golongan tekstur 
Tekstur semu / lihat 
 tekstur yg dirasakan lewat penginderaan  

mata, dan bersifat semu 
 

 misal: foto batu yg kasar, arsir gambar, 
motif kain/tekstil, goresan alat gambar 





Tekstur II 
tekstur nyata 



Tekstur nyata/ raba 
   tekstur yg dapat dirasakan tidak hanya 

oleh indera penglihat tetapi juga oleh 
indera peraba(jari-jari tangan), dan 
bersifat nyata 

 
    misal: batu yg dilihat dan diraba sama-

sama terasa kasar 



Contoh tekstur dalam karya nirmana 
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