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ABSTRAK

MAKNA SIMBOLIS BUNGA PAPAN SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI
VISUAL
Oleh
Luthfi

Bunga papan saat ini sudah menjadi trend dikalangan masyarakat sebagai
tada adanya kegiatan seperti contoh adanya kegiatan pesta pernikahan, kenduri,
peresmian atas sesuatu jabatan, gedung bahkan kematian.Bunga papan menjadi
salah satu media informasi dan komunikasi.Bunga papan menjadi salah satu tolak
ukur dalam strata kehidupan seseorang yang menunjukkan sifat kemewahan dan
elegan, sehingga bunga papan memiliki nilai atau makna yang disandangnya.
Bunga papan menjadi salah satu alasan yang kuat untuk menjadikan bunga
papan sebagai suatu hasil karya seni, karena dalam proses pembuatan bunga
papan tentu saja akan memperhatikan dari segi warna, bentuk, tipografi dan pesan
yang terkandung sehingga dapat tervisualisasi yang memiliki makna yang
mendalam dalam setiap pajangan bunga papan.
Bunga papan hendaknya mendapat perhatian bagi pemerhati sebuah karya
seni, karena bunga papan adalah salah satu bentuk karya seni rupa yang sekarang
menjadi trend dan diminati khalayak ramai.Bagaimana Makna Simbolis Bunga
Papan Sebagai Media Komunikasi Visual?
Kata kunci: Bunga papan, nilai komunikasi visual, makna simbolis

MOTTO

             
           
Artiunya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk.(Q.S.An-Nahl ; 125)

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah SWT”

Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba
(Jim Goodwin)
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah
menjadi manusia yang berguna
(Einstein)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam bentuk
semua tulisan maupun karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus
dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung didalamnya. Guna
menghindari penafsiran yang salah dalam memahami skripsi yang berjudul
“MAKNA SIMBOLIS BUNGA PAPAN SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI
VISUAL”, perlu dijelaskan dengan singkat istilah, adapun uraiannya sebagai
berikut:
Simbol adalah tanda konvensional yang disetujui bersama, dimana simbol
terdapat unsur kata kerja yang berarti mencampurkan, membandingkan dan
membuat analogi antara tanda dengan objek yang diacu. 1 Yang mana dapat
diartikan bahwa simbol suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja dan terencana
berfungsi untuk menterjemahkan konsep-komnsep mennjadi istilah yang ilustratif,
inderawi dan didaktis sehingga ditemukan simbol-simbol personal yang lebih
menyiratkan suatu sistem dimana jika simbol tersebut belum dipahami oleh publik
yang luas maka akan memberikan interprestasi makna yang beragam.
Bunga sudah menjadi idola bagi masyarakat sebagai simbol keindahan dan
menjadi media dalam menyampaikan perasaan senang atau cinta kepada
seseorang. Bunga yang dimaksudkan adalah bunga hidup yang segar, wangi, dan
1

Susanto H, Konsep Ruang Waktu dalam Arsitektur dan Konsep Ruang Waktu Einstein,(
Jurnal FTUI Volume 2 Nomor 2/2000, Jakarta, 2003)

menampilkan keindahan bentuknya. Namun belakangan ini nilai-nilai dari bunga
ini tinggal kamuflase, tipuan, atau tiruan. Banyak orang telah mengganti bunga
tersebut dengan bunga plastik atau yang berbahan dasar kain.
Bunga papan lebih dikenal dengan istilah steekwerk, yang berasal dari
bahasa Belanda yang terdiri dari dua kata, yaitu steek yang berarti sulam
(menyulam) dan werk yang berarti pekerjaan. Maka secara terminologi steekwerk
adalah pekerjaan menyulam bunga di atas sebuah media menjadi suatu bentuk
yang indah, baik berupa gambar, tulisan maupun hiasan. 2
Dari pengertian diatas, berdasarkan perkembangan budaya yang terjadi
begitu cepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat
ini hampir seluruh daerah telah menjadikan bunga papan sebagai suatu media
komunikasi pada acara-acara pesta dan kemalangan.
Komunikasi visual adalah ilmu yang mengembangkan bentuk bahasa
komunikasi visual berupa pengolahan pesan-pesan untuk tujuan sosial atau
komersial, dari individu atau kelompok yang ditujukan kepada individu atau
kelompok lainnya (dalam hal ini masyarakat). Penyampaian informasi melalui
bahasa visual telah dilakukan manusia sejak lama. Sampai saat ini, di negaranegara Barat masih mengakui komunikasi visual sama pentingnya dengan
komunikasi verbal. Karena itu, penyampaian suatu pesan selalu menggunakan
unsur-unsur visual.3
Proses penuangan pesan (proses kreatif seniman) adalah proses penuangan
gagasan ke dalam medium karya seni. Gagasan atau ide dituangkan seniman
dalam bentuk bahasa visual, bahasa visual seniman adalah bahasa tanda/simbol.
Simbol-simbol yang digunakan seniman dapat terbentuk simbol konvensional
maupun simbol yang diciptakan seniman itu sendiri. Simbol/lambang adalah
sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasar kesepakatan
kelompok orang.4

2

www.bungapapanideal.com
Supriyono, Rakhmat, Desain Komunikasi Visual: Teori dan Terapan, (Yogyakarta:
Andi, 2003)
4
Sobur. Alex, Semiotika Komunikasi, (Bandung: Rosdakarya., 2003), h. 116
3

Sedangkan menurut Kusrianto dalam Sriwitari, desain komunikasi visual
adalah suatu displin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi
serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan
gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa
bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna serta tata letak atau
perwajahan. Dengan demikian, gagasan bisa diterima oleh orang atau kelompok
yang menjadi sasaran penerima.5

Berdasarkan pengertian diatas bahwa aspirasi yang berwujud komunikasi
visual tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berkaitan dengan
berbagai peristiwa maupun informasi yang menarik, apalagi media komunikasi
visual yang digunakan pada saat ini selalu mengedepankan perubahan global dan
setiap waktunya tentu menarik dalam kemasan dan teknik penyampaiannya, juga
bertujuan sebagai daya tarik pemikat masyarakat awam yang berperan cukup andil
dalam menyerap berbagai informasi aktual dan kritis.
Media yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi yang sering dikenal
antara lain seperti media cetak dan elektronik. Adapun suatu pesan dapat dikemas
dan disampaikan pula melalui media lainnya yang mengandung unsur seni.
Secara visual bunga papan merupakan wujud karya seni, sehingga
keindahannya menjadi salah satu tujuan penciptaannya. Namun keindahan itu
sangat relative sifatnya, dan tergantung kepada pencipta dan pengamatnya. 6
Komunikasi visual dalam bunga papan merupakan ungkapan ide pesan
seniman kepada publik melalui simbol, warna, gambar, dan tulisan. Oleh
karenanya bunga papan akan komunikatif apabila pesan yang disampaikan

5

Komunikasi Visual dan Multi Media, dalam http://www.fsrd.itb.ac.id, diakses tanggal 12
maret 2018
6
Sumardjo, Jakob, Filsafat Seni, (Bandung : Penerbit ITB, 2000)

seniman dapat dimengerti oleh publik.7 Agar menarik penyajiannya, bunga papan
memiliki kekhasan dan keunikan, namun dalam berkomunikasi lewat bunga papan
diperlukan sebuah pengetahuan kesadaran publik, di antaranya; pertama, harus
memahami seluk beluk pesan yang akan disampaikan; kedua, harus memiliki
kemampuan menafsir, kecenderungan dan kondisi, baik fisik maupun jiwa
kelompok masyarakat yang menjadi sasaran; ketiga, dapat memilih gaya bahasa
yang serasi dengan pesan yang dibawakan, dan tepat untuk dibicarakan secara
efektif (jelas, mudah dan mengesankan) bagi penerima pesan/audiens. Melalui
media

komunikasi

karya

seni,

seniman

menyampaikan

pesan

dengan

menggunakan tanda (simbol-simbol) konvensional. Cara tersebut bertujuan agar
lebih mudah dipahami oleh publik yang memiliki persamaan konsep dan budaya.

B.

Alasan Memilih Judul
Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sehingga penelitian ini

dilakukan yaitu:
1. Bunga Papan sebagai salah satu media aspirasi dan komunikasi visual
yang memiliki nilai estetik dan juga merupakan media efektif untuk
menyampaikan pesan komunikasi visual.
2. Sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia yang ditunjang dengan
kesetiakawanan yang kuat membangun sebuah budaya kirim bunga ucapan
untuk merasa suka maupun duka baik dalam hal bisnis maupun pribadi
dan keluarga.

7

Op.cit, Sumardjo, Jakob

C.

Latar Belakang
Dinamika sosial, ekonomi dan politik selalu menarik untuk disampaikan

kepada publik guna mendapatkan respon baik berupa komentar, kritikan,
persetujuan atau respon lainnya sebagai wujud adanya aspirasi dari masyarakat.
Aspirasi dibutuhkan guna mewujudkan kehidupan yang lebih komunikatif,
argumentatif, dan berwacana, sehingga berbagai pergumulan dan perasaan yang
ingin disampaikan dapat membantu perkembangan dan membangun informasi
yang berguna bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai informasi yang mudah
terlupakan begitu saja, namun memiliki bentuk visualisasi yang sarat akan
komunikasi estetis dan menghibur.
Aspirasi yang berwujud komunikasi visual tentu menjadi daya tarik
tersendiri bagi masyarakat sebagai responden masif, berkaitan dengan berbagai
peristiwa maupun informasi yang menarik, apalagi media komunikasi visual yang
digunakan pada saat ini selalu mengedepankan perubahan global dan setiap
waktunya tentu menarik dalam kemasan dan teknik penyampaiannya, juga
bertujuan sebagai daya tarik pemikat masyarakat awam yang berperan cukup andil
dalam menyerap berbagai informasi aktual dan kritis. Media yang digunakan
untuk menyalurkan aspirasi yang sering dikenal antara lain seperti media cetak
dan elektronik. Adapun suatu pesan dapat dikemas dan disampaikan pula melalui
media lainnya yang mengandung unsur seni.
Bunga salah satu media komunikasi manusia yang sudah digunakan sejak
zaman Romawi. Bunga selain indah untuk dipandang, bunga juga memiliki aroma

yang beragam sehingga dapat menjadi sensasi bagi manusia yang menikmatinya.
Bunga seringkali dijadikan perlambangan atau simbol dalam kehidupan manusia.
Dapat dikatakan bunga sebagai penanda dan petanda bagi sekelompok
orang. Manusia dapat menciptakan tanda-tanda, mengirim tanda, dan sepakat
mengenai arti tanda itu. 8
Tidak ada suatu makna baku yang dapat dijadikan sandaran ilmiah
terhadap penggunaan bunga, namun secara konvensi bunga dapat diterima baik
oleh masyarakat sebagai benda penuh makna. Misalnya dalam arti yang positif,
seseorang yang baru saja jatuh cinta kepada seseorang maka dia akan
memberikan sekuntum bunga, atau seseorang yang baru saja meraih suatu jabatan
tertentu juga akan disuguhkan rangkaian bunga oleh temannya. Ketika ada acara
peresmian gedung baru, perayaan pernikahan juga disuguhkan bunga dalam
bentuk bunga papan.
Atau sebaliknya dalam artian negative yaitu duka cita atau kemalangan,
bunga juga berperan penting. Misalnya ketika seorang teman meninggal dunia lalu
disuguhkan karangan bunga pada keranda mayatnya, dan pada kuburannya juga
ditaburkan bunga. Sekarang bunga papan juga sudah sering dipajangkan di depan
rumah orang yang meninggal dunia. Kenyataannya bunga telah hadir dalam segala
kondisi kehidupan masyarakat.
Perkembangan budaya yang terjadi begitu cepat seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini hamper seluruh daerah
telah menjadikan bunga papan sebagai suatu media komunikasi pada acara-acara
8

Zoest, Aart Van, Terjemahan oleh Ani Soekowati, Semiotika, (Jakarta: Yayasan Sumber
Agung, 1993)

pesta dan kemalangan. Bunga papan terpajang di sekitar tempat acara pernikahan
kemalangan bagaikan suatu pameran karya seni.
Bunga papan disajikan dalam bentuk yang bervariasi jenis bunga, warna
bunga, dan warna background (kain baldu penutup papan), begitu juga dengan
ukuran luasnya yang bervariasi. Pemakaian bunga pada papan, ada yang bunga
asli dan ada pula bunga palsu (plastik). Bentuk tulisan dan ukurannya bervariasi,
dan tertulis nama si pengirim bunga papan yang ditulis besar dan tujuan
pengirimannya. Sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia yang ditunjang
dengan kesetiakawanan yang kuat menbangun sebuah budaya kirim bunga ucapan
untuk turut merasa suka maupun duka baik dalam hal bisnis maupun pribadi dan
keluarga. Hingga saat ini, budaya mengirim bunga papan semakin berkembang
dan meluas kepada event-event budaya dan nasional.
Ucapan dukacita, belasungkawa atas peristiwa kematian seseorang, baik
rekan relasi usaha, teman atau kerabat, seseorang yang special maka dapat
diungkapkan dengan mengirimnkan Bunga Papan. Kemudian juga dapat
digunakan sebagai tanda ucapan selamat atas suatu peristiwa promosi jabatan,
peresmian, pengangkatan, pernikahan, khitanan dan lain-lain. Bunga Papan dapat
dijadikan sebagai media untuk mengucapkan selamat. Bunga Papan terdiri dari
komponen bunga, daun, papan foam, dan bahan-bahan lainnya. Dari semua bahan
tersebut dibentuk dengan desain tertentu sehingga menghasilkan sesuatu yang
indah. Namun yang terpenting dari karangan bunga papan ini adalah makna
simbol pesan yang tercantum dalam karangan bunga papan tersebut.

Makna adalah kata atau istilah yang pemakaiannya dan atau maknanya
terbatas pada suatu bidang secara khusus pula digunakan untuk memberikan
istilah pada bidang tertentu agar semakin jelas.9
Simbol atau simbolis berasal dari bahasa Yunani Symbolos yang berarti
tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang.10
Dari pengertian tentang makna dan simbol diatas dapat diketahui bahwa
istilah makna dapat dipakai dalam berbagai keperluan sesuai dengan konteks
kalimat yang dapat digunakan dalam hal bidang tertentu dan simbol bisa berarti
tanda atau lambing yang menyatakan sesuatu hal kepada orang yang melihat atau
mendengar, dimana tanda ini yang jika dilihatkan kepada seseorang menyebabkan
terbayangnya secara visual sesuatu hal tertentu dalam kesadaran orang tersebut.
Desain komunikasi visual adalah ilmu yang mengembangkan bentuk
bahasa komunikasi visual berupa pengolahan pesan-pesan untuk tujuan sosial atau
komersial, dari individu atau kelompok yang ditujukan kepada individu atau
kelompok lainnya (dalam hal ini masyarakat). 11 Ini dimaksudkan bahwa
penyampaian informasi melalui bahasa visual telah dilakukan manusia sejak lama,
karena itu, penyampaian suatu pesan selalu menggunakan unsur-unsur visual.
Dimana penyempurnaan suatu desain awal menjadi sebuah karya yang inovatif,
menarik pemirsa, dan orisinil/asli, tentu juga membutuhkan suatu tahap proses
kreatif.

9

Anton, Santun Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 448
Herususanto, Budiono, Simbolisme dalam Budaya Jawa, ( Jakarta:PT. Hanindita,
1991), h. 19
11
Supriyono, Rakhmat, Desain Komunikasi Visual: Teori dan Terapan, (Yogyakarta:
Andi, 2010), h.2
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Menurut Laura H. Chapman dalam Susanto sebuah karya inovatif yang
menarik

pemirsa

di

antaranya;

pertama,

berupa

upaya

menemukan

gagasan/inception of an idea atau mencari sumber gagasan, ilham atau inspirasi.
Mencari inspirasi merupakan upaya seniman untuk mendapatkan the creative
impulse/dorongan
pengembangan
Berdasarkan

kreatif.

dan

memantapkan

pengertian

mengembangkan

Tahap

gagasan

tersebut
menjadi

berikutnya,

proses

gagasan/elaboration
dapat

diartikan

gambaran

penyempurnaan,
and

bahwa

pravisual

refinement.12
proses

yang

ini

nantinya

dimungkinkan untuk diberi bentuk atau wujud konkret lahiriah. Tahap ini masih
harus disempurnakan menjadi gagasan sedemikian rupa, sehingga nantinya pada
tahap berikutnya, yaitu kerja penuangan ke medium (alat, bahan dan teknik
tertentu) dengan mudah dapat memperoleh hasil maksimal. Tahap terakhir adalah
proses visualisasi ke medium yang dipakai. Medium sebenarnya hanya merupakan
suatu sarana. Hal yang lebih penting lagi bagaimana gagasan awal berupa konsep
itu harus berwujud dalam bentuk yang dapat dilihat atau dirasakan oleh apresian.
Berdasarkan latar belakang atau realita di atas maka penulis bermaksud
mengangkat judul penelitian

“MAKNA SIMBOLIS BUNGA PAPAN

SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI VISUAL”.

12

Laura H. Chapman dalam Susanto Mikke,Membongkar Seni Rupa, (Yogyakarta:
Penerbit Jendela, 2003) h. 20

D.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan

masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana Makna Simbolis Bunga Papan Sebagai Media Komunikasi
Visual?
2. Bagaimana Pesan Visual dari Bunga Papan ditinjau dari segi warna,
bentuk, tipografi, dan pesan?

E.

Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah
a. Untuk mengetahui bagaimana makna simbolis bunga papan sebagai
media komunikasi visual.
b. Untuk mengetahui bagaimana pesan visual dari bunga papan ditinjau
dari segi warna, garis, ilustrasi dan tema yang diangkat.

2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan seni
khususnya seni dalam menata bunga papan, supaya bunga papan
tampak indah perlu diperhatikan cara menata huruf, besar-kecilnya
huruf, komposisi letak huruf, penggunaan warna yang harmonis.

b. Secara praktis
Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan yang dapat
mendorong minat mahasiswa yang ingin berwirausaha bunga papan agar
dapat menjadi bahan acuan dan referensi untuk memperluas apresiasi
dan sumber informasi di bidang seni bunga papan.

F.

Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui

serangkaian proses yang panjang. Metode penelitian adalah prosedur yang
dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data atau pun informasi untuk
memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan content analisis yang
bersifat deskriptif, dimana peneliti akan menginterpretasikan hasil penelitiannya
terhadap isi makna simbolis bunga papan sebagai media komunikasi visual.
Sesuai dengan analisis yang diangkat oleh peneliti, maka dalam proses
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian
a.

Jenis Penelitian
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini lapangan (field research), yaitu

penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.13
Karena penulis bertemu langsung dengan para desainer bunga papan.
b. Sifat Penelitan
Dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskritif. Penelitian deskritif
adalah penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan suatu obyek
tertentu menurut apa adanya. 14 Penelitian deskritif mempelajari masalahmasalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam mayarakat
serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikapsikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung
dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.15 Dalam penelitian ini, penulis
hanya mengemukakan dan menggambarkan secara apa adanya tentang
pesan visual dari bunga papan
2. Tekhnik Pengumpulan Data
Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, penulis
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

13

Rahmat Krisyantono, Tekhnik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2012),hal. 56
14
Moh. Nazir, Metode Penelitian,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
15
Ibid. h. 55.

a . Metode Interview
Wawancara merupakan salah satu tekhnik pengumpulan data dalam
metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan
terhadap subjek. Biasanya data yang dikumpulan bersifat kompleks,
sensitif, dan kontroversial sehingga menyebabkan kurang mendapat respon
dari subyeknya, apalagi responden tidak dapat membaca dan menulis atau
kurang memahami daftar pertanyaaan yang diajukan tersebut ,tekhnik
wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka dan melalui saluran
telepon.16
Menurut pendapat Kartini Kartono, interview merupakan proses
kegiatan tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih dengan saling
berhadapan secara fisik atau langsung. 17 Jenis wawancara yang dipakai
oleh penulis adalah interview bebas terpimpin, yaitu penulis bebas
mengajukan pertanyaan dan berdialog ang berkaitan engan masalah yang
diteliti. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pesan
visual dari bunga papan.
b. Metode Observasi
Observasi merupakan alat pengumpul datanya disebut panduan
observasi. Metode ini menggunakan pengamatan atau pengindraan
langsung terrhadap suatu benda, kondisi, proses, atau prilaku.18 Jenis
observasi yang penlis pilih adalah tekhnik observasi partisipan, yaitu
16

Sanafiah Faisal, Op-Cit, hal.23
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Cet. VII (Bandung: Masdar
Maju, 1996), hal. 32.
18
Sanafiah Faisal, Op-Cit, hal.52
17

penelitian ikut aktif dalam setiap subjek yang diteliti.19 Metode observasi
partisipan adalah mengadakan pengamatan didaerah penelitian dengan
ikut serta ambil bagian dalam kehidupan yang sedang diobservasi secara
aktif.
Dalam penelitian ini, penulis mendatangi langsung lokasi yang
menjadi tempat penelitian, kemudian meneliti, mengamati dan mencatat
yang terjadi pada subjek penelitian

c. Metode Dokumentasi
Selain menggunakan metode interview dan observasi, untk
melengkapi data, penulis juga menggunakan metode dokumentasi. Metode
dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
serupa catatan, buku, surat, majalah dan sebagainya.20
Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data
penduduk, surat dan bukti suatu peristiwa atau sejarah. Dokmentasi ini
digunakan untuk mempermudah dalam mengecek kebenaran suatu
peristiwa, sehngga suatu penelitia menjadi valid adanya.

3. Metode Analisis Data
Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan, maka langkah
selanjutnya ialah untuk menghimpun data-data tersebut diolah dan di

19

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1997), hal. 98.
20
Ibid, hal. 54

analisa.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data yang bersifat
kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif dapat diartikan
sebagai

upaya

yang dilakukan dengan jalan bekerja

dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.21
Tekhnik analisa yang digunakan dalam penelitia ini adaah analisa
diskriptif kualitatif, tekhnik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan
menggambarkan data yang terkumpul secara sistematik. Untuk menyajikan
data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan
analisa data model interaktif oleh Miles dan Huberman. 22
Dan dari analisa yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan dengan
menggunakan metode Induktif yaitu cara penarikan kesimpulan berangkat dari
fakta-fakta atau pristiwa kongrit yang khusus, kemudian dari fakta atau
peristiwa yang khusus itu ditarik kesimpulan secara umum.23
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Sutrisno Hadi, Op-Cit, hal. 80
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet. 18 (Bandung:
Alfabeta, 2013), hal. 246.
23
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BAB II
MAKNA SIMBOLIS BUNGA PAPAN SEBAGAI
MEDIA KOMUNIKASI VISUAL

A.

Makna Simbolis
1. Pengertian Makna Simbolis
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna mempunyai arti:
1. maksud 2. maksud pembicara atau penulis; pengertian yang diberikan
kepada suatu bentuk kebahasaan. Pengertiannya adalah kata atau istilah
yang pemakaiannya dan/atau maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu.
Secara khusus pula digunakan untuk memberikan istilah pada bidang
tertentu agar semakin jelas.24
Dari pengertian tentang makna tersebut, dapat diketahui, bahwa
istilah makna dapat dipakai dalam berbagai keperluan sesuai dengan
konteks kalimat. Di samping itu, pemakaiannya disesuaikan pula dengan
bidang-bidang yang berkaitan dengan pemakaian istilah makna. Berkaitan
dengan penelitian ini, istilah makna yang dipakai adalah makna khusus,
yaitu, istilah yang pemakaian dan maknanya terbatas pada bidang tertentu.
Kata simbol atau simbolis berasal dari bahasa Yunani Symbolos yang
berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang 25

24
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Anton, Santun Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 548
Herususanto, Budiono. 1991. Simbolisme dalam Budaya Jawa. Jakarta: PT. Hanindita.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, simbol atau lambang,
simbolisme

adalah

perihal

pemakaian

simbol

(lambang)

untuk

mengekspresikan ide-ide (misal sastra, seni.26
Dari pengertian diatas, simbol bisa berarti tanda atau lambang, tanda
menyatakan sesuatu hal kepada orang yang melihat atau mendengar. Yang
mana dimaksudkan adalah tanda yang jika dilihatkan kepada seseorang
menyebabkan terbayangnya sesuatu hal tertentu dalam kesadaran orang
tersebut.
Menurut Subadio, simbol dapat diartikan sama dengan lambang,
disini lambang diartikan sebagai tanda pengenal yang tetap (menyatakan
sifat, keadaan dan sebagainya).27 Misalnya warna putih adalah kesucian;
gambar padi sebagi kemakmuran. Ada lagi yang mengartikan lambang
sebagai isyarat, tanda, alamat, bendera lambang kemerdekaan, bunga
lambang percintaan, cincin lambang pertunangan atau perkawinan.
Dalam budaya itu sendiri sebenarnya terdiri dari gagasan-gagasan,
simbol-simbol dan nilai-nilai sebagai hasil karya dan perilaku manusia,
sehingga tidak berlebihan dan bila dikatakan bahwa manusia itu makhluk
bersimbol.

Manusia

berpikir,

berperasaan

dan

bersikap

dengan

ungkapanungkapan yang simbolik. Ungkapan-ungkapan yang simbolik ini
merupakan ciri khas dari manusia yang dengan jelas membedakan dari

26

Tim Penyusun Kamus, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:PN. Balai Pustaka,
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Subadio, H, Adat Istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek Penelitian dan
Penataan Kebudayaan, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977)

hewan, sehingga manusia disebut dengan animal symbolicum atau hewan
bersimbol.28

2. Simbol, Citra dan Metaphora
Simbol, citra, dan metafora, dapat membantu manusia menelusuri
imajinasi, makna dan fungsi sebuah karya seni. Penelusuran dalam makna
tersebut akan melahirkan berbagai bentuk wacana seni rupa yang
memungkinkan mengemukakan perasaan dan pencapaian publiknya.
Menurut Susanto secara umum memiliki struktur isi dan tema,
namun ketika berhenti mengklasifikasikan berdasarkan isi dan temanya,
yang kemudian tertuju adalah inti strukturnya yaitu simbol, citra, dan
metafora. Ini dimaksudkan bahwa istilah hubungan yang merujuk pada
perhatian yang sama yaitu memiliki unsur-unsur estetik dan inderawi yang
menghubungkan setiap karya seni baik musik, sastra maupun rupa, yang
kedua adalah perlambangan atau tropologi (kiasan) yang membandingkan
dua dunia dan menyampaikan tema melalui pemindahan dari satu idiom ke
idiom yang lain.29
a. Simbol/Symbol
Simbol muncul dalam konteks yang sangat beragam dan digunakan untuk
berbagai tujuan. Dalam simbol sebenarnya terdapat unsur kata kerja yang
berarti mencampurkan, membandingkan dan membuat analogi antara tanda
dengan objek yang diacu. Simbol adalah tanda konvensional yang disetujui
28
29

Cassier, Ernest, Manusia dan Kebudayaan, (Jakarta: PT. Gramedia, 1990)
Susanto(2003:49-57)

bersama. Terdapat pandangan lain bahwa simbol suatu usaha yang dilakukan
dengan sengaja dan terencana berfungsi untuk menterjemahkan konsepkonsep menjadi istilah yang ilustratif, inderawi dan didaktis.30
b. Citra/Image
Citra adalah topik yang termasuk dalam bidang psikologi dan seni, citra
berarti reproduksi mental, suatu ingatan masa lalu yang bersifat inderawi dan
berdasarkan persepsi serta tidak bersifat visual. Ada pencitraan yang
berkaitan dengan penciuman, suhu, dan tekanan (gerak, sentuhan dan rasa
empati). Pencitraan visual merupakan penginderaan atau persepsi sekaligus
juga mewakili sesuatu yang berada “di dalam” (inner). Citra juga dapat
menunjukkan sesuatu yang nyata, atau mewakili dari sesuatu yang tidak
tampak. Dalam bunga papa melalui citra atau gambaran itulah pesan ingin
disampaikan. Jadi publik mendapatkan gambaran setelah ia melihat
bentuk/form gambaran tersebut diperoleh dari gambaran (tataran mental)
seniman yang dikongkritkan dalam bentuk karya seni.31
c. Metafora
Metafora merupakan sesuatu yang dikenakan/dikaitkan pada benda.
Metafora biasanya juga didefinisikan dalam konteks gerakan. Metafora
dipahami sebagai ephipora, yaitu semacam pemindahan atau gerakan “dari …
ke … “. Maka istilah metaphor berlaku untuk segala bentuk transposisi
(pemindahan)

istilah.

Dalam

pemindahan/penyimpangan,
30
31

Op.cit, susanto
Op.cit, susanto

karya

metafora

seni
juga

metafora
sebagai

selain
hiasan

sebagai
dekoratif.

Pemindahan tersebut bukan hanya berefek meleburkan makna kata logika
tertentu, melainkan justru menemukan tata logika baru. Dalam hal ini
metafora sekaligus menjadi bahan acuan penafsiran yang memberikan banyak
asumsi-asumsi. Dalam karya seni metafora selalu terkait dengan setiap karya.
Metafora sangat membantu apresian menangkap setiap gejala

dan

pembicaraan dalam karya seni, dalam hal ini hubungannya dengan konteks. 32

B.

Bunga Papan
1. Pengertian Bunga Papan
Tahun 1970 an bunga papan lebih dikenal dengan istilah steekwerk,
kata steekwerk berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari dua kata yaitu
steek yang berarti sulam (menyulam) dan werk yang berarti pekerjaan.33
Maka secara terminology steekwerk adalah pekerjaan menyulam bunga di
atas sebuah media menjadi suatu bentuk yang indah, baik berupa gambar,
tulisan maupun hiasan.
Bunga papan di era tahun 70-an pada masa itu terbuat dari gundukan
(gulungan) tanaman rambat di kebun-kebun kosong, gulungan itu dirapatkan
dan dipadatkan lalu diletakkan di atas kayu kaso atau bambu besar yang
kemudian dibentuk menjadi sebuah papan besar seperti layar. Disebut layar
karena pada masa itu ukuran bunga papan rata-rata sekitar 3x2 meter. Untuk
menutupi gulungan pohon rambat tersebut digunakanlah kain sesuai ukuran
kayu kaso. Baru kemudian disulam dengan bunga suyok (bunga tahi kotok)
32
33

Op.cit, Susanto
www.bungapapanideal.com 2018

berwarna kunng yang membentuk tulisan ucapan seperti “selamat
berbahagia atau selamat dan sukses”.34
Kemudian istilah bunga papan yang merupakan terjemahan dari kata
steekwerk (stikan) yang dibuat oleh internet marketer, yaitu rangkaian
bunga yang berada di atas media kotak menyerupai papan yang dikenal
dengan kata “flower of board”.
2. Sejarah Rangkaian Bunga
Di belahan dunia barat, seni merangkai bunga pun tidak kalah
terkenalnya dengan belahan timur. Semua tentunya masih disesuaikan
dengan kebudayaan masing-masing negara. Di Yunani dan Roma patung
Yunani di pemakaman tua dengan lingkaran karangan bunga di atas
kepalanya. Pada masa Yunani kuno (600-146 Sebelum Masehi) rangkaian
bunga berbentuk lingkaran dan kalung karangan bunga memang banyak
digunakan. Rangkaian bunga berbentuk lingkaran, biasanya diletakkan di
pundak para pahlawan, patung dewa-dewi, makhluk hidup, dan digunakan
untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Untuk Anda yang hobi
menonton film bernuansa klasik Yunani dan Roma, tentunya juga familiar
dengan daun bunga. Daun bunga memang dipajang pada saat festival,
upacara, dan selama kegiatan keagamaan. Bunga dan buah disusun di
keranjang pendek yang diletakkan di meja makan. Para tamu dimahkotai
dengan bunga dan dihiasi rangkaian bunga berbentuk lingkaran dan kalung
karangan bunga. Bunga mawar segar dihamburkan dari langit-langit
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bagaikan hujan warna dan parfum. Di Byzantium dan Persia asal mula ide
rangkaian bunga pada mosaic.
Gereja -gereja inspirasinya berasal dari wilayah Kerajaan Romawi
Timur, berkembangnya teknik seni merangkai bunga. Keindahan jambangan
besar dan piala yang dipakai dalam misa suci yang dipadu dengan daundaunan dan buah-buahan serta bunga yang indah. Pada masa itu nuansa seni
dan keindahan rangkaian bunga memang sangat kental.
Di Eropah setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat dan sebelum
Masa Renaisance, seni merangkai bunga belum terlalu populer. Barulah
pada abad 13 atau periode Gothic, rangkaian bunga mulai dikenal. Bunga,
daun, dan buah digunakan sebagai penghias gereja katedral. Tidak hanya
itu, malahan banyak lukisan, manuskrip, dan pita abad 14 dan 15 yang
dihiasi vas bunga tinggi berisikan setangkai bunga yang indah. Awal masa
renaisance (1400-1600), barulah semua seni merangkai bunga berkembang
pesat. Lantai dan tepi jendela dihiasi rangkaian bunga yang tinggi dalam
sebuah vas besar, dan sejak itu pula rangkaian bunga yang longgar serta
buket kecil yang diikat rapat mulai dikenal.
Di Prancis tatakan vas dan jambangan agak besar berisikan rangkaian
bunga diletakkan di bagian tengah meja makan. Sedangkan rangkaian bunga
diletakkan di semua ruangan. Di Inggris William Hogarth, seorang pelukis
Inggris memperkenalkan rangkaian bentuk S yang nantinya disebut
rangkaian bunga dengan desain kurva Hogarthian. Bunga dan daun mulai
didesain simentris sesuai kurva huruf S. Di sini meja buffet mulai

dilengkapi karangan bunga, rangkaian bunga berbentuk lingkaran mulai
diperkenalkan. Lalu juga rangkaian bunga berbentuk piramida, buah, dan
gula-gula. Seluruh ruangan diberi penerangan lilin dengan tempat lilin yang
tinggi dan berornamen bunga. Para wanita memakai hiasan bunga di rambut
dan gaun beraksesoris bunga. Di Amerika sebagai melting pot dimana
budaya Barat dan Timur berpadu erat, banyak terdapat buket berupa vas
tinggi, dan bunga yang lebih tinggi daripada vas. Seni Oriental pun
diadaptasi dalam rangkaian bunga memakai mangkuk atau vas kecil dan
pendek yang berornamen dekoratif.

3. Peranan Bunga Papan Dalam Masyarakat
Karangan Bunga Papan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia,
khususnya pebisnis, dalam memberikan ucapan selamat sukses, selamat
bahagia, happy anniversary, happy wedding hingga ucapan duka cita atau
belasungkawa. Karangan bunga ini berbentuk persegi panjang dengan
hiasan bunga, motif beraneka ragam serta warna-warna sedemikian rupa
sehingga terlihat jelas pengirim dan tujuan pengirimannya. Sistem
kekeluargaan masyarakat Indonesia yang ditunjang dengan kesetiakawanan
yang kuat membangun sebuah budaya kirim bunga ucapan untuk turut
merasa suka maupun duka baik dalam hal bisnis maupun pribadi dan
keluarga. Hingga saat ini, budaya mengirim bunga papan semakin
berkembang dan meluas kepada event-event budaya dan nasional.

Ucapan dukacita, belasungkawa atas peristiwa kematian seseorang,
baik rekan relasi usaha anda, teman atau kerabat, seseorang yang spesial
maka dapat diungkapkan dengan mengirimkan Bunga Papan. Kemudian
juga dapat digunakan sebagai tanda ucapan selamat, congratulations atas
suatu peristiwa grand opening, promosi jabatan, peresmian, pengangkatan,
pernikahan, khitanan dan lain-lain. Bunga papan dapat digunakan sebagai
media untuk mengucapkan selamat. Bunga papan terdiri dari komponen
bunga, daun, papan foam, dan bahan-bahan lainnya. Dari semua bahan
tersebut dibentuk dengan desain tertentu sehingga menghasilkan sesuatu
yang indah. Namun yang terpenting dari karangan bunga papan ini adalah
pesan yang tercantum dalam karangan bunga papan tersebut.
4. Konsep Estetika Pada Bunga Papan
Bunga papan merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang muncul
secara tiba-tiba dalam masyarakat. Mungkin pada awalnya orang ingin
menampilkan rangkaian bunga yang cukup besar atau luas, tetapi kemudian
ada penataannya bisa memunculkan seperti huruf yang dapat dibaca. Kreasi
yang 5 berupa tulisan dari rangkai bunga itu terus berkembang sehingga
menarik bagi konsumen sebagai bentuk komunikasi atau informasi. Tidak
ada suatu standar penataan bunga pada papan, tetapi cita rasa
pembuatnyalah sebagai tolok ukurnya. Apresiasi tentu menjadi wadah
penyempurnaan karya tersebut. Trial and error telah mengantarkan mereka
kepada penciptaan yang dianggap sudah baik. Didukung oleh kekayaan
bentuk huruf yang dapat ditiru, ataupun dikembangkan dari computer, maka

karya seni bunga papan semakin disenangi banyak orang. Kadang-kadang
bunga papan terlihat sangat ramai tulisan sehingga huruf-huruf yang terukir
seperti berdesak-desakan.
Huruf ditampilkan dengan besar -besar supaya jelas dibaca, sehingga
tidak menyisakan bagian lowong sebagai keseimbangan guna menampilkan
keindahan. Demikian pula halnya dengan warna-warni kontras dari huruf
yang ditampilkan membuat semakin ramai. Secara visual bunga papan
merupakan suatu wujud karya seni, sehingga keindahan menjadi salah satu
tujuan penciptaannya. Namun keindahan itu sangat relatif sifatnya, dan
tergantung kepada pencipta dan pengamatnya.35 mengutip pendapat
Benedetto Corce bahwa karya seni atau benda seni tak pernah ada, sebab
seni itu ada dalam jiwa setiap penanggapnya.
Artinya karya seni itu adalah pancaran keindahan yang ada dalam diri
pencipta atau pengamatnya. Keindahan sebuah karya sulit untuk
digeneralisasikan karena sifatnya sangat pribadi. Mungkin bagi seseorang
karya itu sudah terlihat indah, tetapi bagi orang lain itu tidak indah, karena
tergantung kepada perasaan masing-masing. Pendapat tersebut didukung
dengan teori subjektif dimana keindahan tergantung pada susunan pikiran
dan indera manusia. Sedangkan pertimbangan baik buruk, indah dan jelek
adalah hasil olahan indrawi sendiri. Artinya keindahan itu tergantung
kepada orang menilai objek itu.36
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Demikianlah karya bunga papan tumbuh dan berkembang tanpa ada
standar keindahan, karena ukuran keberhasilannya hanya banyaknya
konsumen yang memesan. Artinya bunga papan ciptaan siapa yang banyak
dipesan konsumen itulah yang dianggap lebih indah.

5. Bunga Papan Sebagai Simbol
Bunga sudah menjadi idola bagi masyarakat sebagai simbol keindahan
dan menjadi media dalam menyampaikan perasaan senang atau cinta kepada
seseorang. Bunga yang dimaksudkan adalah bunga hidup yang segar, wangi,
dan menampilkan keindahan bentuknya. Namun belakangan ini nilai-nilai
dari bunga ini tinggal kamuflase, tipuan, atau tiruan. Banyak orang telah
mengganti bunga tersebut dengan bunga plastik atau yang berbahan dasar
kain. Wangi bunga juga diganti dengan farvum yang disemprotkan ke bunga
palsu tersebut. Anehnya si penerima bunga palsu juga tidak protes terhadap
kepalsuan tersebut. Mungkin simbol itu semakin mengkerdil nilainya, tetapi
bagi banyak orang itu tidak menjadi masalah, karena yang penting adalah
orangnya dan bukan bunganya. Inilah bentuk perubahan yang terjadi pada
masa kini, disebabkan kebiasaan manusia yang cendrung ingin cepat,
praktis, murah, dan sebagainya. Bunga papan pada masa lalu merupakan
rangkaian bunga alami, segar dan wangi, yang ditempel pada lembaran
papan, tetapi kini berganti dengan bunga plastik yang tidak ada wanginya,
dan bahkan sudah kumal karena digunakan berkali-kali. Terjadi perubahan

kepentingan dari bunga tersebut, yaitu bukan bunganya yang penting,
melainkan tulisan yang terukir dari susunan bunga tersebutlah yang penting.
Keindahaan penataan huruf kurang menjadi perhatian bagi si
pemesan. Hal ini cukup diserahkan kepada keterampilan si penyusun bunga
papan tersebut. Yang utama bagi si pemesan adalah bunga papan yang
dipesan segera dipajang di tempat acara yang dia maksudkan. Mungkin
yang lebih diperhatikan adalah tulisan namanya karena umumnya dibuat
besar-besar. Seharusnya penataan huruf bunga papan memperhatikan nilainilai keindahan (nilai estetis) karena bunga papan merupakan produk seni
rupa yang diamati oleh banyak orang. Karya yang tidak indah tentu tidak
disukai banyak orang, kerena umumnya manusia mencintai keindahan.
Kemudian si pembuatnya akan mendapat nilai jelek dari si pengamat,
sehingga pesanan akan terus menurun. Harus ada keseimbangan besarnya
ukuran huruf dengan luasnya bidang papan.
Selain itu juga perlu diperhatikan warna bunga, warna dasar kain alas,
dan ruang-ruang kosong harus ada supaya terlihat tidak terlalu padat.
Seharusnya nama pengirim cukup kecil saja pada bagian bawah bidang
papan, serta warna yang tidak menyolok. Sebagian besar yang berpesta
merasa tersanjung dengan kiriman bunga papan dari teman. Perasan bangga
jika jumlah bunga papan cukup banyak dipajang ditempat mereka. Sebagian
kecil yang berpesta menganggap bunga papan itu sangat penting diadakan,
sehingga jika tidak ada teman yang mengirimkannya, maka mereka sendiri
yang membelinya.

Kepentingan itu bervariasi antara sebagai media informasi dan sebagai
gaya agar terlihat acaranya cukup mewah. Bunga papan menjadi simbol
bagi masyarakat saat ini sebagai tanda adanya acara yang meriah, atau
adanya rasa simpaty yang mendalam terhadap orang yang lagi berduka cita.
Tanpa bunga papan, pesta tersebut terasa tidak meriah, dan yang lagi
berduka terasa tidak banyak orang yang simpaty.
Bunga papan juga menjadi simbol kemewahan atau kekayaan, simbol
strata kehidupan atau sebagai orang terpandang. Hal ini hanyalah suatu
perasaan dan bukanlah fakta yang dapat diterima dengan logika. Bunga
papan juga dapat dipandang sebagai mode yang lagi ngetren, sehingga acara
kecil sekalipun juga menampilkan bunga papan ditempat acara. Misalnya
ketika sesorang telah lulus sekolah, ketika sebuah toko mulai dibuka, dan
ketika sesorang berulang tahun, senantiasa ada bunga papan sebagai ucapan
selamat berbahagia.

C.

Media Komunikasi Visual
1. Pengertian Media Komunikasi Visual
Sanyoto mengemukakan bahwa komunikasi visual adalah suatu
mekanisme yang menyebabkan adanya hubungan antarmanusia lewat
perantara media yang bersifat kasat mata. 37
Menurut Kusrianto komunikasi visual adalah komunikasi menggunakan
bahasa visual, di mana unsur bahasa visual (yang menjadi kekuatan utama
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Metode Perancangan Komunikasi

Visual Periklanan,

dalam penyampaian pesan) adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan
dapat dipakai untuk menyampaikan arti, makna, atau pesan. 38
Komunikasi visual adalah komunikasi melalui penglihatan. Komunikasi
visual merupakan sebuah rangkaian proses penyampaian kehendak atau
maksud

tertentu

kepada

pihak

lain

dengan

penggunaan

media

penggambaran yang hanya terbaca oleh indra penglihatan. Komunikasi
visual mengkombinasikan seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis,
ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya. 39

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi
visual adalah komunikasi yang menghubungkan antarmanusia dengan
menggunakan bahasa visual untuk menyampaikan kehendak atau maksud
kepada pihak lain menggunakan penggambaran media yang dapat dilihat.
Media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk
memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan
menyampaikan informasi.40 Media komunikasi adalah suatu alat yang
digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi dari
seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu.41 media komunikasi
ialah perantara dalam penyampaian informasi dari komunikator kepada
komunikan yang bertujuan untuk efisiensi penyebaran informasi atau pesan
tersebut. Sedangkan menurut arifin mengemukakan bahwa komunikasi
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adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang
lain. 42
Komunikasi akan dapat berhasil baik apabila sekiranya timbul saling
pengertian yaitu jika kedua belah pihak si pengirim dan si penerima
informasi dapat memahami. Dari beberapa paparan di atas, dapat
disimpulkan bahwa media komunikasi ialah semua sarana komunikasi yang
digunakan dalam penyebaran atau penyampaian informasi dengan mudah
yang bertujuan untuk efisiensi penyebaran pesan dari si pengirim kepada si
penerima pesan.

2. Fungsi Media Komunikasi Visual
Fungsi media komunikasi yaitu :
1. Mempermudah penyampaian pesan
2. Mengefektifkan penyampaian pesan
3. Memperjelas maksud dan tujuan penyampaian pesan
4. Sebagai

alat

untuk

membangkitkan

motivasi

dalam

mendengarkan suatu informasi43
Fungsi media komunikasi yaitu:
a. Mempermudah penyampaian pesan atau informasi
b. Sebagai sarana yang dapat membangkitkan motivasi
c. Mengefektifkan proses penyampaian informasi
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d. Membangkitkan daya tarik terhadap informasi atau pesan yang
akan disampaikan
e. Mengkonkritkan daya tarik terhadap informasi atau pesan yang
akan disampaikan
f. Mempersingkat waktu penyampaian informasi
g. Memperjelas isi dan informasi yang akan disampaikan
h. Merupakan alat hiburan dan pendidikan44
Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi media
komunikasi yaitu mempermudah penyampaian pesan, mengefektifkan
proses penyampaian pesan, memperjelas maksud dan tujuan informasi yang
akan disampaikan, dan guna mempersingkat waktu serta sebagai alat untuk
membangkitkan motivasi dalam semua bidang misalnya hiburan dan
pendidikan. Sedangkan fungsi komunikasi menurut mulyana yaitu fungsi
sosial, ekspresif, fungsi ritual, dan fungsi instrumental. Berikut penjelasan
dari beberapa fungsi tersebut :
a. Komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting
untuk membangun konsep diri kita, aktualitas diri, untuk
kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar
dan ketegangan, lewat komunikasi yang menghibur dan
memupuk hubungan dengan orang lain.
b. Komunikasi ekspresif bertujuan untuk mempengaruhi orang lain,
namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi
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instrumen

untuk

menyampaikan

perasaan-perasaan

kita.

Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui
pesan-pesan non verbal.
c. Komunikasi ritual erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif.
komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif.
d. Komunikasi instrumental berarti menginformasikan, mengajar,
mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah
perilaku atau menggerakan tindakan, dan juga untuk menghibur.
Dari beberapa fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi
komunikasi penting guna membangun konsep diri melalui
komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan
orang lain dengan cara menginformasikan, mendorong, serta
mengubah sikap dan keyakinan.

3. Desain Komunikasi Visual
Desain komunikasi visual adalah ilmu yang mengembangkan bentuk
bahasa komunikasi visual berupa pengolahan pesan-pesan untuk tujuan sosial
atau komersial, dari individu atau kelompok yang ditujukan kepada individu
atau kelompok lainnya (dalam hal ini masyarakat). Penyampaian informasi
melalui bahasa visual telah dilakukan manusia sejak lama. Sampai saat ini, di
negara-negara Barat masih mengakui komunikasi visual sama pentingnya

dengan komunikasi verbal. Karena itu, penyampaian suatu pesan selalu
menggunakan unsur-unsur visual45
Penyempurnaan suatu desain awal menjadi sebuah karya yang
inovatif, menarik pemirsa, dan orisinil/asli, tentu juga membutuhkan suatu
tahap proses kreatif46.
Tahap kreatif yang dimaksud diantaranya adalah; pertama, berupa
upaya menemukan gagasan/inception of an idea atau mencari sumber
gagasan, ilham atau inspirasi. Mencari inspirasi merupakan upaya seniman
untuk mendapatkan the creative impulse/dorongan kreatif.
Tahap berikutnya, proses penyempurnaan, pengembangan dan
memantapkan gagasan/elaboration and refinement. Artinya proses ini
mengembangkan gagasan menjadi gambaran pravisual yang nantinya
dimungkinkan untuk diberi bentuk atau wujud konkret lahiriah. Tahap ini
masih harus disempurnakan menjadi gagasan sedemikian rupa, sehingga
nantinya pada tahap berikutnya, yaitu kerja penuangan ke medium (alat,
bahan dan teknik tertentu) dengan mudah dapat memperoleh hasil maksimal.
Tahap terakhir adalah proses visualisasi ke medium yang dipakai.
Medium sebenarnya hanya merupakan suatu sarana. Hal yang lebih penting
lagi bagaimana gagasan awal berupa konsep itu harus berwujud dalam bentuk
yang dapat dilihat atau dirasakan oleh apresian. Bisa terjadi pula bahwa pada
tahap awal medium sebenarnya telah dilibatkan, baik ketika secara spontan
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atau tidak untuk menemukan inspirasi, atau dalam proses penyempurnaan dan
pengembangan.

4. Elemen-Elemen Dalam Komunikasi Visual
Seorang desainer menggunakan elemen-elemen untuk menunjang
desainnya sehingga dapat berkomunikasi secara visual. Elemen-elemen
yang sering digunakan dalam desain komunikasi visual antara lain adalah
tipografi, simbolisme, ilustrasi dan fotografi. Elemen-elemen tersebut dapat
digunakan secara individu, namun bisa juga digabungkan. Elemen-elemen
komunikasi yang bersifat visual yaitu garis, bidang, ruang, warna, bentuk
dan tekstur serta elemen non visual seperti bahasa verbal47
Dengan demikian seorang desainer tidak hanya menguasai desain
visual, tetapi juga menguasai elemen komunikasi sebagai pendukung dalam
media komunikasi visual masyarakat. Tidak banyak desainer komunikasi
visual yang sangat fasih di setiap bidang ini, tetapi mempunyai kemampuan
untuk bervisualisasi baik secara individual maupun kelompok. Seorang
desainer komunikasi visual harus mengenal elemen-elemen ini, bagaimana
mengemukakan keinginannya dan bagaimana memilih hasil akhir yang baik
untuk direproduksi, sehingga hasil karyanya dapat dikatakan layak sebagai
bentuk komunikasi visual yang baru ataupun daur ulang. Seorang desainer
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komunikasi visual juga harus dapat membeli dan menggunakan ilustrasi
secara efektif.48
a. Desain dan tipografi
Tipografi adalah seni menyusun huruf-huruf sehingga dapat
dibaca tetapi masih mempunyai nilai desain. Secara bahasa, tipografi
berasal dari bahasa Yunani yaitu thypos (yang diguratkan) dan graphoo
(tulisan). Pada awalnya tipografi dipandang sebagai ilmu tentang cetakmencetak huruf, sekarang telah berkembang menjadi ilmu yang
mempelajari spesifikasi dan karakterisitik huruf, bagaimana memilih
dan mengelola huruf untuk tujuan-tujuan tertentu.49
Ketika membuat layout tulisan, agar punya daya tarik maka
seorang tipografer harus memilih jenis huruf dan ukurannya,
menentukan jarak antar huruf dan jarak antar kata agar suatu tulisan
nyaman dibaca.50
Tipografi digunakan sebagai metode untuk menerjemahkan katakata (verbal/lisan) ke dalam bentuk tulisan/visual. Fungsi bahasa visual
ini adalah untuk mengkomunikasikan ide, cerita dan informasi melalui
segala bentuk media, mulai dari label pakaian, tanda-tanda lalu lintas,
poster, buku, surat kabar/news dan majalah. Karena itu pekerjaan
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seorang tipografer/penata huruf tidak dapat lepas dari semua aspek
kehidupan sehari-hari51
Seorang tipografer terkenal dalam pekerjaannya sebagai penata
huruf, dapat dibagi dalam dua bidang, tipografer dan desainer
huruf/type

designer.

Seorang

tipografer

berusaha

untuk

mengkomunikasikan ide dan emosi dengan menggunakan bentuk huruf
yang telah

ada,

contohnya

penggunaan

bentuk

script

untuk

mengesankan keanggunan, keluwesan, feminimitas dan lain-lain.
Seorang tipografer juga harus mengerti bagaimana orang yang sedang
berpikir dan bereaksi terhadap suatu image yang diungkapkan oleh
huruf-huruf. Pekerjaan seorang tipografer memerlukan sensitivitas dan
kemampuan untuk memerhatikan detail. Sedangkan seorang desainer
huruf lebih memfokuskan untuk mendesain bentuk huruf yang baru.
Saat ini banyak di antara desainer yang telah terbiasa untuk
melakukan visualisasi serta membaca dan mengartikan suatu gambar
atau image. Dari sinilah salah satu tugas seorang tipografer untuk
mengetahui dan memahami jenis huruf tertentu yang dapat memperoleh
reaksi dan emosi yang diharapkan dari pengamat yang dituju. Huruf dan
tipografi menjadi ujung tombak guna menyampaikan pesan verbal dan
pesan visual kepada orang lain atau masyarakat luas yang dijadikan
target/sasaran komunikasi.52
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b. Desain dan simbolisme
Dewasa ini peranan simbol sangatlah penting dan keberadaannya
sangat tidak terbatas dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kemanapun
manusia

pergi,

tentu

akan

menjumpai

simbol-simbol

yang

mengkomunikasikan pesan tanpa penggunaan kata-kata. Tempat-tempat
umum seperti pusat perbelanjaan (mal, supermarket, pasar dan lainlain), hotel, restoran, rumah sakit dan bandar udara/airport; semuanya
menggunakan simbol yang komunikatif dengan orang banyak,
walaupun mereka tidak berbicara atau menggunakan bahasa yang
sama.53
Simbol sangat efektif digunakan sebagai sarana informasi untuk
menjembatani perbedaan bahasa yang digunakan, contohnya sebagai
komponen dari signing system dalam sebuah pusat perbelanjaan,
tempat-tempat

rekreasi,

kawasan

wisata

dan

lain-lain.

Untuk

menginformasikan letak toilet, telepon umum, restoran, masuk dan
keluar, dan lain-lain digunakanlan simbol sebagai media informasi
publik. Bentuk yang lebih kompleks dari simbol adalah logo. Logo
adalah identifikasi dari sebuah perusahaan, karena itu suatu logo
mempunyai banyak persyaratan dan harus dapat mencerminkan
perusahaan itu. Logo dapat berupa rangkaian huruf, bentuk gambar,
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Op.cit, Supriyono, h. 15

atau gabungan antara huruf dan gambar. Logo menjadi bagian dari
marketing tools/alat pemasaran yang menarik perhatian konsumen.54
Seorang desainer harus dapat mengerti tentang perusahaan itu,
tujuan dan objektifnya, jenis perusahaan dan image yang hendak
ditampilkan dari perusahaan itu. Selain itu logo harus bersifat unik,
mudah diingat dan dimengerti oleh pengamat yang dituju.
c. Desain dan ilustrasi
Ilustrasi adalah suatu bidang dari seni yang berspesialisasi dalam
penggunaan gambar yang tidak dihasilkan dari kamera atau fotografi
(nonphotographic image) untuk visualisasi. Dengan kata lain, ilustrasi
yang dimaksudkan di sini adalah gambar yang dihasilkan secara
manual. Ilustrasi bertujuan menjelaskan teks dan sekaligus menciptakan
daya tarik.
Ilustrasi yang berhasil menarik perhatian menurut Supriyono pada
umumnya memenuhi kriteria berikut:
1. komunikatif, informatif dan mudah dipahami;
2. menggugah perasaan dan hasrat untuk membaca;
3. ide orisinil, bukan tiruan atau plagiat;
4. punya daya pukau (eye-catcher) yang kuat;
5. jika berupa gambar atau foto, harus mempunyai kualitas
Memadai baik dari aspek seni maupun teknik pengerjaan.55
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Op.cit, Supriyono, h. 102
Supriyono, h. 103

Pada dasarnya ilustrasi mempunyai nilai fungsi sosial. Ketika
dibuat, ilustrator berkehendak menyampaikan sesuatu, terdapat hal yang
ingin disampaikan/dikomunikasikannya. Ilustrasi mencakup esensi
berkarya estetis, namun sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya
dalam hal ini ilustrasi berada dalam grey area, di mana si
perupa/seniman mengesampingkan sisi subjektivitasnya agar makna
ilustratif dapat tersampaikan kepada audience.
Sehingga dalam merealisasikan ide, proses kreatif dimulai dengan
memaknai

teks. Apabila visual lebih mudah dan menarik untuk

diapresiasi, maka seseorang tidak akan bertanya-tanya lagi mengapa
bahasa rupa dapat menjadi kekuatan seorang creative designer.

D.

Unsur-Unsur Pembentuk Rupa Dan Prinsip Desain Dalam Bunga
Papan
1. Unsur-Unsur Pembentuk Rupa dalam Bunga Papan
Unsur-unsur pembentuk rupa/elemen seni yang terdapat dalam bunga
papan terdiri dari garis/line, bentuk/form, bidang/shape, warna/colour,
huruf/kalimat (tipografi) dan ruang/space. Unsur pembentuk rupa tersebut
diorganisasi dengan mempertimbangkan pada prinsip-prinsip penciptaan
karya seni (prinsip-prinsip desain).
Unsur-unsur pembentuk rupa tersebut akan dijelaskan sebagai
berikut:

a. Garis (line)
Garis merupakan salah satu unsur visual dalam karya seni lukis
dan merupakan elemen pokok dalam seni rupa. Di samping potensi
garis sebagai pembentuk kontur, di dalam bunga papan garis
merupakan elemen untuk mengungkapkan gerak dan bentuk. Baik
bentuk dua dimensi maupun yang berkesan tiga dimensi. Aspek garis
dalam bunga papan bermacam-macam, di antaranya berdasarkan
jenis yaitu lengkung, zig-zag, dan bergelombang. Berdasarkan wujud
atau ukuran, terdapat garis panjang pendek, besar kecil dan tebal
tipis. Berdasarkan arahnya, terdapat garis vertikal, diagonal,
horisontal dan radial. Berdasarkan sifatnya garis terbagi menjadi
garis positif dan garis negatif, garis positif merupakan garis yang
sengaja dibentuk, sedangkan garis negatif terjadi karena singgungan
dari dua bidang atau warna yang berlainan.
b. Bentuk (form) dan bidang (shape)
Bentuk/form dilihat sebagai 3 (tiga) dimensi dan merupakan total
struktur karya seni. Sedangkan bangun/shape merupakan berdimensi 2
(dua) dan merupakan pecahan/unsur kecil dari keseluruhan bentuk.56
Sebuah garis yang bertemu dan saling berpotongan antara satu sama
lain akan membentuk beberapa bidang/shape, seperti halnya garis,
bidang ataupun unsur bidang juga menyatakan sifat atau watak yang
berbeda-beda.
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Sahman, Humar, Mengenali Dunia Seni Rupa, (Semarang: IKIP Semarang Press.
Sahman, 1993), h. 41

Berdasarkan sifat-sifatnya, maka bidang rata yang lebar memberi
kesan lapang, bidang rata yang mendatar mengesankan unsur lantai
yang membentang. Bidang rata yang tegak mengesankan seperti
dinding pembatas, sedangkan bidang bergelombang tegak menimbulkan
kesan menyempit pada ruang yang dibatasinya. Pada proses berkarya
seni, bentuk menempati posisi yang tidak kalah penting dibanding
elemen-elemen lainnya, mengingat bentuk-bentuk geometris biasanya
merupakan simbol yang membawa nilai emosional tertentu. Hal
tersebut biasa dipahami, karena pada bentuk atau rupa mempunyai
image.

c. Warna (colour)
Menurut Poerwadaminta dijelaskan bahwa warna adalah kesan
yang diperoleh mata

dari cahaya

oleh benda-benda

yang

dikenainya.57 Wong menyebutkan bahwa; selain tampak visual,
warna dapat membedakan bentuk sekelilingnya, warna di sini tidak
hanya spektrum saja tetapi juga mencakup warna netral (hitam dan
putih). 58
Menurut B.S. Myers dalam Sahman, mengemukakan bahwa
dari segi manapun seseorang menelaah tentang warna dalam
kaitannya dengan seni visual, maka akan dilihat dengan jelas
perannya yang sangat esensial. Peranan tersebut antara lain untuk
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Poerwadaminta. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka, 1997), h. 1269
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Wong, Wucius., Azas Merancang Dwi Matra, (Bandung: Rosda Karya, 1989)

menyatakan

gerak,

jarak,

tegangan/tension,

deskripsi

alam/naturalisme, ruang, bentuk, ekspresi (makna) simbolik59
Warna juga mempunyai nilai estetis dan mampu mewakili
pesan dari karya seni. Di samping itu warna juga mempunyai nilai
psokologis, karena tanggapan setiap orang terhadap warna berbedabeda, kesan seseorang terhadap warna sangat tergantung pada
kondisi perasaan dan kepekaannya. Setiap pelukis biasanya
mempunyai

ciri

khas

di

dalam

penggunaan

warna

untuk

menciptakan karyanya sesuai dengan kepribadiannya masingmasing, selain itu kesesuaian dengan pesan yang akan disampaikan
juga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan warnanya.60
Adapun potensi karakter warna yang mampu memberikan
kesan pada seseorang sebagai berikut:
Hitam, sebagai warna yang tertua (gelap) dengan sendirinya
menjadi lambang untuk sifat gulita dan kegelapan (juga dalam hal
emosi). 2) Putih, sebagai warna yang paling terang, melambangkan
cahaya, kesulitan. 3) Abu-abu, merupakan warna yang paling netral
dengan tidak adanya sifat atau kehidupan spesifik. 4) Merah, bersifat
menaklukkan, ekspansif (meluas), dominan (berkuasa), aktif dan
vital (hidup). 5) Kuning, dengan sinarnya yang bersifat kurang
dalam, merupakan wakil dari hal-hal atau benda yang bersifat
cahaya, momentum, dan mengesankan sesuatu. 6) Biru, sebagai
warna yang menimbulkan kesan dalamnya sesuatu (dediepte), sifat
yang tak terhingga dan transenden, di samping itu memiliki sifat
tantangan. 7)Hijau, mempunyai sifat keseimbangan dan selaras,
membangkitkan ketenangan dan tempat mengumpulkan daya-daya
baru.61
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d. Huruf (text/tipografi)
Dalam bunga papan terdapat juga unsur pembentuk rupa, yaitu
huruf yang disusun membentuk kata/kalimat, huruf di sini sebagai
tanda visual dan tanda verbal dalam bunga papan. Penyusunan huruf
sering disebut sebagai tipografi yang merupakan seni memilih dan
menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang
yang tersedia, untuk menciptakan kesan khusus sehingga akan
menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca
semaksimal mungkin. Dengan berbagai karakternya, seniman
memilih bentuk-bentuk huruf sebagai penegas pesan dalam bunga
papan. Dalam pemilihan jenis huruf yang harus diperhatikan adalah
penonjolan tema tersebut, sehingga terjadi korespondensi antara
gambar dan huruf.

2. Prinsip-Prinsip Desain dalam Bunga Papan
Sebagai karya seni, di dalam pembuatan bunga papan perlu
mempertimbangkan unsur desain, sedangkan karya seni sebagai aktivitas
menata unsur-unsur karya seni perlu berpedoman pada prinsip-prinsip
desain (principles of design) sehingga diperoleh komposisi. Prinsip-prinsip
yang

digunakan

dalam

balance/keseimbangan,

bunga

papan

rhythm/ritme,

emphasis/dominasi, dan variety/variasi.

adalah

unity/kesatuan,

proportion/proporsi

Prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan dan melengkapi yaitu:
a. Kesatuan (unity)
Kesatuan

berkaitan

dengan

homogenitas.

Djelantik

menerangkan bahwa dengan keutuhan dimaksudkan bahwa
karya yang indah menunjukkan dalam keseluruhannya sifat yang
utuh, tidak ada cacatnya, berarti tidak ada yang kurang dan tidak
ada yang berlebihan. Keutuhan mempunyai 3 (tiga) segi yaitu;
keutuhan dalam keanekaragaman (unity in diversity), keutuhan
dalam tujuan (unity of purpose) dan keutuhan dalam
perpaduan.62 Dari keutuhan tersebut terdapat hubungan yang
bermakna (relevan) antar bagian tanpa adanya bagian yang sama
sekali tidak berguna, atau saling berkaitan antara satu dengan
yang lainnya.
b. Keseimbangan (balance)
Keseimbangan (balance); balance merupakan persesuaian
materi dari ukuran berat dan memberi tekanan pada stabilitas
pada

suatu

komposisi

dalam

karya

seni.63

Balance

dikelompokkan menjadi symmetrical balance/keseimbangan
simetris,

asymmetrical

balance/keseimbangan

asimetris,

balance by contrast/perbedaan atau adanya oposisi dan balance
by radial.
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c. Irama (rhythm)
Dalam suatu karya seni, ritme atau irama merupakan
kondisi yang menunjukkan kehadiran yang terjadi berulangulang secara teratur. Keteraturan ini bisa mengenai jarak atau
waktunya yang sama. Terulangnya sesuatu yang secara teratur
memberi kesan keterkaitan peristiwa itu oleh sesuatu hukum,
sesuatu yang ditaati, sesuatu yang disiplin, oleh karena itu ritme
mempunyai sifat memperkuat kesatuan dan keutuhan64
d. Proporsi (proportion)
Proporsi adalah hubungan ukuran antar bagian satu dan
bagian lain, serta bagian dari kesatuan.65 Ukuran dan proporsi
yang tepat menimbulkan harmoni, dan menimbulkan rasa indah
pada manusia. Proporsi di sini digunakan pada gambar
representasional sehingga seniman akan mempertimbangkan
perbandingan dengan struktur bangunan, dengan proporsi yang
tepat, sebuah karya seni akan terlihat indah bagi penikmatnya.
e. Dominasi (emphasis)
Emphasis

adalah

penekanan

atau

sesuatu

yang

mendominasi, prinsip seni ini digunakan untuk menonjolkan
salah satu bentuk dari sekian banyak unsur yang ada dalam
suatu karya seni.
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Op.cit, Djelantik, h. 39-40
Op.cit, Sahman, h. 43

f. Variasi (variety)
Variasi sebagai elemen unsur karya seni rupa yang
merupakan

pengembangan

dari

materi

pokok

memperindah, memperjelas dan menambah makna.

berfungsi

BAB III
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A.

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data
yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar,
foto rekaman video dan lain-lain (Moleong, 2007). Dalam penelitian kualitatif
perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi
penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realita dan kondisi
kehidupan nyata.

B.

Data Penelitian
Data dalam konteks penelitian ini adalah berupa gambar, teks dan tema.

Gambar yang dimaksud adalah ilustrasi, simbol, serta warna yang ada dalam
bunga papan. Teks adalah tipografi yang digunakan dalam bunga papan,
sedangkan tema adalah pesan/isi yang disampaikan dalam bunga papan.

C.

Sumber Data
Dalam projek beberapa bunga papan diambil dengan 2 tema yang mana

mewakili isi pesan yang memiliki 2 kecendrungan yaitu ucapan belasungkawa,
dan ucapan selamat.

D.

Tahap-Tahap Penelitian
Dalam penelitian terdapat dua tahap penelitian, yaitu:
1. Tahap Persiapan Penelitian
Pada langkah awal peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun
berdasarkan dimensi kebermaknaan sesuai dengan permasalahan yang
dihadapi. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar
yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara
yang telah disusun, ditunjukan kepada pihak yang lebih ahli, dalam hal ini
adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi
pedoman wawancarara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari
pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan
mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara.
Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman
observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek
selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting
wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan
langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun
apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin mencatatnya
setelah wawancara selesai.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan
tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat.

Setelah wawancara dilakukan, dan menggunakan alat bantu perekam (tape
recorder), peneliti memindahakan hasil rekaman tersebut berdasarkan
wawancara dalam bentuk naskah tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan
analisis data dan interprestasi data sesuai dengan langkah-langkah yang
dijabarkan pada bagian metode analisis data pada bab selanjutnya. Setelah itu,
peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang dilakukan,
peneliti memberikan saran-saran untuk hasil penelitian selanjutnya.

E.

Teknik Pengumpulan Data
Dalam

penelitiaan

ini,

peneliti

menggunakan

beberapa

teknikpengumpulan data, antara lain:
1. Wawancara
Wawancara

adalah

metode

pengambilan

data

dengan

cara

menanyakan sesuatu kepada seseorang responden melalui sebuah interaksi
khusus, dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka (Moleong, 2007).
Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan
pedoman interaksi langsung dengan narasumber. Dalam proses wawancara
dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, diperlengkapi
pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang
harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak
terbentuk pertanyaan yang eksplisit. Penempatan pertanyaan isu digunakan
sebagai proses pemahaman introduksi sebelum memasuki fase ke dalamnya.
Pedoman

wawancara

digunakan

untuk

mengingatkan

pewawancara/interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas,
juga menjadi daftar cek (check list) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah
dibahas

atau

ditanyakan.

Dengan

pedoman

demikian

interviwer

(pewawancara) harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan
dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan
pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung (Moleong,
2007).
Tabel 1. Kisi-kisi Pedoman Penelitian Meliputi Observasi,
Dokumentasi
Pengumpulan Data
No
Observasi
Wawancara
1.
Pesan
- Latar belakang
pemilihan tema
- Hubungan
pesan terhadap
gambar
- Pesan
bunga
papan
dalam
bentuk, warna
dan teks
- Penggunaan
simbol,
citra
dan
metafora/parody
2.
Bentuk
- Penyeleksian - Ilustrasi gambar
bunga papan - Corak ilustrasi;
- Keterwakilan
dekoratif,
bentuk
deformasi,
gambar dgn
realistik,
pesan
impresionis,
- Keterwakilan
simbolis.
warna dengan
pesan
- Keterwakilan
teks dengan
pesan
3.
Tehnik
- Penyeleksian/ klasifikasi
berdasarkan

Wawancara dan

Dokumentasi
- Catatan hasil
wawancara
- Rekaman
hasil
wawancara

- Pemotretan
dokumentasi
pribadi
- Pengumpulan
dokumentasi

-

teknik yang
digunakan

2. Observasi
Metode observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejalagejala dalam objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan dengan
menyertakan tindakan dokumentasi terhadap aktivitas yang dikerjakan oleh
subjek yang akan diteliti, hasil karya yang sudah jadi dengan menggunakan
alat perekam gambar berupa kamera foto yang memadai untuk penelitian
(Moleong, 2007).
Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami
proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami.

F.

Teknik Analisis Data
Untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul dari

observasi, interview dan dokumentasi dapat ditempuh dengan melakukan analisis
terhadap bunga papan. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah
analisis kualitatif dengan pendekatan kritik seni. Analisis kualitatif menurut Miles
dan Huberman dalam Rohidi (1992) adalah analisis data yang muncul dengan
wujud kata-kata dan bukan angka yang biasanya disusun ke dalam teks yang
diperluas, dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan
terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi,

penyajian, dan penarikan keputusan. Berikut langkah-langkah proses analisis data
yang dijelaskan melalui sebuah bagan:

Keterangan:
1. Pengumpulan Data
Kegiatan pengambilan data berupa gambar dan informasi yang
diperoleh dari beberapa informan, adapun metodenya sebagai berikut:
a.

Observasi; yang dihasilkan berupa informasi deskriptif
tentang kondisi bunga papan di Bandar lampung.

b.

Wawancara; dilakukan dengan Bapak Hasan selaku ketua
awancara tersebut bertujuan untuk mengetahui latar
belakang dan proses berkaryanya

c.

Dokumentasi; menghasilkan data foto-foto bunga papan.

2. Reduksi Data
Reduksi yang dilakukan oleh peneliti melalui proses pemilihan
karya bunga papan yang memenuhi kriteria khusus, kemudian
pemusatan perhatian pada penyederhanaan karya-karya dengan

menganalisis dan mendeskripsikan berdasarkan kecenderungan pada
struktur formalnya. Hasil analisis dan pengamatan selanjutnya
dilakukan pengabstrakan yang merupakan suatu bentuk analisis yang
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak
perlu dan mengorganisasi informasi dengan cara sedemikian rupa,
sehingga kesimpulan-kesimpulan akhir dapat ditarik semua keputusan.
3. Penyajian Data
Penyajian pada penelitian ini disusun berdasarkan; hasil
observasi, wawancara, dokumentasi, analisis dan deskripsi karya
bunga papan yang sudah direduksi dan disesuaikan dengan catatan di
lapangan, membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara
terhadap para ahli/narasumber sehingga member kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Menarik Kesimpulan/judgement
Setelah melalui proses pengumpulan, reduksi, dan penyajian
data, peneliti mengambil penilaian dan keputusan tentang isi pesan
dalam bunga papan, gambar ilustrasi, latar belakang pemilihan
gambar, penggunaan dan pemilihan warna, tipografi (teks/kalimat)
dalam mural dan proses berkaryanya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

Hasil Penelitian

1. Uraian Bunga Papan “Ucapan Belasungkawa”
Dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu bunga papan “Ucapan
Belasungkawa” atas meninggalnya sesorang, dimana perlambangannya
melambanggkan ucapan berduka atas wafatnya sanak saudara ataupun kolega
si pengirimnya.

2. Uraian Bunga Papan “Ucapan Selamat”
Dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu bunga papan
“Ucapan Selamat” atas pernikahan seseorang, dimana perlambangannya
melambangkan kebahagian ucapan atas pernikahan sanak saudara atau pun
koleganya dari si pengirim.

Konsep Visualisasi Bunga Papan

B.

Tabel II. Penggolongan Bunga Papan berdasarkan konsep warna, bentuk,
tipografi dan pesan yang dimuatnya.
No Tema Bunga Warna
Papan
1. Ucapan
Secara
Belasungkawa keseluruhan
bunga papan
ini
memberikan
permainan
warna
yang
cerah
dan
berduka.
Penggunaan
warna-warna
terang seperti
kuning, biru,
hijau
dan
merah
mengesankan
penggambaran
dekoratif

2

Bentuk

Pada
bunga
papan ini
seniman
menggunakan
siger
sebagai ikon
utama dalam
penggambaran,
disertai dengan
citraan bunga
kecil
Pada bagian
bawahnya
terdapat
visualisasi garis
menopang
tulisan/tipografi
tersebut.
Variasi
citraan bunga
kecil
pada bagian
bawah
memberikan
kesan frame
untuk
mendukung
visualisasi
bunga
papan
tersebut.
Ucapan
Secara
Pada
bunga
Selamat atas keseluruhan
papan ini
pernikahan
bunga papan seniman
ini
menggunakan
memberikan
siger
permainan
sebagai ikon
warna
utama dalam
yang
cerah penggambaran,
dan
disertai dengan

Tipografi

Pesan

Pada bunga
papan
ini
menggunakan
tipografi
sebagai ikon
utamanya
karena
mempertegas
ucapan
belasungkawa
yang dalam
ke pada pihak
keluarga yang
ditinggalkan

Pesan
komunikasi
visual yang
terdapat
dalam
bunga
papan
ini
adalah
ucapan
yang
mendalam
serta
menghibur
keluarga
yang
ditinggalkan
untuk tabah
dan
tawakal.

Pada bunga
papan
ini
menggunakan
tipografi
sebagai ikon
utamanya
karena
mempertegas
ucapan

Pesan
komunikasi
visual yang
terdapat
dalam
bunga
papan
ini
adalah
ucapan

gembira.
Penggunaan
warna-warna
terang seperti
kuning,
biru,putih
hijau
dan
merah
mengesankan
penggambaran
dekoratif

C.

citraan bunga
kecil
Pada bagian
bawahnya
terdapat
gambar
sepasang angsa
yang
melambangkan
cinta kasih dan
keabadian
visualisasi garis
menopang
tulisan/tipografi
tersebut.
Variasi
citraan bunga
kecil
pada bagian
bawah
memberikan
kesan frame
untuk
mendukung
visualisasi
bunga
papan
tersebut.

kebahagian
yang
mana
terlihat jelas
bentuk tulisan
yang
beraneka
bentuk

yang
mendalam
serta
menghibur
keluarga
yang
ditinggalkan
untuk tabah
dan
tawakal.

Pembahasan
1. Bunga Papan Ucapan Belasungkawa
Gambar bunga papan di bawah ini merupakan salah satu contoh
ucapan belasungkawa. Dalam bunga papan tersebut, logo tapis yang mana
menunjukkan salah satu icon daerah

tempat domisili pengirim yaitu

berada di Bandar lampung. Dalam bunga papan tersebut, gambar tidak
dijadikan materi subjek. Visualisasi seperti logo dengan proporsi yang
dibesarkan sehingga memenuhi ditengah space papan bagian atas tersebut

di tambah dengan sedikit ornament bunga kecil-kecil, bagian background
bunga papan terdapat variasi warna hitam sehingga kesan penonjolan
ilustrasi berduka semakin terlihat jelas. Pada bagian lain, bunga papan
tersebut menambahkan variasi beberapaan citraan (seperti tirai) besar pada
bagian kanan dan kiri bunga papan dengan ilustrasi berwarna biru meski
tirai tapi dengan warna biru mengesankan perasaan duka yang mendalam.
Dalam desain bunga papan ini desainer hanya fokus pada tipografi
dimana membuat layout tulisan agar mempunyai daya tarik dan dari jenis
pemilihan huruf dan ukurannya, menenjukkan keseimbangan.

Tulisan “Turut Berdukacita” berada diatas yang mana dalam
pembentukkan tipografer memberikan kesan visual yang mendalam dari
rasa si pengirim yang melambangakan ucapan yang mendalam dengan
diperkuat warna putih sebagai warna yang paling terang melambangkan

cahaya dan kesulitan. Pemilihan huruf dengan komposisi jarak sudah
cukup teratur dimana diatur sesuai dengan komposisi jarak antar huruf
yang memberikan kesan nyaman si pembaca.
Tulisan “Wafatnya” berada di bawah kata turut berduka cita
dengan komposisi hurufnya lebih kecil dari kata yang lain dan diletakkan
sebelah kiri dipertegas dengan warna hijau yang melambangkan
keseimbangan komposisi warna putih dimana membangkitkan ketenangan
dan mengumpulkan daya-daya baru. Pemilihan huruf dan tata letak ruang
kata wafat sudah sesuai sehingga tidak menimpa dan berdesakan sehingga
pembaca dapat membaca dengan jelas dan menyejukkan mata.
Tulisan “Samsul Bahri bin Sabar Dahlan” diletakkan di tengahtengah background papan bunga dimana ini mengesankan visualisasi letak
titik fokus yang ditujukan duka yang mendalam atas wafatnya seseorang,
peletakan huruf dan pemilihan komposisi huruf sudah cukup jelas dan
mewakili sehingga tidak berdesakkan dan dari jarak tertentu si pembaca
sudah dapat membaca siapa yang wafat. Kata ini dipertegaskan dengan
warna

kuning/orange

dengan

sinarnya

mengesankan

kesan

atau

momentum sesuatu.
Tulisan “Dari” diletakakan dibawah tulisan nama si wafat
merupakan simbol pemisah dari tulisan yang berada diatasnya, biasanya
tulisan ini huruf yang dipilih lebih kecil dari ukuran huruf yang lainnya
yang mana untuk komposisi warnanya tidak melambangkan atau dengan

kata lain hanya bersifat menerangkan saja dari tulisan diatas dan
memberikan jarak kepada yang dituju dan dari siapanya.
Tulisan “Dekan dan Keluarga Besar FEB UNILA” diletakakan
dipaling bawah papan bunga dan huruf yang dipilih lebih besar dari ukuran
huruf tulisan yang lainnya

yang mana ini disini memberikan kesan

visualisasi dari standar strata kehidupan seseorang, karena sifat alamiah
manusia ingin ditonjolkan dan merasa simpati. Peletakan dan tata ruang
tulisan atau tipografi dari pengirim menjadi sangat penting karena itu
dibuat dengan ukuran paling besar dari huruf yang lain yang
menyimbolkan kemewahan atau kekayaan atau simbol strata kehidupan
seseorang atau sebagai orang terpandang karena pembaca akan tahu siapa
yang mengirim.
Ukuran bunga papan juga menentukkan letak komposisi kehidupan
seseorang. Ukuran bunga papan 2 x 3 meter terdiri dari 1 papan, single 3 x
4 meter terdiri dari 1 papan double berdiri, 2 x 6 meter 1 papan double
panjang. Dari bentuk ukuran bunga papan juga menyimbolkan kemewahan
atau kekayaan yang merupakan simbol strata kehidupan seseorang
sehingga pembaca akan tahu bahwa untuk golongan pejabat dan lain-lain
akan terlihat dari pemesannya bunga papan yang berukuran besar.

2.

Bunga Papan Ucapan Selamat
Gambar bunga papan di bawah ini merupakan salah satu contoh

ucapan selamat atas pernikahan. Dalam bunga papan tersebut, terdapat
gambar visual dari hewan kupu-kupu dengan corak berwarna-warni.
Dalam bunga papan tersebut, gambar dijadikan materi subjek memberikan
kesan keceria dengan dipilihnya warna-warna terang. Visualisasi seperti
logo dengan proporsi yang dibesarkan sehingga memenuhi ditengah space
papan bagian atas tersebut di tambah dengan sedikit ornament bunga kecilkecil, bagian background bunga papan terdapat variasi warna merah
sehingga kesan penonjolan ilustrasi berbahagia semakin terlihat jelas. Pada
bagian lain, bunga papan tersebut menambahkan variasi beberapaan
citraan (seperti gambar pita) besar pada bagian kanan dan kiri bunga papan
dengan ilustrasi berwarna pink , biru, kuning, ungu memberikan kesan
kegembiraan seperti warna pelangi.
Dalam desain bunga papan ini desainer hanya pada tipografi dan
image gambar disajikan untuk memberikan kesan keceriaan, layout tulisan
dibuat dengan daya tarik dan dari jenis pemilihan huruf dan ukurannya,
menenjukkan keseimbangan dan keceriaan si pembaca.

Tulisan “Selamat” berada diatas yang mana dalam pembentukkan
tipografer memberikan kesan visual yang mendalam dari rasa si pengirim
yang melambangakan ucapan yang mendalam dengan diperkuat warna
kuning dengan sinarnya yang terang melambangkan cahaya

yang

memberikan kesan sesuatu yang mendalam. Pemilihan huruf dengan
komposisi jarak sudah cukup teratur dimana diatur sesuai dengan
komposisi jarak antar huruf yang memberikan kesan nyaman si pembaca.
Tulisan “Bahagia” berada di bawah tulisan selamat dengan
komposisi hurufnya besar dengan huruf kapital semua ini menggambarkan
kesan tegas dengan komposisi warna merah yang melambangkan
menaklukan, ekspansif(meluas), dominan (berkuasa), aktif dan vital
(hidup) Pemilihan huruf dan tata letak ruang kata bahagia sudah sesuai

sehingga tidak menimpa dan berdesakan sehingga pembaca dapat
membaca dengan jelas dan menyejukkan mata.
Tulisan “Rifky & June” diletakkan di tengah-tengah background
papan bunga dimana ini mengesankan visualisasi letak titik fokus yang
ditujukan kebahagian, keromantisan pasangan yang berbahagia, peletakan
huruf dan pemilihan komposisi huruf sudah cukup jelas dan mewakili
sehingga tidak berdesakkan dan dari jarak tertentu si pembaca sudah dapat
membaca siapa yang sedang berbahagia. Kata ini dipertegaskan dengan
warna pink

dengan sinarnya mengesankan kesan romantis ditambah

diatasnya divisualisasikan dengan sepasang kupu-kupu.
Garis diletakakan dibawah tulisan nama pasangan yang menikah
merupakan simbol pemisah dari tulisan yang berada diatasnya, biasanya
garis ini digunakan untuk memberikan kesan keindahan dan pemisah dari
si pengirim dan si penerima, untuk komposisi warnanya tidak
melambangkan atau dengan kata lain hanya bersifat menerangkan saja dari
tulisan diatas dan memberikan jarak kepada yang dituju dan dari siapanya.
Tulisan “Nama dan Instansi” diletakakan dipaling bawah papan
bunga dan huruf yang dipilih lebih besar dari ukuran huruf tulisan yang
lainnya yang mana ini disini memberikan kesan visualisasi dari standar
strata kehidupan seseorang, karena sifat alamiah manusia ingin ditonjolkan
dan merasa simpati. Peletakan dan tata ruang tulisan atau tipografi dari
pengirim menjadi sangat penting karena itu dibuat dengan ukuran paling
besar dari huruf yang lain yang menyimbolkan kemewahan atau kekayaan

atau simbol strata kehidupan seseorang atau sebagai orang terpandang
karena pembaca akan tahu siapa yang mengirim.
Ukuran bunga papan juga menentukkan letak komposisi kehidupan
seseorang. Ukuran bunga papan 2 x 3 meter terdiri dari 1 papan, single 3 x
4 meter terdiri dari 1 papan double berdiri, 2 x 6 meter 1 papan double
panjang. Dari bentuk ukuran bunga papan juga menyimbolkan kemewahan
atau kekayaan yang merupakan simbol strata kehidupan seseorang
sehingga pembaca akan tahu bahwa untuk golongan pejabat dan lain-lain
akan terlihat dari pemesannya bunga papan yang berukuran besar.

D.

Penggunaan simbol, citra/image, metafora dalam Bunga Papan
a. Simbol dalam Bunga Papan
Penggunaan simbol dalam bunga papan sebenarnya terdapat
beberapa

unsur

kata

kerja

yang

berarti

mencampurkan/mixing,

membandingkan dan membuat analogi antara tanda dan objek yang
diacunya. Simbol sebagai suatu usaha yang diciptakan seniman dengan
terencana, dan kadang sebagai alat untuk menterjemahkan konsep-konsep
menjadi istilah yang bersifat ilustratif dan kasat mata berisi pesan dan
tercipta berdasarkan pengalaman-pengalaman estetis yang dialami seniman.
Sedangkan antara seniman satu dengan yang lainnya memiliki pengalaman
yang berbeda, sebagai konsekuensinya lahirlah simbol dan kadang sangat
personal. Simbol pribadi akan memberikan

interpretasi beragam,

disebabkan kerangka referensi dan pengalaman antara seniman dan publik
berbeda pula.
b. Citra/image dalam bunga papan
Pada bunga papan ucapan bela sungkawa subject matter dengan
ilustrasi bunga kecil memberikan kesan berduka, bersedih tetapi tetap
bersemangat dalam menghadapi sesuatu dengan kesan adanya warna
kuning. Begitu juga bunga papan ucapan selamat berbahagia memberikan
citra atau image kebahagian, keceriaan dan keromantisan.

c.

Metafora dan parodi dalam bunga papan
Secara umum bunga papan memiliki unsur metaforik karena
melakukan pemindahan makna dari satu benda ke benda lain berupa
perumpamaan/tamsil atau allegorical dan parodi. Pemindahan tersebut
dimaksudkan seniman agar terjadi permainan dalam otak penikmatnya, yang
tidak lain bertujuan membawa imajinasi publik. Dengan cara tersebut selain
mural memiliki muatan kreatif justru pesan lebih menarik dan mengundang
imajinasi dan diharapkan tersampaikan maksudnya.

d.

Teknik Penciptaan dalam Bunga Papan
Seni rupa apapun dan bagaimanapun pada mulanya merupakan
keterampilan dan penguasaan pada teknik tertentu. Demikian pula pada
bunga papan karya pekerja seni, sebelum merangkai dengan media papan,
pada umumnya pekerja seni telah terbiasa merangkai bunga dengan media

konvensional seperti pada merangkai bunga di dalam pot mempengaruhi
pekerja seni ketika merangkai pada media papan. Salah satu pengaruh
tersebuh tampak pada penggunaan teknik peletakan tata letak ornamen pada
media dalam papan. Teknik merangkai tersebut dengan menggunakan bahan
genting yang memiliki daya rekat kuat/tinggi dan tahan lama, serta dengan
kandungan dasar kualitas dan waktu pengeringan yang sama, hal itu
bertujuan agar diperoleh lukisan yang sempurna.

3. Bentuk Visualisasi dalam Bunga Papan
a. Pesan bunga papan dalam bentuk
Bentuk objek dalam bunga papan pada umumnya mengarah ke
bentuk deformasi, baik berupa binatang maupun alam benda, semuanya
memiliki kekhasan dengan berbagai macam gaya tersendiri yang intinya
pesan visual kepada publik. Objek tersebut tersusun dalam wujud garis,
warna, dan unsur lainnya yang mewakili maksud tertentu. Dengan
bentuk yang disederhanakan, penggunaan fungsi garis dalam bunga
papan selain sebagai pembentuk bidang, lebih menekankan pada
kekuatan kontur untuk menghias.
Membahas struktur formal tersebut, dalam hubungannya tentang
garis dan bidang/shape tidak dapat dipisahkan dengan faktor lokasi,
yang meliputi bidang gambar/dinding, arah lalu lintas serta bentuk
arsitektur. Bunga papan pada bidang/papan yang panjang dengan arus
lalu lintas cepat pada umumnya merupakan unsur garis yang dilukiskan

dengan garis-garis lurus dan untuk mengatasi kesan kaku ilustrasi
dalam mural dengan garis-garis lengkung.

b. Pesan mural dalam warna
Warna dianggap memiliki kemampuan menciptakan impresi efek
psikologis. Berfungsi untuk mempertegas pesan yang akan disampaikan.
Pemilihan warna dalam bunga papan didasarkan pada pertimbanganpertimbangan masalah-masalah teknis, meliputi segi lokasi, kenyamanan,
serta arah datangnya sinar matahari. Pertimbangan tersebut dapat
dipahami karena pesan dalam bunga papan akan komunikatif, jika warna
digunakan pada objek yang tepat, serta ditempatkan pada lokasi yang
tepat, sehingga bunga papan dapat dikatakan “berhasil”, baik dari segi
visual maupun segi isi. Keberhasilan bunga papan selain dengan
kesatuan, juga dapat diciptakan dengan kontras yang diartikan sebagai
peredam suasana pada lokasi bunga papan itu sendiri.

c. Pesan bunga papan dalam teks (tipografi)
Sebuah bunga papan

yang bertendensi ingin menyampaikan

suatu pesan di dalamnya tersusun dari berbagai elemen seni rupa, dalam
perkembangannya terlihat kecenderungan munculnya teks-teks (bahasa
tutur) yang telah distilasi. Penggunaan teks tersebut saling mewakili
ilustrasi gambar yang berfungsi memperjelas isi/pesan dalam bunga
papan. Kecenderungan penggunaan teks tersebut didasarkan pada
pertimbangan di mana lokasi bunga papan itu berada dan faktor-faktor

yang mempengaruhi aspek pesan yang kemudian menjadi menonjol,
misalnya bunga papan untuk kematian ataupun perayaa, aspek tulisan
menjadi pertimbangan. Penggunaan kombinasi elemen huruf/teks yang
telah distilasi mengakibatkan terjadinya perpaduan yang visual dengan
graffiti atau visual narrative dalam bunga papan. Pada umumnya teksteks tersebut distilasi dengan bentuk yang sesuai dengan pesan yang akan
disampaikan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pesan visual dari

Bunga papan ditinjau dari segi bentuk/form, warna, garis, ilustrasi dan tema yang
diangkat, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:
1. Pesan mengenai telah terjadinya suatu momentum, dengan visualisasi
karya seni dari bunga papan yang mengangkat tema-tema. Pesan ini
tampak dari bentuk deformasi yang lebih sederhana dengan menggunakan
penekanan pada kekuatan kontur untuk menghias, sehingga mengandung
pesan yang kuat untuk menegaskan dalam penyampaian melalui bunga
papan. Manusia pada dasarnya senang dengan keindahan, kesegaran dan
kesejukan yang diberikan oleh alam semesta sehingga terciptanya image
dan warna-warna yang ceria.
2. Pesan tentang perlunya saling tolong menolong , saling menghargai dan
memiliki empati antara sesama manusia apalagi itu adalah handai taulan
kita sendiri.
3. Kesan visual yang disajikan dalam bunga papan juga memberikan kesan
elegan, mewah dan menunjukkan strata kehidupan seseorang, sebagai
contoh ucapan belasungkawa semakin banyak bunga papan yang dikirim
oleh handai taulan menyimbolkan bahwa si wafat itu adalah orang yang
memiliki kedudukan, orang baik dan dermawan sehingga banyak sanak

saudara yang merasa kehilangan, begitupun sebaliknya dalam ucapan
selamat atas apapun semakin banyak bunga papan yang dipajang dalam
suatu acara itu memberikan kesan acaranya akan mewah, elegan dan
berkelas menunjukkan bahwa yang punya hajat adalah orang yang
memiliki strata ekonomi tinggi.

B.

Saran
1. Bagi

Asosiasi

Pengusaha

Bunga

Papan,

sebaiknya

juga

mengkomunikasikan karya seninya kepada masyarakat luas tentang pesan
yang disampaikan dalam bunga papan yang dihasilkannya, agar
masyarakat mudah memahami dan tergerak hatinya untuk memberikan
respon positif terhadap pesan yang disampaikan. Kemampuan masyarakat
mengapresiasi bunga papan juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat
memahami makna atau pesan yang terkandung di dalamnya. Dan bagi para
desainer bunga papan hendaknya juga memperhatikan estetika dalam
pengerjaan bunga papan sehingga apa yang ditampilkan sesuai dengan
kondisi yang ada dilapangan tidak hanya memikirkan bisnis semata
sehingga tidak memperhatikan bentuk, warna dan teknik suatu karya seni
bunga papan
2. Bagi masyarakat pecinta bunga papan, sebaiknya perlu mengecek ataupun
mengapresiasi hasil karya dari bunga papan tersebut bukan hanya sebagai
symbol kemewahan saja.
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