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SARI 

Maulina, Ajeng. 2011. Pembelajaran Desain Grafis pada Mata Pelajaran 

Multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal. Skripsi. Jurusan Seni Rupa, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. 

Sudarmono, M. Si; Pembimbing II : Drs. Dwi Budi Harto, M. Sn. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran, Desain Grafis, Multimedia  

 

Melihat dunia kerja yang semakin bersaing, maka siswa SMK dituntut 

untuk mempunyai keahlian. Oleh karena itu siswa dianjurkan mendalami dan 

mempelajari desain grafis melalui mata pelajaran multimedia. Dalam mata 

pelajaran multimedia siswa SMK diharapkan bisa menguasai desain grafis, 

baik dari segi gambar maupun tekniknya. Selain itu siswa juga harus dapat 

menciptakan suatu karya atau produk desain grafis dengan berbagai model dan 

bentuk, misalnya produk desain grafis yang terdapat di pasaran bebas, seperti 

kartu nama, leaflet, sampul CD, sampul kaset, desain kaos, sampul buku mata 

pelajaran, poster dan lain-lain. Berdasarkan itu, penelitian ini mengangkat 

permasalahan yaitu : (1) mengapa pembelajaran Desain grafis merupakan 

bagian dari mata pelajaran Multimedia; (2) apa sajakah faktor yang 

menghambat dan mendukung pelaksanaan pembelajaran Desain Grafis pada 

mata pelajaran Multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal; (3) Bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran Desain Grafis pada mata pelajaran Multimedia di 

SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal; dan (4) bagaimana hasil karya siswa SMK  

Negeri 2 Adiwerna Tegal dalam pembelajaran Desain Grafis. 

Metode penelitian ini menggunakan (1) pendekatan deskriptif kualitatif; 

(2) dengan cara pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan 

wawancara; (3) tenik pemeriksaan  keabsahan data; dan (4) teknik analisis data 

pada penelitian skripsi ini dengan cara mereduksi data, penyajian data, penarik 

simpulan/ verifikasi. 

Hasil penelitian pembelajaran desain grafis dalam mata pelajaran 

multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal : (1) pembelajaran desain grafis 

berisikan sarana penciptaan sebagai sebuah pesan yang dikomunikasikan dalam 

publikasi dan disajikan kedalam mata pelajaran multimedia. Dimana desain 

grafis berupa tipografi, garis, gambar maupun foto yang akan disajikan ke 

dalam audio dan video, namun pembelajaran desain grafis yang dilaksanakan 

di SMK Negeri 2 Adiwerna tidak demikian. Pembelajaran desain grafis yang 

telah guru multimedia rumuskan yaitu desain grafis cetak, seharusnya materi 

yang guru ajarkan berupa desain grafis dalam multimedia. (2) Faktor 

pendukung pembelajaran meliputi guru Multimedia SMK Negeri 2 Adiwerna 

Bapak Pranowo Eko S.Sn. adalah lulusan dari jurusan seni rupa sedangkan 

Bapak Alfian Fauzi S.Si. dari jurusan Animasi sehingga kedua guru bisa saling 

mengisi dalam mengajar desain grafis. Fasilitas pembelajaran terpenuhi dengan 

lengkap, adanya interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

desain grafis. Selain itu, faktor penghambatnya antara lain, guru hanya 

membuat silabus dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran seharusnya 
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membuat sendiri, jumlah komputer yang telah disediakan dari sekolah tidak 

sesuai dengan jumlah siswa, dan Guru kurang begitu tepat memberikan 

penugasan karya leaflet yang diajarkan kepada siswa. Guru gagal dalam 

rancangan penugasan. (3) Pelaksanaan pembelajaran desain grafis yang 

berlangsung di SMK Negeri 2 Adiwerna berjalan sesuai dengan rancangan 

pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru, namun dilihat secara teori 

yang sebenarnya guru masih mengalami kesalahan dalam merumuskan materi 

ajar. (4) Hasil karya siswa kelas X Multimedia SMK Negeri 2 Adiwerna dalam 

pembelajaran desain grafis penilaian karya leaflet tidak secara langsung 

dilakukan oleh guru desain grafis sendiri namun guru lain dari SMK Negeri 11 

Semarang, yang penilaian dilakukan secara objektif dengan KKM 75. pada 

tabel penilaian yang didapat menunjukan nilai baik. Namun tugas kartu nama 

dan PIN telah dinilai oleh guru desain grafis sendiri dengan KKM 75 dan 

penilaian menunjukan (rata-rata 80-85) nilai baik. Meski demikian, 

pembelajaran desain grafis yang berlangsung belum mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan yaitu (1)  

hendaknya siswa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran dan lebih 

memahami apa yang guru sampaikan agar ketika praktik tidak merasa 

kebingungan dan lebih jelas dalam pembuatan karya yang baik. (2) hendaknya 

guru mengubah materi yang selama ini diajarkan diantaranya desain grafis 

cetak, dan diubah menjadi desain grafis dalam multimedia. (3) hendaknya 

pihak sekolah dapat melengkapi fasilitas sarana belajar siswa, seperti komputer 

yang telah disediakan dari sekolah untuk laboratorium Multimedia jumlah 

komputer sesuai dengan kapasitas siswa, sehingga  pembelajaran akan lebih 

efektif dan tugas-tugas siswa dapat selesai dengan tepat. (4) dari hasil 

penelitian, peneliti menyarankan kepada pihak instansi kampus terutama untuk 

dosen Seni Rupa dan dosen DKV untuk meninjak lanjuti kekeliruan yang ada 

disana, dengan memberikan pelatihan tentang pembelajaran desain grafis 

dalam multimedia kepada guru-guru SMK terutama dengan guru Prodi 

Multimedia. (5) hendaknya diadakan penelitian lanjut untuk pembelajaran 

desain grafis dalam mata pelajaran multimedia yang dilaksanakan di SMK 

Negeri 2 Adiwerna terhadap SMK-SMK lainnya, karena dikawatirkan materi 

desain grafis dalam multimedia yang diajarkan mengalami kesamaan. 
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 BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dewasa ini pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat. 

Tujuan utama pendidikan adalah memberi kemampuan pada manusia untuk 

hidup di masyarakat. Kemampuan ini berupa pengetahuan dan/atau 

keterampilan, serta perilaku yang diterima masyarakat. Kemampuan seseorang 

akan dapat berkembang secara optimal apabila memperoleh pengalaman 

belajar yang tepat. Untuk itu lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah harus  

memberi pengalaman belajar yang  sesuai dengan potensi dan minat peserta 

didik. 

 Dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan 

pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau 

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui 

sama/setara SMP/MTs. SMK dahulu disebut juga STM (Sekolah Teknik 

Menengah). Sekolah Menengah Kejuruan merupakan lembaga pendidikan 

secara kualitatif berbeda dari lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas.  

SMK sebagai salah satu dari Sistem Pendidikan Nasional juga berupaya 

membekali siswa dengan berbagai keterampilan atau kecakapan hidup yang 

salah satunya dengan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Tujuannya 

1 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_kejuruan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_menengah
http://id.wikipedia.org/wiki/SMP
http://id.wikipedia.org/wiki/MTs
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adalah menjembatani dunia pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri (DUDI).  

Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik terutama bekerja dalam bidang tertentu 

(penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas). Menurut Ginzberg (Mukhidin, 2002: 27) menyatakan bahwa 

pendidikan kejuruan adalah proses perkembangan yang bertujuan untuk 

meningkatkan skill dengan persyaratan ditentukan. 

Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia tersurat dalam Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

Pasal 18 ayat 2 dan 3. SMK merupakan bagian dari pendidikan menengah yang 

ada di Indonesia selain Sekolah Menengah Umum. Sekolah Kejuruan adalah 

sekolah yang menyelenggarakan pendidikan mengembangkan sikap 

profesional (Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 323/U/1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan 

Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan). Jadi, berdasarkan kedua 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan 

merupakan bagian pendidikan kejuruan tingkat menengah ditujukan terutama 

untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja pada bidang 

tertentu (Tim Pengembangan Ilmu, 2007: 330). 

Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa untuk menyiapkan mereka 
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sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang terampil, terdidik dan profesional 

serta mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 SMK merupakan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai program 

siswa dituntut untuk mempunyai keahlian. Seperti halnya di SMK pada 

umumnya,  di SMK Negeri 2 Adiwerna juga memiliki beberapa Program 

Keahlian antara lain Kriya Kayu, Kriya Logam, Kriya Tekstil, TK (teknik 

komputer dan jaringan), dan Multimedia.  

Dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Nasional, salah satu 

usaha yang dapat dilakukan adalah dengan penyempurnaan kurikulum. 

Kedudukan kurikulum menjadi sangat penting dalam proses pendidikan. Oleh 

karena itu, perubahan dan pembeharuan kurikulum harus mengikuti 

perkembangan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk 

menghadapi tantangan yang akan datang dan menghadapi kemajuan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Badan Standar National Pendidikan, 2006: 2). 

Selain itu kurikulum juga harus mampu mengantarkan anak didik menjadi 

manusia yang bertaqwa, cerdas, terampil dan berbudi luhur, berilmu, bermoral; 

bukan hanya sebagai mata pelajaran yang harus diberikan kepada anak didik, 

melainkan sebagai aktivitas pendidikan yang direncanakan untuk dialami, 

diterima dan dilakukan. Di setiap sekolah terdapat sebuah kurikulum yang 

merupakan sebuah usaha sekolah untuk mempengaruhi anak dalam belajar, 

baik di dalam maupun di luar sekolah/ kelas untuk mencapai tujuan pendidikan 

(Saylor, Alexander, dan Lewis dalam Ismiyanto, 2008: 1). Dalam kaitannya 
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ini, kurikulum yang sekarang diterapkan di SMK untuk Mata Pelajaran 

Multimedia terdapat pembelajaran desain grafis, meski secara teori dalam ilmu 

percabangan DKV multimedia setara dengan desain grafis. Begitu juga di 

SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal untuk keduanya yakni pembelajaran desain 

grafis merupakan bagian dari mata pelajaran Multimedia. 

Pada awalnya, kata multimedia telah digunakan oleh institusi yang 

menyelenggarakan kursus jarak jauh (sebagai contoh, Universitas Terbuka). 

Mereka mengirimkan bahan pelajaran kepada peserta kursus berupa teks 

(buku/ diktat), kaset sampel-sampel material yang mendukung penjelasan. 

Bahkan bila peserta kursus masih kurang paham, mereka boleh bertanya 

melalui telepon. Sebagai dukungan tambahan, penyelenggara kursus juga 

memuat pelajarannya melalui siaran radio maupun acara di TV. Dengan 

demikian, penyelenggaraan pendidikan melalui multimedia bukanlah ide baru. 

Mungkin hanya peralatannya saja yang baru. Saat ini, kita sudah menggunakan 

komputer untuk membawa semua aspek yang dijelaskan sebelumnya. 

Contohnya, file animasi maupun movie untuk menunjukkan gambar bergerak 

maupun video, serta komunikasi dengan e-mail maupun halaman web lewat 

internet (Kusrianto, 2009: 24). 

Desain grafis merupakan rancangan unsur-unsur grafis dengan pola 

tertentu dan merupakan media untuk berkomunikasi antara klien terhadap 

pelanggannya melalui perantara desainer. Salah satu tugas dari seorang 

desainer grafis menyampaikan pesan produsen kepada masyarakat. Seorang 

desainer grafis dituntut memiliki keahlian dalam visualisasi ide secara kreatif 
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yang mengarah pada penciptaan karya seni. Visualisasi grafis memiliki 

beberapa elemen, di antaranya garis, bentuk, ruang, warna, dan tekstur dengan 

berpegang prinsip kesatuan, prinsip keserasian, prinsip irama, prinsip dominasi, 

prinsip  keseimbangan dan prinsip kesebandingan. 

Berkembangnya teknologi komunikasi dan visualisasi gambar, 

menuntut pekerjaan grafis  menggunakan media yang beragam. Salah satu 

media yang banyak digunakan saat ini adalah komputer. Konsep kemudahan 

(user friendly) yang dikembangkan oleh pabrik software menjadikan sesuatu 

pilihan yang tidak diabaikan. Multimedia dan animasi yang dikembangkan oleh 

komputer, menjadikan lingkup kerja seorang desainer menjadi lebih luas. 

Media yang sebelumnya hanya terbatas pada kertas dan kanvas, sekarang 

bertambah dengan lembar-lembar elektronik. Lahan pekerjaan pun tambah 

dengan munculnya desain web, presentasi multimedia, dan lain sebagainya. 

Komputer sangat membantu bagi para desainer, terutama bagi peserta 

didik yang kemampuan gambar tangannya (freehand) kurang baik dan yang 

masih belajar. Menurut Thabrani (2005: 2) meskipun masih ada keterbatasan, 

tetapi komputer sangat membantu dalam kecepatan dan presisi hingga 8 digit 

pada satuan terkecil yang telah dikenali oleh komputer. Salah satu 

kemampuannya membuat virtual reality atau photo realism. Dalam proses 

membimbing siswa untuk menguasai komputer grafis tidak ditekankan pada 

penguasaan tool yang lengkap, tetapi langsung dihadapkan pada kasus dimana 

tool yang dipergunakan dalam kasus secara otomatis akan dapat dipahami 
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dengan lebih baik. Cara ini diharapkan siswa tidak jenuh dan merasa komputer 

grafis adalah sulit.  

Melihat dunia kerja yang semakin bersaing, maka siswa SMK dituntut 

untuk mempunyai keahlian. Oleh karena itu, di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

telah di buka jurusan baru yaitu Multimedia. Di mana siswa dianjurkan 

mendalami dan mempelajari desain grafis melalui mata pelajaran Multimedia. 

Dalam mata pelajaran Multimedia siswa SMK diharapkan bisa menguasai 

desain grafis, baik dari segi gambar maupun tekniknya. Selain itu siswa juga 

harus dapat menciptakan suatu karya atau produk desain grafis dengan 

berbagai model dan bentuk, misalnya produk desain grafis yang terdapat di 

pasaran bebas, seperti kartu nama, leaflet, cover CD, sampul kaset, desain 

kaos, cover buku mata pelajaran, poster dan lain-lain.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut 

mengenai Pembelajaran Desain Grafis pada Mata Pelajaran Multimedia di 

SMK Negeri 02 Adiwerna Tegal, dimana dalam Desain Grafis terdapat 

beberapa program grafis yang diajarkan oleh guru kepada siswa dan penulis 

kurang ketahui program grafis apa saja yang diajarkan. Pemilihan lokasi di 

SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal didasarkan pada pengetahuan penulis bahwa di 

SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal belum pernah diteliti mengenai pembelajaran 

Desain Grafis, di samping itu ada rasa ingin tahu penulis mengenai 

Pembelajaran Desain grafis yang diajarkan di SMK. Apakah dengan melalui 

kegiatan berkarya tersebut Guru SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal dapat 

membekali siswa sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang terampil, 
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terdidik dan profesional? Dan Mengapa di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

untuk pembelajaran desain grafis dijadikan sebagai bagian dari mata pelajaran 

Multimedia? 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan pada latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengapa pembelajaran Desain Grafis di SMK Negeri 2 Adiwerna 

Tegal merupakan bagian dari Mata Pelajaran Multimedia? 

2. Apa sajakah faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

pembelajaran Desain Grafis pada mata pelajaran Multimedia di SMK 

Negeri 2 Adiwerna Tegal? 

3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Desain Grafis pada mata 

pelajaran Multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal? 

4. Bagaimana hasil karya siswa SMK  Negeri 2 Adiwerna Tegal dalam 

pembelajaran Desain Grafis? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan peneliti pada penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui alasan pembelajaran Desain Grafis di SMK Negeri 2 

Adiwerna Tegal bagian dari mata pelajaran Multimedia. 
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2. Mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan 

pembelajaran Desain Grafis pada mata pelajaran Multimedia di SMK 

Negeri 2 Adiwerna Tegal. 

3. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran Desain Grafis pada mata 

pelajaran Multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal. 

4. Mengetahui hasil karya siswa SMK  Negeri 2 Adiwerna Tegal dalam 

pembelajaran Desain Grafis. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi siswa memberikan motivasi dan semangat baru untuk 

mengikuti proses belajar mengajar Desain Grafis. 

2. Manfaat bagi guru SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal sebagai masukan 

dalam mengubah materi ajar pembelajaran Desain Grafis dalam 

Multimedia. 

3. Manfaat bagi SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal : 

 Mendapat masukan tentang pelakasanaan pembelajaran Desain Grafis 

pada Mata Pelajaran Multimedia, termasuk faktor-faktor pendukung 

dan penghambatnya. 

4. Bagi penulis sendiri sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan 

tentang pembelajaran Desain Grafis dalam Mata Pelajaran Multimedia 

di SMK. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1 Belajar  

Menurut Anni (2007: 2) belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan  

dan dikerjakan. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi dasar 

tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu 

memegang peranan penting dalam proses psikologis.  

2.1.2 Pembelajaran 

Pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran di sekolah, secara 

umum dapat digambarkan sebagai kesatuan sub-sub sistem yang membentuk 

satu sistem utuh. Pendidikan itu terjadi karena lingkungan dimanipulasi, 

dikontrol dan dikendalikan maka proses pendidikan itu disebut pembelajaran 

(Sugandi, 2007: 20). 

Seperti telah dikemukakan bahwa pembelajaran terjemahan dari kata 

”instruction” yang bersifat self instruction (dari internal) dan external 

instruction (dari eksternal). Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain 

datang dari guru yang disebut teaching atau pengajaran. Dalam pembelajaran 

yang bersifat eksternal prinsip-prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi 

9 



10 

 

 

prinsip-prinsip pembelajaran. Sesuatu yang dikatakan prinsip biasanya berupa 

aturan atau ketentuan dasar yang bila dilakukan secara konsisten, sesuatu yang 

ditentukan itu akan efektif atau sebaliknya. Prinsip pembelajaran merupakan 

aturan/ ketentuan dasar dengan sasaran utama adalah perilaku guru. 

Pembelajaran yang berorientasi bagaimana perilaku guru yang efektif, 

beberapa teori belajar mendeskripsikan pembelajaran sebagai berikut: 

2.1.2.1 Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) 

dengan tingkah laku si belajar (behavioristik). 

2.1.2.2 Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berfikir 

agar memahami apa yang dipelajari (kognitif). 

2.1.2.3 Memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan 

pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya (humanistik). 

Sedangkan pembelajaran yang berorientasi bagaimana si belajar 

berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu 

kumpulan proses yang bersifat individual, yang mengubah stimuli dari 

lingkungan seseorang kedalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat 

menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. Hasil 

belajar itu memberikan kemampuan kepada si belajar untuk melakukan  

berbagai penampilan (Gagne, 1985). Senada dengan arti pembelajaran tersebut 

Brigs (1992) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa 

yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu 
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memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan 

(Sugandi, 2007: 9-10). 

2.1.3 Pembelajaran sebagai Sistem 

Dalam meninjau pembelajaran sebagai suatu sistem diperlukan adanya 

pengalaman terhadap konsep sistem dan konsep pembelajaran. Sistem adalah 

sutu kesatuan berbagai unsur yang mempunyai hubungan fungsional dan 

berinteraksi secara dinamis untuk mencapai tujuan/ fungsi sistem tersebut. 

Maka sistem sebagai pendekatan berarti cara memandang sesuatu secara 

sistematik dan menyeluruh, tidak terpisah-pisah. Di dalam suatu sistem dapat 

diidentifikasi adanya elemen-elemen yang sekaligus menjadi ciri-ciri suatu 

sistem. Menurut Ryan (1968) ciri-ciri itu adalah, (1) elemen-elemen dapat 

dikenali, (2) saling berkaitan secara teratur, (3) merupakan kesatuan organisasi 

untuk mencapai tujuan/ fungsi (4) membuahkan hasil yang dapat dikenali. 

Sedangkan pembelajaran di sini adalah menekankan proses pembelajaran di 

sekolah, sehingga secara umum pembelajaran tersebut digambarkan sebagai 

kesatuan sub-sub sistem yang membentuk satu sistem utuh. Dalam prosesnya 

sistem pembelajaran  itu merupakan interaksi fungsional antara sub sistem 

seperti sub kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, perpustakaan dan 

sebagainya. Maka dalam prosesnya juga akan memperoleh masukan dari supra 

sistem lembaga masyarakat dan orang tua serta sub-sub sistem yang 

membentuk sistem pembelajaran di sekolah. Sub sistem yang membentuk 

sistem pembelajaran adalah tujuan, subyek belajar, pengelolaan, struktur dan 



12 

 

 

jadwal pelajaran, materi pelajaran, strategi pembelajaran, alat bantu, 

perpustakaan, pendidik dan sebagainya. 

Berdasarkan beberapa pengertian pembelajaran di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses perubahan setiap perilaku 

peserta didik dari pemberian pesan berupa materi dalam suatu interaksi dengan 

pendidik dan sumber belajar melalui berbagai pendekatan, strategi, dan metode 

serta evaluasi pada suatu lingkungan pembelajaran sebagai hasil dari 

pengalaman.  

Secara lebih rinci, unsur-unsur yang terdapat dalam pembelajaran 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

2.1.3.1 Tujuan Pembelajaran 

Dalam rangka mencapai tujuan kurikuler lembaga menyelenggarakan 

serangkaian kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Masing-

masing kegiatan mengandung tujuan tertentu, yaitu suatu tuntutan agar subyek 

belajar setelah mengikuti proses pembelajaran menguasai sejumlah 

pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai isi proses pembelajaran tersebut. 

Tujuan pembelajaran tersebut dikenal dengan nama tujuan pembelajaran umum 

atau tujuan instruksional umum (TPU / TIU) dan tujuan pembelajaran khusus 

(TPK/TIK). TPU adalah tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kesatuan 

kegiatan pemebalajaran (Hasan, Hamid, 1986) Maka TPU baru mengemukakan 

secara umum (belum begitu terinci) apa yang diharapkan dicapai subyek 

belajar setelah mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengalaman
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khusus (TPK/TIK) sudah secara spesifik  mengemukakan secara rinci biasanya 

berupa pesan-pesan pembelajaran yang menjadi indikator kemampuan hasil 

belajar yang dirumuskan dalam TPU (Sugandi, 2007: 22).  

2.1.3.2 Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran terkait dengan pertanyaan dengan apa yang akan 

diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa dalam konteks tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan. Materi pembelajaran, oleh karena itu sering 

disebut isi pelajaran (subject content), atau secara sempit disebut sebagai bahan 

ajar. 

Materi pembelajaran atau bahan ajar adalah pesan yang perlu 

disampaikan oleh penyelenggara pendidikan kepada peserta didik. Oleh karena 

itu dalam bentuknya sebagai bahan ajar, materi pembelajaran sesungguhnya 

merupakan bentuk rinci atau terurai dari pokok-pokok materi yang ditetapkan 

dalam kurikulum. Bentuk rinci atau terurai dari isi kurikulum ini dapat 

disampaikan secara sangat rinci, jelas dengan penuh ilustrasi, atau sebaliknya 

dibuat seperlunya saja. Hal tersebut sangat tergantung pada bagaimana proses 

pembelajaran itu dikemas (Syafii, 2006: 31). 

Sebagai pesan, materi pembelajaran dapat disampaikan guru secara 

lisan ketika berinteraksi dengan siswa.  

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari 

kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi 
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secara sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga 

terhadap intensitas proses pembelajaran. 

Materi pelajaran dalam sistem pembelajaran berada dalam Garis-garis 

Besar Program Pembelajaran (GBPP), Satuan Pembelajaran (SP), Rancangan 

Pembelajaran (RP), dan Buku Sumber. Maka guru hendaknya dapat memilih 

dan mengorganisasikan materi pelajaran agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung intensif (Sugandi, 2007: 29).  

2.1.3.3 Metode Pembelajaran 

Metode adalah satu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai 

tujuan tertentu (Utomo, 2006: 58). Metode menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005: 740) adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan 

sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja 

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan. 

Metode menurut Slameto (2003: 82) adalah cara atau jalan yang harus 

dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Belajar bertujuan untuk 

mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan, cara-cara yang 

dipakai itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan belajar juga akan 

mempengaruhi belajar. 

Pemilihan metode dapat dikatakan sebagai salah satu kiat guru. Dengan 

penggunakan metode yang tepat maka pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih metode antara lain 
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adalah karaketristik siswa, materi sarana dan waktu pembelajaran. Semua 

metode  memiliki keunggulan  dan kelemahan. Oleh karena itu, guru perlu 

memilih kesesuaian metode dengan sasaran pembelajaran yang diharapkan. 

Dalam pembelajaran seni rupa guru dapat memanfaatkan metode yang secara 

umum digunakan, misalnya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi, di 

samping metode mencontoh, drill (latihan), memola, dikte (bimbingan setahap 

demi setahap), dan ekspresi bebas (Syafii, 2006: 34). 

2.1.3.4 Media Pembelajaran 

Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan 

pesan (Bovee dalam Ariani, 2010: 145). Istilah media pembelajaran sering 

dipersamakan dengan istilah media pengajaran atau media pendidikan. Kata 

“media” itu sendiri merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang berarti 

perantara, penengah, alat bantu. Kata “pembelajaran” sudah tidak asing lagi 

dalam dunia kependidikan, yang merupakan padanan dari kata “instruksional” 

(instructional). Hal ini berbeda dengan istilah pengajaran (teaching) yang 

memiliki kecenderungan aktivitas berpusat pada guru, siswa maupun guru, 

bahkan cenderung menitik beratkan pada aktivitas siswa. Beberapa ahli yang 

menyatakan media merupakan alat bantu (sarana) komunikasi, ahli lain 

menyebutkan sebagai saluran komunikasi antara guru dan siswa. 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan (materi pelajaran). Pembelajaran 

merupakan proses komunikasi. Sebagai proses komunikasi maka ada sumber 

pesan (guru), penerima pesan (murid) dan pesan (materi pelajaran sesuai 
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dengan kurikulum). Sumber pesan berproses melakukan encoding yaitu: 

mengemas (mengolah) gagasan, pikiran, perasaan atau pesannya ke dalam 

bentuk lambang tertentu. Lambang itu dapat berupa bahasa, tanda-tanda atau 

gambar (Supatmo, 2007: 3-5).  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis Media pembelajaran adalah 

sebuah alat dan bahan yang berfungsi untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik dan pesan diterima oleh peserta 

didik. Media pembelajaran juga merupakan bagian integral dalam proses 

pembelajaran, bukan sekedar alat peraga. Tetapi media dapat berdiri sendiri 

tanpa peran guru, bahkan dalam situasi tertentu media dapat menggantikan 

peran guru. 

2.1.3.5 Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru 

dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada tiga jenis strategi yang berkaitan 

dengan pembelajaran, yakni (1) strategi pengorganisasian pembelajaran, (2) 

strategi penyampaian pembelajaran, dan (3) strategi pengelolaan pembelajaran. 

Uraian mengenai strategi penyampaian pembelajaran menekankan pada 

media apa yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran, kegiatan belajar 

apa yang dilakukan siswa, dan dalam struktur belajar apa yang dilakukan 

siswa, dan dalam struktur belajar mengajar yang bagaimana. Strategi 

pengelolaan menekankan pada penjadwalan penggunaan setiap komponen 
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strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian pengajaran, termasuk pula 

pembuatan catatan tentang kemajuan belajar siswa (Uno, 2009: 45). 

2.1.3.6 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi merupakan bagian integral proses pembelajaran, oleh 

karenanya kegiatan ini merupakan keniscayaan yang harus dilakukan guru. Hal 

tersebut dibangun oleh kebutuhan untuk memenuhi fungsi sistem institutional, 

dalam arti kebutuhan untuk memberikan nilai dalam setiap mata pelajaran, 

menentukan kenaikan kelas, dan kelulusan siswa dalam mengakhiri suatu 

program studi. Dalam konteks yang lebih khusus evaluasi lebih dikenal dengan 

istilah penilaian. 

Evaluasi pembelajaran dilakukan guna mengetahui sejauhmana 

perubahan perilaku siswa telah terjadi, dengan kata lain evaluasi pembelajaran 

dilakukan dalam rangka mengetahui ketercapaian tujuan yang telah 

direncanakan (Syafii, 2006: 35).  

2.1.3.7 Hasil Belajar 

Hasil belajar (dalam Anni, 2007: 5)  merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pembelajar  setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan 

aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari 

oleh pembelajar. Oleh karena itu, bila pembelajar mempelajari pengetahuan 

tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa 

penguasaan konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa 

penguasaan konsep. Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus 
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dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan 

dalam tujuan pembelajaran. 

2.1.4 Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran 

Faktor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 312) berarti hal 

(keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya 

sesuatu. Dalam proses belajar juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, 

menurut Anni (2007: 14) dikatakan seperangkat faktor yang memberikan 

kontribusi belajar adalah kondisi internal dan eksternal pembelajar. Kondisi 

internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, 

seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial, seperti 

kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Sama kompleksnya pada 

kondisi internal adalah kondisi eksternal yang ada di lingkungan pembelajar. 

Beberapa faktor eksternal antara lain variasi dan derajat kesulitan materi 

(stimulus) yang dipelajari (direspon) tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, 

dan budaya masyarakat, akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil 

belajar. 

Menurut Slameto (2003: 54) dikatakan faktor-faktor yang  

mempengaruhi  belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua 

golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah 

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor yang 

ada di luar individu. 
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Menurut Sumurung (2010: 21) proses belajar akan berjalan dengan baik 

jika faktor intern dan faktor ekstern yang mempengaruhinya juga berjalan 

dengan baik atau selaras dengan pembelajaran, sehingga tujuan dari 

pembelajaran dapat tercapai. Sebaliknya jika faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul hambatan-

hambatan dalam proses belajar dan proses pembelajaran akan terganggu. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa proses belajar akan 

berlangsung baik jika kedua faktor antara faktor intern dan ekstern 

digabungkan akan saling mempengaruhi dan berjalan secara kebersamaan 

dengan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

 

2.2 Desain Grafis 

2.2.1 Pengertian Desain Grafis 

Menurut Thabrani (2005: 6) design sama artinya dengan perancangan, 

berbeda dengan  kata planning yang berarti perencanaan. Desain adalah suatu 

proses panjang dalam pekerjaan yang erat kaitannya dengan seni untuk 

mencapai tujuan tertentu. Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, 

arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata 

"desain" bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai 

kata kerja, "desain" memiliki arti "proses untuk membuat dan menciptakan 

obyek baru". Sebagai kata benda, "desain" digunakan untuk menyebut hasil 

http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
http://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur
http://id.wikipedia.org/wiki/Kata_benda
http://id.wikipedia.org/wiki/Kata_kerja
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akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, 

atau berbentuk obyek nyata. 

Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang 

menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif 

mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan 

hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Desain grafis diterapkan 

dalam desain komunikasi dan fine art. Seperti jenis desain lainnya, desain 

grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metoda merancang, produk 

yang dihasilkan (rancangan), atau pun disiplin ilmu yang digunakan (desain). 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap sebuah karya 

grafis (desain grafis) terbentuk dari proses kombinasi antara teks, grafik, dan 

faktor lain yang mendukungnya seperti ilustrasi, fotografi, gambar, bahkan 

diagram. 

Menurut Suyatno (dalam Dharna, 2009: 2), desain grafis dapat diartikan 

sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis 

dan industri, yang meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan 

identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan, lingkungan grafis, 

desain informasi dan  secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. 

Desainer grafis adalah orang yang merancang prototipe produk untuk 

dicetak secara massal. Untuk menghasilkan desain yang profesional seorang 

desainer membutuhkan software pendukung di antaranya Adobe Photoshop, 

CorelDraw, Adobe Illustrator, Flash dan masih banyak lagi. Dalam desain, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Gambar
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unsur seni dan komunikasi berhubungan erat karena keduanya menjadi 

penghubung antara pemberi dan penerima pesan. Jadi seorang desainer grafis 

diharapkan mampu menjadi fasilitator penyampaian pesan itu. 

Dari semua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa desain 

grafis merupakan suatu seni dan proses penyampaian konsep atau gagasan 

secara efektif dalam bentuk visual yang menggabungkan tipografi, ilustrasi, 

dan unsur lainnya. 

Setiap produk desain grafis akan selalu tersusun atas beberapa elemen 

pokok yang membentuk satu kesatuan, sehingga tepat dalam penyampaian 

pesan dan membidik sebuah sasaran. Menurut Dharna (2009: 4-9) dari 

penjelasan mengenai penyampaian pesan melalui produk desain grafis di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa elemen-elemen pendukung sebuah produk 

desain grafis meliputi pemakaian huruf (tipografi), penggunaan gambar dari 

hasil fotografi, gambar hasil ilustrasi coretan tangan, serta gambar lainnya 

seperti diagram, grafik dan lain-lain. 

2.2.1.1 Tipografi 

Menurut Dharna (2009: 4) mengenal berbagai jenis font bagi seorang 

desainer merupakan suatu keharusan dan sangat penting. Penggunaan jenis dan 

ukuran huruf yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan akan 

memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami sebuah produk 

desain grafis. Berdasarkan bentuk hurufnya tipografi teks terbagi dalam lima 

kelompok, yaitu : 
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2.2.1.1.1 Serif 

Kelompok ini terdiri dari huruf-huruf yang mempunyai kaki. Misalnya: 

Times New Roman, Chaparal Pro, Bookman Old Style dan lain-lain. Jenis font 

ini cocok untuk bodytext. 

 

 

 

Gambar. 1. Contoh huruf berkaki 

2.2.1.1.2 Sans-serif 

Kelompok font yang tidak memiliki kaki. Misalnya: Arial, Tahoma, 

Futura, dan lain-lain. Jenis font ini cocok untuk judul atau subjudul. 

 

 

Gambar. 2. Contoh huruf tidak memiliki kaki 

2.2.1.1.3 Script 

Kelompok font pada golongan ini adalah font yang menyerupai tulisan 

tangan. Misalnya: Rage Italic, Bradley Hand ITC, Brush Script Std, dan lain-

lain. 

 

Aa  Aa 

Times New Roman   Bookman Old Style 

Aa  Aa  Aa 

Arial    Tahoma    Futura 
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Gambar. 3. Contoh huruf yang menyerupai tulisan tangan 

2.2.1.1.4 Dekoratif 

Kelompok font pada golongan ini adalah font yang mempunyai bentuk 

yang unik dan artistik. Misalnya; Lithograph, Magneto, Old English Text MT, 

dan lain-lain. 

 

 

Gambar 4. Contoh huruf Dekoratif 

2.2.1.1.5 Monospace  

Kelompok font pada golongan ini adalah font yang mempunyai jarak 

dan lebar yang sama antar karakternya. Misalnya: Courier New, CourierPS, 

DotMatrix, dan lain-lain. 

 

 

Gambar 5. Contoh huruf yang mempunyai jarak sama antarkarakter 

Aa Aa  Aa 

Rage Italic Bradley Hand ITC Brush Script Stad 

   Aa  Aa 

Lithograph       Magneto  Old Englisah  text MT 

Aa 

Courier New 
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2.2.1.2 Gambar Fotografi 

Secara umum gambar fotografi diperoleh dari proses pencahayaan dan 

kamar gelap. Dalam desain grafis gambar-gambar foto yang akan disertakan 

dalam sebuah desain merupakan gambar dalam tipe jpeg atau tif. Oleh karena 

itu dalam proses desain menggunakan coreldraw gambar dalam tipe ini tidak 

dapat diolah secara maksimal dibanding dengan aplikasi lain yang khusus 

berorientasi untuk mengolah gambar bitmap. 

Secara teknis seni fotografi dewasa ini telah berkembang dengan sangat 

pesat seiring dengan munculnya kamera digital. Editing foto yang dulu 

dilakukan dalam kamar gelap kini telah dapat diolah dalam layar computer 

(Dharna, 2009: 6).  

2.2.1.3 Gambar Coretan Tangan 

Gambar coretan tangan adalah grafik yang dihasilkan dengan 

menggunakan coretan tangan. Grafik yang dapat dibuat melalui tinta pena atau 

dengan menggunakan material lain yang berupa cat. Pada proses desain grafis 

unsur gambar yang dibuat dapat dimasukan ke dalam bagian sebuah desain 

dengan proses foto digital atau dengan cara scan gambar bitmap. Selanjutnya 

dari gambar bitmap tersebut dapat diolah untuk pengaturan warna stroke dan 

fillnya (Dharna, 2009: 7). 
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2.2.1.4 Diagram, Grafik dan Tabel 

Diagram merupakan pesan yang berupa perbandingan skala dan 

gambar. Dalam desain grafis, unsur diagram dapat diartikan sebagai teknik 

penyususunan teks, gambar, dan unsur pendukung dengan unsur perbandingan 

yang seimbang, sehingga unsur-unsur dalam komposisi yang menyusun sebuah 

desain grafis seimbang dalam penyampaian pesan (Dharna, 2009:8). 

2.2.1.5 Pesan Warna pada sebuah Desain Grafis 

Pemilihan warna pada sebuah desain grafis akan menentukan respons 

dan minat terhadap si pembaca. Warna adalah obyek pertama yang dilihat oleh 

pembaca, terutama warna background dari desain tersebut. Untuk memperoleh 

pemakaian warna yang maksimal dan efektif, dapat dimulai dengan memilih 

warna yang bisa mempresentasikan suatu tujuan sebuah desain yang dibuat. 

Warna yang akan digunakan dalam sebuah desain setidaknya mewakili tema 

yang diangkat dalam desain tersebut (Dharna, 2009:9). 

2.2.2 Elemen-elemen dalam Desain  

Elemen atau unsur merupakan bagian dari suatu karya desain. Elemen-

elemen tersebut saling berhubungan satu sama lain. Masing-masing memiliki 

sikap tertentu terhadap yang lain, misalnya sebuah garis mengandung warna 

dan juga memiliki style garis yang utuh, yang terputus-putus, yang memiliki 

tekstur bentuk dan sebagainya. Elemen-elemen seni visual tersusun dalam satu 

bentuk organisasi dasar prinsip-prinsip penyusunan atau prinsip-prinsip desain. 

Dalam hal ini, susunan tersebut sering kali dijadikan dasar pertimbangan atas 

suatu kritik seni. 
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Desainer yang baik adalah seorang pembangun yang lengkap dengan 

segala persiapannya. Sejumlah bahan-bahan, materi kuantitas, dan elemen-

lemennya terdiri dari garis, bidang, ruang, terang-gelap, bayangan, warna tone, 

serta tekstur. Perancangan dua dimensi akan membentuk “area”, sedangkan 

perancangan tiga dimensi membentuk “volume”. Dengan demikian, diperlukan 

persipan menggunakan seperangkat peranti untuk membentuk rancangan 

tersebut. 

Untuk mewujudkan suatu tampilan visual, ada beberapa unsur yang 

diperlukan: 

2.2.2.1 Titik  

Titik adalah salah satu unsur visual yang wujudnya relatif kecil, di 

mana dimensi memanjang dan melebarnya dianggap tidak berarti. Titik 

cenderung ditampilkan dalam bentuk kelompok, dengan variasi jumlah, 

susunan, dan kepadatan tertentu (Kusrianto, 2009: 31). 

2.2.2.2 Garis 

Garis dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh terhadap 

pembentukan suatu objek sehingga garis selain dikenal sebagai goresan atau 

coretan, juga menjadi batas limit suatu bidang atau warna. Ciri khas garis 

adalah terdapatnya arah serta dimensi memanjang. Garis dapat tampil dalam 

bentuk lurus, lengkung, gelombang, zigzag, dan lainnya. Kualitas garis 

ditentukan oleh tiga hal, yaitu orang yang membuatnya, alat yang digunakan 

serta bidang dasar tempat garis digoreskan (Kusrianto, 2009: 31). 
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2.2.2.3 Bidang 

Bidang menurut Kusrianto (2009: 31) merupakan unsur visual yang 

berdimensi panjang dan lebar. Ditinjau dari bentuknya, bidang bisa 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu bidang geometri/ beraturan dan bidang non 

geometris alias tidak beraturan. Bidang geometri adalah bidang yang relatif 

mudah diukur keluasannya, sedangkan bidang non-geometri merupakan bidang 

yang relatif sukar diukur keluasannya. Bidang bisa dihadirkan dengan 

menyusun titik maupun garis dalam kepadatan tertentu, dan dapat pula 

dihadirkan dengan mempertemukan potongan hasil goresan satu garis atau 

lebih. 

2.2.2.4 Ruang 

Ruang menurut Kusrianto (2009: 31) dapat dihadirkan dengan adanya 

bidang. Pembagian bidang atau jarak antarobjek berunsur titik, garis, bidang, 

dan warna. Ruang lebih mengarah pada perwujudan tiga dimensi sehingga 

ruang dapat dibagi dua, yaitu ruang nyata dan semu. Keberadaan ruang sebagai 

salah satu unsur visual sebenarnya tidak dapat diraba tetapi dapat dimengerti. 

2.2.2.5 Warna 

Warna sebagai unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang 

mendukung keberadaannya ditentukan oleh jenis pigmennya. Kesan yang 

diterima oleh mata lebih ditentukan oleh cahaya. Permasalahan mendasar dari 

warna di antaranya adalah hue (spektrum warna), saturation (nilai kepekaan), 

dan lightness (nilai cahaya dari gelap ke terang). Ketiga unsur tersebut 

memiliki nilai 0 hingga 100. Hal yang paling menentukan adalah lightness. 
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Jika ia bernilai 0, maka seluruh palet warna akan menjadi hitam (gelap tanpa 

cahaya), sebaliknya jika lightness bernilai 100, warna akan berubah menjadi 

putih, alias tidak berwarna karena terlalu silau. Pada nilai 40 hingga 60, kita 

akan dapat melihat warna-warna dengan jelas (Kusrianto, 2009: 31).   

2.2.2.6 Tekstur  

Tekstur menurut Kusrianto (2009: 32) adalah nilai raba dari suatu 

permukaan. Secara fisik tekstur terbagi menjadi tekstur kasar dan halus, dengan 

pantul mengkilat dan kusam. Ditinjau dari efek tampilannya, tekstur 

digolongkan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Disebut tekstur nyata bila 

ada kesamaan antara hasil raba dan penglihatan. Misalnya, bila suatu 

permukaan terlihat kasar dan ketika diraba juga terasa kasar. Sementara itu, 

pada tekstur semu terdapat perbedaan antara hasil penglihatan dan perabaan. 

Misalnya, bila dilihat tampak kasar, tetapi ketika diraba ternyata sebaliknya, 

yaitu terasa halus. 

Dalam penerapannya, tekstur dapat berpengaruh terhadap unsur visual 

lainnya, yaitu kejelasan titik, kualitas garis, keluasan bidang dan ruang, serta 

intensitas warna. 

2.2.3 Prinsip-prinsip Desain 

2.2.3.1 Kesatuan (Unity) 

Kesatuan (unity) menurut Sunaryo (2002: 31) merupakan prinsip 

pengorganisasian unsur-unsur rupa yang paling mendasar. Prisnip kesatuan  

diperoleh dengan terpenuhinya prinsip-prinsip yang lain. Kesatuan merupakan 
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prinsip desain yang berperan paling menentukan, sebagai prinsip induk yang 

membawahkan prinsip-prinsip desain lainnya. Tidak adanya kesatuan dalam 

suatu tatanan mengakibatkan kekacauan, ruwet, atau cerai-berai tak 

terkoordinasi. 

Nilai kesatuan dalam suatu bentuk bukan ditentukan oleh jumlah 

bagian-bagiannya. Kesatuan bukan sekadar kuantitas bagian, melainkan lebih 

menunjuk pada kualitas hubungan bagian-bagian. 

2.2.3.2 Keserasian 

Keserasian (harmony) merupakan prinsip desain yang 

mempertimbangkan keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu 

keseluruhan sehingga cocok satu dengan lain, serta terdapat keterpaduan yang 

tidak saling bertentangan. Susunan harmonis menunjukkan adanya keserasian 

dalam bentuk raut dan garis, ukuran, warna, dan tekstur. Semuanya berada 

pada kesatupaduan utnuk memperoleh suatu tujuan atau makna (Sunaryo, 

2002: 32). 

2.2.3.3 Irama 

Irama (rhythm) merupakan pengaturan unsur atau unsur-unsur rupa 

secara berulang dan berekelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki 

kesatuan arah dan gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya. 

Peruangan yang teratur itu dapat mengenai jarak bagian-bagian, raut, warna, 

ukuran, dan arah yang ditata. Terulangnya sesuai secara teratur memberi kesan 
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keterkaitan peristiwa, oleh hukum, sesuatu yang ditaati, sesuatu yang 

berdisiplin (Djelantik dalam Sunaryo 2002: 35). 

Irama yang diciptakan dalam sebuah karya seni dimaksudkan untuk 

memperoleh efek gerak ritmis, menghindarkan kemonotonan dan memberikan 

kesan keutuhan yang kuat (Djelantik dalam Sumurung, 2010: 36).  

2.2.3.4 Dominasi 

Dominasi menurut Sunaryo (2002: 36) adalah pengaturan peran atau 

penonjolan bagian atas bagian lainnya dalam suatu keseluruhan. Dengan peran 

menonjol, bagian itu menjadi pusat perhatian (center of interest) dan 

merupakan tekanan (emphasis), karena itu menjadi bagian penting dan yang 

diutamakan. Bagian yang tidak mengambil peran disebut subordinasi. 

2.2.3.5 Keseimbangan 

Keseimbangan (balance) dalam Sunaryo (2002: 39) merupakan prinsip 

desain yang berkaitan dengan pengaturan “bobot” akibat “gaya berat” dan letak 

kedudukan bagian-bagian, sehingga susunan dalam keadaan seimbang. Tidak 

adanya keseimbangan dalam suatu komposisi akan terganggu, sebaliknya, 

keseimbangan yang baik memberikan perasaan tenang dan menarik, serta 

menjaga keutuhan komposisi. 

2.2.3.6 Kesebandingan 

Kesebandingan atau proporsi (propotion), berarti hubungan antarbagian 

atau antar bagian terhadap keseluruhannya. Pengaturan hubungan yang 

dimaksud, bertalian dengan ukuran, yakni besar kecilnya bagian, luas 
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sempitnya bagian, panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian. 

Selain itu, kesebandingan juga menunjukkan pertautan ukuran antara suatu 

obyek atau bagian dengan bagian yang mengelilinginya. Tujuan pengaturan 

kesebandingan adalah agar tercapai kesesuaian dan keseimbangan, sehingga 

diperoleh kesatuan yang memuaskan (Sunaryo, 2002: 40). 

2.2.3.7 Hierarki Visual 

Tidak semua komponen grafis sama pentingnya, audience harus 

terfokuskan / diarahkan pada satu titik. Ada beberapa tahap fokus, mulai dari 

yang terpenting (dominant), pendukung (sub-dominant) dan pelengkap/ sub-

ordinat (Hendramat dalam Dania, 2008: 17). 

2.2.3.7.1  Dominant adalah objek yang paling menonjol dan paling menarik. 

2.2.3.7.2 Sub-dominant adalah objek yang mendukung penampilan objek 

dominan. 

2.2.3.7.3 Sub-ordinat adalah objek yang kurang menonjol, bahkan tertindih 

oleh objek dominan, contoh adalah back ground (Dania, 2008: 17). 

 

2.3 Multimedia dan Desain Grafis 

2.3.1 Komunikasi 

Kata “komunikasi” (communication) berasal dari bahasa Latin 

“communicatio” yang terbentuk dari dua akar kata: “com” (bahasa latin 

“cum”), berarti “dengan” atau “bersama dengan”; dan “unio” (bahasa Latin 

“union”) berarti “bersatu dengan”. Jadi komunikasi dapat diartikan “union 

with” (bersatu dengan) atau “union together with” (bersama dengan). Menurut 
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Azriel Winnet dalam Liliweri (2008: 4) komunikasi adalah segala aktivitas 

interaksi manusia yang bersifat human relationship disertai dengan peralihan 

sejumlah fakta.  

Komunikasi merupakan kata yang sering terdengar dan juga 

dilaksanakan sehari-hari. Komunikasi adalah kegiatan harian yang dilakukan 

manusia dalam hidupnya karena manusia ditakdirkan menjadi makhluk sosial 

yang butuh komunikasi sesamanya. Penyampaian pesan, gagasan, pendapat, 

nilai, maupun luapan emosi dilakukan dalam proses komunikasi (Hakim, 2006: 

1). 

Menurut Kusrianto (2009: 3) istilah komunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari dapat menyangkut banyak hal. Di antaranya: 

1. Bahasa, misalnya komunikasi yang dilakukan dengan Bahasa Inggris, 

Bahasa Mandarin, Bahasa Indonesia, atau bahasa lainnya. 

2. Verbal, atau secara lisan yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara 

berbicara kepada satu sama lain. 

3. Media Massa. Komunikasi juga merupakan sesuatu yang sering 

dihubungkan dengan media massa (media yang di-sampaikan kepada 

orang banyak), seperti koran, majalah, radio, dan tv sebagai sarana 

komunikasi massa. Bahkan kahir-akhir ini, teknologi komputer disebut 

juga “teknologi komunikasi dan informasi”, misalnya lewat sarana 

internet, telepon seluler, dan satelit komunikasi. 
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4. Kode/Morse/Semaphore dll. Pada masa lalu, komunikasi sering 

menggunakan kode, morse, semaphore, tanda jejak, dan tanda lalu 

lintas. 

5. Body Language, melalui bahasa tubuh, seseorang dapat 

mengkomunikasikan maksudnya, termasuk melalui senyuman, kedipan 

mata, lambaian tangan, anggukan kepala, serta interaksi non verbal 

lainnya. 

6. Tulisan. Tidak ketinggalan alat komunikasi yang saat ini sangat 

dominan adalah tulisan. Ada berbagai macam tulisan, mulai dari bentuk 

surat hingga grafiti ditembok atau di jalanan. 

2.3.2 Desain Komunikasi Visual 

Menurut definisinya (Kusrianto, 2009: 2), desain Komunikasi visual 

adalah suatu disiplin 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 (layout) tata letak atau perwajahan.  

2.3.3 Multimedia dan Desain Grafis dalam DKV 

Secara etimologi multimedia berasal dari kata “multi” (Bahasa Latin, 

nouns yang berarti banyak, bermacam-macam), dan “medium” (Bahasa Latin 

yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa 

sesuatu). Kata medium dalam American Heritage Electronic Dictionary (1991) 

juga diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan 
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informasi. Jadi subyek multimedia adalah informasi yang bisa dipresentasikan 

kepada manusia. Secara sederhana presentasi informasi itu sering 

dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan (Ariani, 2010: 1). 

Menurut Wahono (dalam Ariani, 2010: 11) multimedia merupakan 

perpaduan antara berbagai media (format file) yang berupa teks, gambar 

(vektor atau bitmap), grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain 

yang telah dikemas menjadi file digital (komputerisasi), digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada publik. Pemanfaatan multimedia sangatlah 

banyak di antaranya untuk: media pembelajaran, game, film, dunia medis, 

militer, bisnis, desain, arsitektur, olahraga, hobi, iklan/promosi, dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa multimedia 

merupakan media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang 

terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi sebagai 

pelengkap, tambahan atau alat bantu yang mempunyai fungsi sebagai saluran 

pilihan dalam menyampaikan informasi dengan cara yang lebih berkesan 

sehingga pengguna dapat berinteraksi, berkarya dan berkomuniksai. 

Menurut Kusrianto (2009: 25) terdapat enam elemen utama yang secara 

umum dipergunakan dalam program multimedia: 

1. Teks. Ini adalah dasar dari semua aplikasi sebagai tampilan layar yang 

mempertunjukkan kata-kata yang mungkin dibuat dengan berbagai style 

dan bentuk font, pengaturan warna serta pembubuhan beberapa 

penekanan agar memperoleh perhatian lebih dari yang lain. 
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2. Image. Secara umum disebut gambar (gambar vektor maupun bitmap). 

Melihat gambar dari suatu objek memiliki dampak yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan hanya membaca teks saja. 

3. Movie. Anda dapat menyertakan presentasi yang mampu memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan riil dengan menghadirkan rekaman 

gambar hidup dari video. 

4. Animasi. Dengan bantuan animasi (gambar yang bergerak-gerak), anda 

dapat menjelaskan sesuatu secara lebih akurat jika dibandingkan dengan 

informasi movie yang berjalan dan berlalu. Bantuan animasi 

memungkinkan dipahaminya dan diulang-ulangnya sebuah gambar 

dengan lebih jelas. 

5. Sound. Suara yang disertakan dalam sebuah presentasi digunakan pada 

bagian yang strategis dari program untuk turut memberikan penekanan 

perhatian dalam suatu hal. Contohnya suara applause (tepuk tangan), 

suara ombak laut, suara yang mengejutkan, musik, dsb. 

6. User Control. User control adalah kelengkapan atau fasilitas yang 

dipergunakan oleh user untuk mengendalikan program. Misalnya, untuk 

berpindah ke halaman berikutnya, menggulung tampilan layar, 

membuka menu pilihan, dan sebagainya. Ada beberapa tingkatan dari 

user control saat mengakses suatu aplikasi. Misalnya, ada yang cukup 

disediakan untuk berpindah antarhalaman, ada yang dapat membuka 

link menggunakan halaman lain yang berisi suatu topik yang 
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berhubungan, juga ada pilihan yang memungkinkan user untuk memilih 

bagian-bagian dari isi presentasi untuk disalin dan sebagainya. 

Dalam Kusrianto (2009: 26) keenam aspek di atas dapat 

dikombinasikan untuk menghasilkan aplikasi yang sempurna. Contoh-contoh 

secara umum yang sering kita dapati di antaranya: 

1. Teks statis (teks yang diam/ tidak bergerak) yang di kaitkan dengan 

sebuah animasi. 

2. Sebuah rekaman audio berbahasa asing disertai teks yang menyertai 

(contoh film berbahasa Mandarin yang disertai teks berbahasa 

Indonesia). 

3. Sebuah video klip yang akan dimainkan jika sebuah tombol ditekan. 

Pada awalnya, media desain grafis hanya terbatas pada media cetak dwi 

matra. Namun, berkembangnya semakin tidak terbendung, bahkan justru 

merambah ke dunia multimedia (di antaranya audio dan video). Apabila kita 

berpijak pada nama Desain Komunikasi Visual, setidaknya kita memiliki tiga 

makna yang saling berkaitan. 

Desain  : berkaitan dengan perancangan estetika, cita rasa, serta 

..........................kreativitas.  

 Komunikasi  : merupakan ilmu yang bertujuan menyampaikan maupun 

...........................sarana untuk menyampaikan pesan.  

Visual  : merupakan sesuatu yang dapat dilihat. 
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Dari ketiga makna kata tersebut, akar utama pohon Ilmu Desain 

Komunikasi Visual adalah Ilmu Seni dan Ilmu Komunikasi. Sementara itu, 

akar ilmu pendukungnya adalah Ilmu Sosial dan Budaya, dan Ilmu Ekonomi, 

dan Ilmu Psikologi (Kusrianto, 2009: 12).  

Dari pernyataan di atas untuk lebih jelasnya dapat digambarkan 

diagram kaitan antara Desain Komunikasi Visual dengan elemen-elemen 

lainnya agar lebih jelas dalam pembagiannya, sebagai berikut : 
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        Dari percabangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari 

penggambaran diagram tersebut menjelaskan bahwa Desain Komunikasi 

Visual terdiri dari beberapa cabang, seperti halnya multimedia dan desain 

grafis merupakan bagian dari Desain Komunikasi Visual. 

2.3.4 Desain Grafis dalam Multimedia 

Desain grafis merupakan sebuah proses dan seni yang 

mengkombinasikan teks dan grafik dalam mengkomunikasikan pesan secara  

efektif menurut Bear (dalam Dharna, 2009: 1). 

Menurut Zeembry (dalam Ariani, 2010: 11) multimedia merupakan 

kombinasi dari data teks, audio, gambar, animasi, video, dan interaksi.  

Dari uraian di atas, apabila kedua konsep digabungkan bahwa desain 

grafis dalam multimedia adalah suatu bentuk visual yang terdiri dari tipografi 

maupun bentuk foto atau gambar yang ditampilkan dengan mengomposisikan 

beberapa grafis, yang kemudian disajikan ke dalam suatu video sebagai 

pendukung maupun keterangan. 

2.3.4.1 Contoh karya desain grafis dalam multimedia : 

2.3.4.1.1 Bumper  

Bumper berupa desain grafis yang mencerminkan identitas atau 

perwajahan lembaga dan digarap secara 3D, serta diiringi sebuah OPENING 

TUNE. Durasi biasanya sekitar 15 detik dan bumper diletakkan pada awal 

acara, jeda iklan, dan akhir acara (http://m-

trainingcentre.blogspot.com/2009/12/analisis-program-berita.html/19/8/2011). 
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Bumper yaitu gambar biasanya berupa animasi yang berperan sebagai 

pembuka suatu acara televisi. Bumper in digunakan sebagai tanda suatu acara 

akan dimulai lagi setelah jeda iklan, sedangkan bumper out ialah penanda 

bahwa acara akan berhenti sejenak untuk jeda iklan (Javandalasta, 2011: 87). 

Berdasarkan uraian di atas, bumper merupakan tampilan pada tayangan 

televisi yang biasanya berupa desain grafis seperti tulisan, logo, gambar yang 

mencerminkan identitas atau perwajahan lembaga dari acara program televisi 

yang bersangkutan serta diiringi sebuah OPENING TUNE. Bumper  berperan 

sebagai tanda pembuka suatu acara televisi, jeda iklan dan akhir acara. 

2.3.4.1.2 Telop  

Tayangan berupa tulisan di layar televisi, berupa imbauan, 

pengumuman, teks terjemahan, dan sebagainya (http://www.artikata.com/arti-

353860-telop.html/17/8/2011). 

2.3.4.1.3 Credit title  

Penampilan nama-nama kru produksi serta para pendukung acara 

(Javandalasa, 2011: 89). 

2.3.4.1.4 Superimposure  

Merupakan penempatan sebuah gambar di atas gambar lainnya yang 

telah berada dalam film, misalnya titles (judul) atau subtitle terjemahan bahasa 

(Effendy, 2002: 152). 

http://www.artikata.com/arti-353860-telop.html/17/8/2011
http://www.artikata.com/arti-353860-telop.html/17/8/2011
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Superimposure merupakan penempatan sebuah layer video/ grafis 

diatas layer lainnya, misalnya title atau subtitle (terjemahan bahasa) yang 

diletakkan di atas gambar film (javandalasa, 2011: 101). 

2.3.4.1.5 Lower Third 

Lower third adalah gambar yang ditempatkan di bagian layar pojok 

bawah. Dalam bentuk yang paling sederhana, lower third terdapat teks yang 

terletak di atas video. Teks ini berwarna putih dengan tambahan drop shadow 

untuk membuat tulisan lebih mudah dibaca. Lower third mengandung unsur-

unsur grafis seperti kotak, gambar atau bayangan dan memiliki latar belakang 

animasi dan teks. Lower third paling sering ditemukan dalam berita televisi 

terkadang juga muncul dalam film dokumenter 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_third/21/09/2011). 

2.3.4.2 Standar Penyiaran (Broadcasting) 

Menurut Setyobudi (2005 : 18-19) bahwa ada tiga standar sistem 

penyiaran televisi yang popular di seluruh dunia, yaitu NTSC (National 

Television Standards Comittee), PAL (Phase Alternating by Line) dan SECAM 

(Sequential Couleur avec Memoire). Pada awalnya standardisasi ketiga sistem 

tersebut cukup merepotkan karena tidak saling kompatibel satu dengan lainnya 

sehingga sering terjadi masalah saat transaksi jual-beli perangkat seperti 

kamera, video, dan televisi, sebab kecenderungan sistem yang dipakai akan 

mengikuti standar yang ada pada negara yang memproduksi peralatan tersebut. 

Namun, karena kemajuan teknologi, akhirnya kendala tersebut dapat diatasi 

dengan dikembangkan perangkat multisystem, yaitu perangkat yang mampu 
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menerima sistem warna yang berbeda. Tabel dibawah ini menunjukkan negara 

pemakai standar penyiaran. 

Format 

Broadcast 
Negara 

Garis 

Horisontal 

NTSC 
USA, CANADA, JEPANG, KOREA, 

MEKSIKO 
525 Garis 

PAL 

AUSTRALIA, CHINA, ASIA, 

INDONESIA, sebagaian besar EROPA 

dan ASIA, AMERIKA SELATAN 

625 Garis 

SECAM 
PERANCIS, ASIA TENGAH Beberapa 

negara di Afrika 
625 Garis 

 

Format SECAM hanya dipakai untuk penyiaran (broadcasting), sebab 

di negara yang menggunakan standar SECAM untuk kamera, video, dan 

televisi berformat PAL. Selanjutnya, dalam perkembangan sistem PAL dan 

NTSC cukup maju. Untuk itu dapat kita lihat detail lagi perbedaan antara 

kedua format video ini guna membantu pemahaman kita. 

Sistem PAL Sistem NTSC 

 Frekuensi rangka gambar (frame) = 

25 

 Frekuensi rangka gambar (frame) = 

30 

 Frekuensi medan gambar = 50  Frekuensi medan gambar = 60 

 Banyak garis-garis tiap medan 

gambar = 312,5 

 Banyak garis-garis tiap medan 

gambar = 262,5 

 Banyaknya garis-garis scanning 

horizontal tiap rangka gambar = 

625 

 Banyaknya garis-garis scanning 

horizontal tiap rangka gambar = 

525 

 Banyaknya frekuensi horizontal 

tiap detik = 15.625 

 Banyaknya frekuensi horizontal 

tiap detik = 15.750 

 Lebar ban saluran (channel) = 7 

MHz 

 Lebar ban saluran (channel) = 6 

MHz 
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Aspect Ratio adalah perbandingan antara lebar dan tinggi bingkai 

gambar (frame). Rasio untuk tayangan televisi adalah 1,33:1, artinya lebar 

frame yang muncul di televisi adalah 1,33 kali dari tinggi. Aspect ratio ini 

dipilih sesuai dengan konsep visual yang ingin ditampilkan (Effendy, 2002: 

26).  

2.3.4.3 Desain Grafis Cetak 

Menurut Pujiriyanto (2005: 11-12) bahwa desain grafis biasa juga 

disebut desain komunikasi visual, dengan wilayah jelajah yang relatif luas, 

mulai dari perencanaan cover buku fiksi dan nonfiksi berikut layout halaman 

isi, majalah, koran, tabloid, cover kaset, CD, VCD, kalender, brosur, leaflet, 

katalog pameran, stasionary, administration and sales kit, seminar kit, sign 

system, web design, logo, corporate identity, peta lokasi, brandname, kemasan, 

poster, chart, pembuatan berbagai ilustrasi hand drawing dan airbrush, serta 

banyak lagi ragamnya. Secara jelas, desain grafis sangat erat kaitannya dengan 

proses cetak. Menurut Alan Swann (dalam Pujirianto, 2005: 12) visualisasi 

secara umum dapat dibagi dalam sejumlah bidang, yaitu:  

2.3.4.3.1 Buku, terutama buku-buku modern non-fiksi dan buku pelajaran 

banyak memerlukan ilustrasi grafis dan informasi visual, termasuk 

fotografi dan teks. 

2.3.4.3.2 Majalah. Alsan utama mempertahankan gambar (image) pada 

majalah adalah untuk mencapai target pembaca tertentu. Cara 

menarik perhatian dilakukan melalui bentuk tulisan, menambah 

kolom-kolom dan memanfaatkan ruang-ruang kosong. 
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2.3.4.3.3 Koran (Newspaper). Setiap surat kabar memiliki gaya visual standar. 

Teks dan foto merupakan komponen utama yang disajikan secara 

seimbang. Hal ini telah menjadi perhatian utama dari pekerjaan 

manajemen editorial. Lay out manual selalu dibuat meskipun 

teknologi komputer telah menyediakan setting secara instan. 

2.3.4.3.4 Leaflet, brosur, dan newsletter. Leaflet secara cepat dapat 

divisualisasikan oleh para profesional setelah dibuat sketsa melalui 

visualisasi pada ukuran tertentu mendasarkan rasional desain 

elemen-elemennya dengan mengikuti formula tertentu. Newsletter 

memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Pembuatannya harus 

menggambarkan keseimbangan yang sulit. Jenis ukurannya yang 

variatif, pembagian kolom secara vertikal, kekontrasan gambar dan 

lay out juga penting untuk diberikan seperti yang dilakukan pada 

pembuatan surat kabar. 

2.3.4.3.5 Logos (Corporate Image). Mendesain logo boleh jadi merupakan hal 

terpenting dan memakan biaya besar dalam bidang grafis. Seluruh 

elemen yang menjadi unsur-unsurnya harus bermakna, komunikatif 

dan menggambarkan image perusahaan atau lembaga yang 

menggunkannya. 

2.3.4.4 Ukuran kertas desain grafis cetak 

Secara Internasional ukuran kertas terbagi beberapa seri yaitu, A, B, 

dan C. Ukuran kertas seri  R dan F hadir untuk memenuhi permintaan pasar. 

Berikut ukuran-ukuran kertas dari setiap seri dalam Milimeter 
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(http://tentangdesaingrafis.blogspot.com/2011/02/ukuran-

kertas.html/11/9/2011).  

2.3.4.4.1 Seri A 

Seri A biasa digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta 

penerbitan. Dasar ukuran adalah A0 yang luasnya setara dengan satu meter 

persegi. Setiap angka setelah huruf A menyatakan setengah ukuran dari angka 

sebelumnya. Jadi A1 adalah setengah dari A0 dan demikian seterusnya. ukuran 

yang paling banyak digunakan adalah A4, antara lain: A0 = 841 x 1189 mm,  

A1 = 594 x 841 mm, A2 = 420 x 594 mm, A3 = 297 x 420 mm, A4 = 210 x 

297 mm, A5 = 148 x 210 mm, A6 = 105 x 148 mm, A7 = 74 x 105 mm, A8 = 

52 x 74 mm, A9 = 37 x 52 mm, A10 = 26 x 37 mm. 

2.3.4.4.2 Seri B 

Seri B besarnya kira-kira di tengah antara 2 ukuran seri A, biasa 

digunakan untuk poster dan lukisan dinding, antara lain: B0 = 1000 X 1414 

mm, B1 = 707 X 1000 mm, B2 = 500 X 707 mm, B3 = 353 X 500 mm, B4 = 

250 X 353 mm, B5 = 176 X 250 mm, B6 = 125 X 176 mm, B7 = 88 X 125 

mm, B8 = 62 X 88 mm, B9 = 44 X 62 mm, B10 = 31 X 44 mm. 

2.3.4.4.3 Seri C 

Seri C biasa digunakan untuk map, kartu post dan amplop, antara lain: 

C0 = 917 X 1297 mm, C1 = 648 X 917 mm, C2 = 458 X 648 mm, C3 = 324 X 

458 mm, C4 = 229 X 324 mm, C5 = 162 X 229 mm, C6 = 114 X 162 mm, C7 

= 81 X 114 mm, C8 = 57 X 81 mm. 

http://tentangdesaingrafis.blogspot.com/2011/02/ukuran-kertas.html/11/9/2011
http://tentangdesaingrafis.blogspot.com/2011/02/ukuran-kertas.html/11/9/2011
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2.3.4.4.4 Seri R 

Seri R biasa digunakan untuk kertas jenis foto untuk mencetak foto, 

antara lain: 3R = 89 x 127 mm, 4R = 102 x 152 mm, 5R = 127 x 178 mm, 6R = 

152 x 203 mm, 8R = 203 x 254 mm, 8Rplus = 203 x 305 mm, 10R = 254 x 305 

mm, 10Rplus = 254 x 381 mm, 11R = 279 x 356 mm, 11Rplus = 279 x 432 

mm, 12R = 305 x 381 mm, 12Rplus = 305 x 465 mm. 

2.3.4.4.5 Seri F 

Seri F biasa digunakan untuk perkantoran dan fotocopy, 

biasa disebut kertas Folio F4  215 x 330 mm. 

2.3.4.4.6 Seri kertas lain 

Ada beberapa ukuran lain yang terkadang memakai nama Inggris, 

diantaranya: Letter, Legal, Kwarto (sedikit lebih kecil dari A4), A4+, A3+. 

2.3.4.5 Desain grafis dalam multimedia tidak sama dengan desain grafis untuk 

cetak 

Dari beberapa penjelasan desain grafis multimedia dan desain garfis 

cetak di atas dapat ditarik simpulan bahwa ada beberapa persamaan dan 

perbedaan dari kedua istilah diatas, antara lain sebagai berikut : 

2.3.4.5.1 Persamaan antara desain grafis dalam multimedia dan desain grafis 

cetak, antara lain : 

a. Kedua desain grafis dalam pembuatan sama-sama menggunakan media 

alat dan bahan dari komputer, dan kamera foto dalam pembuatan 

desainnya. 
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b. Kedua desain grafis mempunyai wujud tampilan atau elemen-elemen 

desain yang sama seperti: huruf (tipografi), gambar dari hasil fotografi, 

gambar ilustrasi coretan tangan, serta gambar lainnya seperti diagram, 

grafik. 

c. Kedua desain grafis dalam pembuatan back ground, tulisan maupun 

mengubah ukuran foto/ gambar menggunakan software seperti Adobe 

Photoshop. 

2.3.4.5.2 Perbedaan antara desain grafis dalam multimedia dan desain grafis 

cetak, antara lain : 

Desain grafis dalam multimedia Desain grafis cetak 

 Penyajian grafis pada sebuah 

video disesuaikan ukuran 

standar penyiaran, contoh 

ukuran sistem PAL terdiri dari 

625 garis scanning dengan 

frekuensi penciptaan gambar 

25 fps (frame per second). 

 Aplikasi / software pembuatan 

karya grafis melalui software 

editing video, seperti: Ulead 

14, Adobe Premier CS 5, 

Movie Maker, Pinnacle 15, 

Edius 5, Avid Liquid.  

 Jenis karya desain grafis dalam 

multimedia antara lain : 

bumper, telop, credit title, 

superimposure, lower third. 

 Jenis warna yang diaplikasikan 

kedalam video menggunakan 

RGB 

 Penyajian grafis pada karya 

cetak dengan ukuran kertas 

sesuai kebutuhan dan jenis 

karya grafis, contoh ukuran 

kertas seri A1 = 594 x 841 mm, 

seri A2 = 420 x 594 mm . 

 

 Aplikasi / software pembuatan 

karya grafis melalui software 

grafis, seperti: CorelDraw, 

Adobe Photoshop, Adobe 

Ilustrator. 

 Jenis karya desain grafis cetak 

antara lain : cover kaset, leaflet, 

poster, brosur. 

 

 Jenis warna yang diaplikasikan 

pada karya menggunakan 

CMYK. 
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2.3.5 Pembelajaran Desain Grafis 

Pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa dan perancangan 

pembelajaran merupakan penataan upaya tersebut agar muncul perilaku belajar 

(Uno, 2009: 5). 

Menurut Bear (dalam Thabrani, 2009: 1), desain grafis didefinisikan 

sebagai sebuah proses dan seni yang mengkombinasikan teks dan grafik dalam 

mengkomunikasikan pesan secara efektif. 

Dari uraian di atas, apabila kedua konsep digabungkan maka 

Pembelajaran desain grafis merupakan suatu proses belajar dalam membuat 

suatu gagasan atau penyampaian konsep secara efektif dalam bentuk visual 

yang menggabungkan unsur-unsur rupa dengan memanfaatkan media 

elektronik seperti komputer. 

 

2.4 Kurikulum 

2.4.1 Pengertian Kurikulum 

Kurikulum menurut Dakir (2004: 3) ialah suatu program pendidikan 

yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang 

diprogramkan, direncanakan dan dirancangankan secara sistemik atas dasar 

norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses 

pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 19, Kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Muslich, 2009: 1) 

Kurikulum adalah rancangan pendidikan dan/atau pembelajaran yang 

mencakupi komponen-komponen tujuan, bahan ajar, metode, dan evaluasi; 

baik disusunkembangkan oleh pemerintah pusat, sekolah/guru, atau lembaga 

lainnya, dalam rangka membelajarkan peserta didik yang mempertimbangkan 

dan/atau menyesuaikan dengan perubahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat 

serta perkembangan IPTEKS (Ismiyanto, 2008: 2-3). 

Dari uraian di atas, kurikulum merupakan alat bukan tujuan, yang 

disusunkembangkan oleh pakar pendidik yang mencakupi komponen-

komponen tujuan, bahan ajar, metode dan evaluasi dengan mempertimbangkan 

apa yang dibutuhkan siswa dan mengikuti perubahan zaman dengan seiringnya 

perkembangan IPTEKS. 

2.4.2 Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar 

menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini 

berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi 

belajar-mengajar, antara lain penetapan jadwal, pengorganisasian kurikulum 

dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber dan 
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alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-

sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya, untuk 

memudahkan proses belajar-mengajar (Hamalik, 2008: 183-184). 

2.4.3 Pelaksanaan Kurikulum 

Pelaksanaan kurikulum di sekolah merupakan kegiatan yang sangat 

penting di antara kegiatan-kegiatan administratif lainnya. Kurikulum dengan 

diiringi pelaksanaan yang baik, tepat, dan cermat, maka akan mampu 

menghasilkan pendidikan yang baik. Menurut Suryosubroto (2005), kurikulum 

ada beberapa tatalaksana, di antaranya : 

2.4.3.1 Organisasi Kurikulum 

Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan 

pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Organisasi kurikulum 

sangat erat berhubungan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai karena 

pola-pola yang berbeda akan mengakibatkan isi dan cara penyampaian berbeda 

pula (Prof. Dr. Nasution dalam Suryasubroto, 2005: 1-5). 

Pola-pola pengorganisasian kurikulum ada banyak macamnya tetapi 

yang kami pandang perlu untuk dikemukakan pada kesempatan ini ada 3 

macam yaitu : 

1. Separated Subject Curriculum 

Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai 

macam mata pelajaran (subjects) yang terpisah-pisah satu sama lain, seakan-
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akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan  yang lain juga 

antara suatu kelas dengan kelas yang lain. 

2. Correlated Curriculum 

Pada dasarnya organisasi kurikulum ini menghendaki agar mata 

pelajaran itu satu sama lain ada hubungan, bersangkut paut, (correlated) 

walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain masih 

dipertahankan. 

3. Integrated Curriculum 

Integrated curriculum meniadakan batas-batas antara berbagai mata 

pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. 

Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan mampu membentuk kepribadian 

murid yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya, apa yang diajarkan 

di sekolah di sesuaiakan dengan kehidupan anak di luar sekolah (Prof. Dr. 

Nasution dalam Suryasubroto, 2005: 4-5). 

2.4.3.2 Struktur Program Kurikulum 

Setiap program memperoleh alokasi waktu tertentu, yaitu jumlah jam 

pelajaran perminggu untuk setiap kelas dan jumlah jam pelajaran perminggu 

untuk setiap bidang studi. Hal-hal yang perlu dipahami yaitu: a) Garis-garis 

Besar Program Pengajaran (GBPP), dimaksudkan untuk memberikan pedoman 

bagi pembina pendidikan, kepala sekolah, dan guru, dalam rangka peningkatan 

belajar-mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan; b) jam pelajaran, yaitu 

waktu pemberian pelajaran yang berlangsung; c) semester, yaitu satuan waktu 
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pemberian yang berlangsung; d) program pendidikan umum; e) program 

pendidikan akademis; f) keterampilan; dan g) kejuruan. 

2.4.3.3 Menyusun Kalender Pendidikan 

Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah 

pengaturan waktu dan atau penjadwalan kegiatan kegiatan di sekolah baik 

kurikuler maupun ekstra kurikuler serta kegiatan penunjang lainnya selama 

satu tahun ajaran, dengan maksud agar tercapai penggunaan waktu sekolah 

secara optimal dalam rangka usaha meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

2.4.3.4 Menyusun satuan pelajaran 

Satuan pelajaran merupakan unit terkecil program pengajaran yang 

disiapkan oleh guru sebelum proses belajar-mengajar berlangsung. 

2.4.3.5 Melaksanakan sistem kredit di sekolah 

Dengan melaksanakan sistem kredit di sekolah dimaksudkan untuk 

meningkatkan tepat guna, daya guna, dan hasil guna pendidikan, juga dikaitkan 

dengan sistem penilaian siswa. Kredit merupakan ukuran satuan bahan belajar 

siswa yang ditentukan oleh jumlah jam pelajaran tatap muka dan program 

pengajaran perminggu dan persemester. 

2.4.3.6 Penyelenggaraan Evaluasi Hasil Belajar 

Penyelenggaraan evaluasi (penilaian) hasil belajar siswa merupakan 

salah satu tugas-kegiatan dari Tatalaksana Kurikulum. Evaluasi berguna dan 

bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi guru tentang sejauh mana 

tujuan instruksional (pengajaran) telah tercapai; sehingga guru dengan 
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demikian mengetahui apakah guru masih memperbaiki lagi langkah yang ia 

tempuh dalam kegiatan mengajar. 

Bagi siswa hasil evaluasi akan menunjukkan kepada mereka betapa 

keberhasilan mereka dalam kegiatan belajar yang pernah mereka lakukan. 

Evaluasi belajar di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara 

lain: Test Formatif, Test Sub-sumatif, Test sumatif, dan Evaluasi Belajar Tahap 

Akhir (EBTA).  

2.4.3.7 Menyusun Laporan Pendidikan 

Kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya diharapkan 

selalu membuat laporan tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. 

Jenis-jenis laporan pendidikan yaitu, laporan ketatalaksanaan (laporan 

administratif), laporan, penilaian, dan laporan penelitian. 

2.4.4 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah 

kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di 

masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamatkan tersusunnya 

kurikulum pada tingkat satuan pendidikan dalam jenjang SD/MI/SDLB, 

SMP/MTS/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK. Penyusunan KTSP 

oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Undang-Undang_Nomor_20_Tahun_2003&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2005&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2005&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Nasional_Pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahun_ajaran_2007/2008&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Isi&action=edit&redlink=1
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(SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan 

menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, 

serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP 

(www.wikipedia.com/14/02/2011). 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional 

yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari tujuan pendidikan tingkat 

satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pengembangan 

komponen-komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini diserahkan 

penuh kepada setiap satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-

masing. Jadi, walaupun sekolah-sekolah yang sederajat berada pada daerah 

yang sama, pengembangan kurikulumnya dapat saja berbeda. Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk pendidikan dasar di koordinasi 

dan di supervisi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota, sedangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk 

pendidikan menengah dan pendidikan khusus oleh Dinas Pendidikan atau 

Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi. Semuanya itu berpedoman 

pada Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan 

Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar 

dan Menengah yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

(www.books.google.co.id/14/02/2011). 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Kompetensi_Lulusan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=BSNP&action=edit&redlink=1
http://www.wikipedia.com/14/02/2011
http://www.books.google.co.id/14/02/2011
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif  kualitatif. Moleong (2007:6) mengatakan bahwa penelitian 

deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan  lain-lain, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahan, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Dengan demikian dalam pemikiran kualitatif, data yang dihasilkan 

bukan sekadar pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka, tetapi 

dapat mendeskripsikan gejala peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa 

sekarang. Selain itu penelitian deskriptif kualitatif juga menghasilkan data 

berupa gambaran atau uraian tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

keadaan atau fenomena, status kelompok orang, suatu objek, suatu sistem 

pemikiran atau peristiwa masa sekarang. Alasan peneliti menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti tidak melakukan pengujian, 

melainkan melalui metode ini peneliti mencari tahu, memahami, menjelaskan 

gejala yang berkaitan dengan segala yang diteliti, yaitu mengenai pembelajaran 

desain grafis pada mata pelajaran multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna 

Tegal. 

55 
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3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah SMK Negeri 2 

Adiwerna Tegal. Pemilihan siswa kelas X Multimedia 1 atas pertimbangan 

pembelajaran yang telah diterapkan, pada kemampuan siswa terhadap 

pembelajaran desain grafis pada fase berikutnya sangat ditentukan dan 

kurikulum yang digunakan sebagai acuan jurusan Multimedia dalam 

pembelajaran desain grafis di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal.  

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini meliputi pembelajaran desain grafis di SMK 

Negeri 2 Adiwerna Tegal yang terdiri atas: (1) Kurikulum SMK Negeri 2 

Adiwerna Tegal, (2) faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran 

desain grafis, (3) proses pembelajaran desain grafis, (4) hasil karya siswa SMK 

Negeri 2 Adiwerna Tegal dalam pelaksanaan pembelajaran desain grafis.   

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini akan menggunakan teknis 

dan nontes. Teknis ini berupa non tes yaitu observasi, wawancara dan 

dokumenstasi dari proses (kinerja) siswa dalam pembelajaran desain grafis. 

3.3.1 Teknik Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan 
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pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsung 

peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut 

observasi langsung. Sedang observasi tidak langsung adalah pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki, 

misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, atau 

rangkaian photo (Margono, 2005: 158-159). 

Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, maka observasi 

dilaksanakan untuk memperoleh data mengenai :  

1. Keadaan proses pembelajaran, baik  teori desain grafis  maupun praktik 

berkarya desain grafis,  yang menyangkut penguasaan tentang materi di 

SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal.  

2. Keadaan sarana prasarana yang tersedia dalam proses belajar mengajar 

desain grafis di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal. 

3.3.2 Teknik Wawancara 

Dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif, wawancara merupakan 

teknik utama dalam pengumpulan data karena dengan wawancara akan 

diperoleh data selain yang diketahui dan dialami subjek data yang tersembunyi, 

yang melatarbelakangi perilaku subyek. Kedua, datanya dapat  bersifat lintas 

waktu.  

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara 

langsung dengan Ketua Prodi Multimedia, guru dan siswa dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang lengkap dan data meliputi semua hal yang terkait 
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dengan Pembelajaran Desain Grafis pada Siswa SMK Negeri 2 Adiwerna 

Tegal. 

1. Wawancara dengan Ketua Prodi Multimedia SMK Negeri 2 Adiwerna 

Tegal dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan 

pembelajaran desain grafis secara umum sesuai dengan KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) jurusan Multimedia. 

2. Wawancara dengan guru pengampu terkait dengan pelaksanaan proses 

Pembelajaran Desain Grafis. 

3. Wawancara dengan siswa dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai cara guru multimedia menyampaikan materi desain grafis, 

pendapat siswa mengenai pembelajaran desain grafis, serta mengenai 

kesulitan dan minat siswa terhadap pembelajaran multimedia. 

3.3.3 Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi atau studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

penelitian melalui dan dengan menggunakan dokumen-dokumen atau 

peninggalan (sudah ada sebelum penelitian dilakukan) yang relevan dengan 

masalah penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa foto, lukisan, 

gambar, catatan harian, surat, buku, koran, majalah, dan bentuk-bentuk lainnya 

(dalam Ismiyanto, 2003). 

Teknik dokumentasi ini peneliti menghimpun data-data berupa 

gambaran sekolah: sejarah singkat sekolah, kondisi fisik sekolah, letak sekolah, 

sarana penunjang pembelajaran, daftar keadaan guru dan karyawan dan daftar 

jumlah siswa. Pembelajaran desain grafis: perangkat pembelajaran, daftar nilai 
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pembelajaran desain grafis, kurikulum, pengembangan kurikulum guru, 

silabus, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Program Tahunan 

(PROTA), Program Semester (PROMES) atau perangkat Kegiatan Belajar 

Mengajar dan hasil apresiasi terhadap karya/ desain dari tiga tugas berdasarkan 

kategori baik dan kategori cukup. 

 

3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, teknik triangulasi 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagainya terhadap data itu 

(menurut Sulistyani dalam Putra, 2009: 48). 

Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi, wawancara 

atau interviu, dan verifikasi data. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data 

yang valid dan ada kecocokan satu sama lain, peneliti mengadakan triangulasi. 

Menurut Ivan ( dalam Putra, 2009: 48), terdapat 4 tipe triangulasi yaitu: (a) 

Triangulasi sumber data: penggunaan beragam sumber data dalam suatu 

penelitian, (b) Triangulasi peneliti : penggunaan beberapa peneliti yang 

berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian, (c) Triangulasi teori : 

penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data (d) Triangulasi 

teknik metodologis : penggunaan sejumlah teknik dalam suatu penelitian. 

Dari empat jenis triangulasi tersebut, peneliti menggunakan triangulasi 

sumber data. Triangulasi sumber data antara lain dari Ketua Prodi Multimedia, 

ditriangulasi dengan guru pengampu, ditriangulasikan dengan guru non SMK 
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Negeri 2 Adiwerna dan ditriangulasikan dengan siswa. Contoh data tentang 

pendapat guru pengampu mengenai karya leaflet sebagai materi ajar untuk 

tugas siswa dengan wujud seperti desain iklan pada media cetak, yang 

kemudian peneliti membandingkan pendapat guru SMK Negeri 2 Adiwerna 

mengenai leaflet yang peneliti bawa dari guru pengampu. Hasil kedua pendapat 

tersebut tidak sama namun lebih valid pendapat dari guru non pengampu 

karena wujud leaflet yang sebenarnya adalah selembar kertas yang ditekuk 

lebih dari dua bukan seperti desain iklan pada media cetak.    

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data dimaksudkan di sini adalah proses mengolah dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori menjabarkan ke unit-unit, menemukan mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan merumuskan simpulan sehingga mudah dimengerti oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Sugiyono (2009: 335) mengatakan bahwa 

analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan 

data yang diperoleh, selanjutnya pada hubungan tertentu atau menjadi 

hipotesis. 

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2009: 337) mengelompokkan 

aktivitas dalam analisis data meliputi tiga analisi data, yaitu data reduction 

(reduksi data), data display (penyajian data), conclusion drawing/ verification 

(penarikan simpulan dan verifikasi). 
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3.5.1 Reduction (Reduksi Data) 

Menurut Sugiyono (2009: 338) mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan 

berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah, dan 

teknik pengumpulan data yang dipakai. 

Pelaksanaan reduksi data dilakukan peneliti bukan hanya setelah data-

data terkumpul, tetapi ketika di lapangan/ SMK Negeri 2 Adiwerna guna 

memperoleh data-data yang berhubungan erat terhadap permasalahan sehingga 

mengena pada sasaran inti penelitian. Contoh kasus reduksi data,  ketika terjadi 

peneliti melakukan wawancara dengan guru pengampu sebelum pelaksanaan 

proses pembelajaran di kelas, telah menjelaskan bahwa penugasan karya desain 

yang akan ditugaskan terhadap siswa selama satu semester yang nantinya akan 

dijelaskan mengenai materi ajarnya, antara lain : desain kartu nama, desain 

leaflet, desain PIN, desain sampul buku dan desain packaging. Ketika 

wawancara berlangsung guru pengampu menjelaskan materi dan langkah-

langkah dari kelima karya desain. Dalam penjelasannya, guru pengampu 

menunjukan sekaligus kelima karya hasil desain yang harus dicapai oleh siswa. 

Namun dari beberapa produk desain, peneliti merasa ada kejanggalan terhadap 

salah satu karya desain yaitu desain leaflet. Desain leaflet yang guru tunjukan 
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adalah wujud desain iklan pada media cetak. Ketika kegiatan penelitian 

observasi di laboratorium multimedia saat minggu ke tiga, guru pengampu 

membawakan materi mengenai desain leaflet. Guru menyampaikan materi 

yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan pemberian tugas hingga 

pengumpulan tugas desain leaflet dengan wujud desain iklan media cetak. Dari 

hasil catatan wawancara dan catatan observasi di laboratorium multimedia, 

peneliti mereduksi data, memilih data yang penting, dan membuang yang tidak 

dipakai. Dimana peneliti hanya mengambil satu jenis penugasan desain leaflet 

untuk dibahas lebih lanjut dalam hasil penelitian dan pembahasan. Dengan 

demikian ada lima karya desain yang ditugaskan, untuk penelitian ini direduksi 

menjadi tiga karya. Sebenarnya masih banyak reduksi data yang lain, namun 

tidak dituliskan pada halaman ini. 

3.5.2 Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Sugiyono 

(2009: 341), menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan  teks yang bersifat 

naratif. 

Setelah meredukdi data sebagai yang dicontoh sebelumnya selanjutnya, 

peneliti menyajikan data. Sesuai dengan fokus kegiatan yang diteliti yaitu 

tentang materi ajar yang terkait dengan penugasan siswa yang dibahas dalam 

pembelajaran multimedia dengan materi desain grafis. Dalam mengolah data 

berupa hasil wawancara terhadap guru pengampu dan terhadap siswa kelas X 
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multimedia 1 mengenai materi ajar dan tugas siswa. Selain itu pada hasil 

observasi ketika proses pembelajaran berlangsung di laboratorium multimedia, 

serta dari dokumen karya desain leaflet siswa. Bentuk sajian data berupa tabel 

penilaian karya desain leaflet yang dinilai oleh guru SMK Negeri 11 Semarang 

secara objektif sesuai dengan KKM 75 (lihat hal. 99). Setelah dinilai lalu guru 

menganalisis, karya leaflet menjadi tiga kategori, antara lain : kategori baik, 

kategori cukup dan kategori kurang. Hasil analisis tersebut juga dihasilkan 

dalam bentuk tabel (lihat hal. 99). 

3.5.3 Conclusion Drawing/ Verification (penarikan simpulan dan verifikasi) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2009: 345). 

Berdasarkan display data dalam bentuk tabel kemudian disimpulkan. 

Kemudian peneliti melakukan verifikasi terhadap catatan lapangan, dimana 

peneliti melakaukan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan yang dihasilkan 

dari pengelompokan data, pembandingan, dan pertimbangan yang telah 

dilakukan. Dalam hal ini peneliti meninjau ulang terhadap catatan lapangan 

yang membahas pembelajaran desain grafis dalam mata pelajaran multimedia 

mengenai karya desain yang berhasil ditugaskan terhadap siswa dalam jangka 

waktu satu semester hanya terdiri dari tiga karya desain saja antara lain desain 

kartu nama, desain leaflet dan PIN, dimana ketika peneliti mewawancarai guru 
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menyatakan mempunyai rancangan penugasan karya desain terdiri dari lima 

penugasan. Selain itu verifikasi dilakukan terhadap pembahasan pencapaian 

hasil ketiga karya desain siswa SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal, melalui hasil 

analisis yang dilakukan guru SMK Negeri 11 Semarang terhadap ketiga karya 

desain grafis berdasarkan pencapaian hasil kategori baik dan kategori cukup 

yang kemudian ditarik kesimpulan dalam bab V dinyatakan bahwa hasil 

pembelajaran siswa kelas X multimedia 1 pembelajaran desain grafis yang 

berlangsung sudah cukup mencapai tujuan dari pembelajaran. Ketiga aktivitas 

tersebut (reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data/ verifikasi) dapat 

dilihat pada model analisis interaksi berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif) 

(di kutip dari Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2009: 338) 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan 

Simpulan/Verifikasi 
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Cara analisis data semacam ini dimungkinkan terjadi berulang-ulang 

atau bolak-balik. Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat 

penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan 

dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah 

dipahami keadaannya baik peneliti sendiri maupun orang lain. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Gambaran Umum SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

4.1.1.1 Letak Geografis dan Sejarah berdirinya SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. : Gerbang Sekolah SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

SMK Negeri 2 Adiwerna mulai dibangun oleh Pemerintah Republik 

Indonesia melalui proyek Pendidikan Kejuruan dan Teknologi Jakarta dengan 

bantuan ADB melalui LOAN ADB 1319-INO pada tahun 1996. Sekolah ini 

diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. DR. Ing. 

Wardiman Djoyonegoro pada tanggal 16 Mei 1997 dengan SK Pendirian 

nomor 107/0/1997.  
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Setelah diresmikan, sekolah ini dipercayakan pengelolaannya kepada 

Bapak Drs. Agoes Angkat Rahardjo sebagai Kepala Sekolah. Awalnya sekolah 

ini bernama SMIK (Sekolah Menengah Industri Kerajinan) Tegal dalam 

kelompok Seni dan Kerajinan. Beliau menjabat dari tanggal 01 Juli 1997 

sampai dengan 30 Desember 2002. Pada saaat itu dibuka 3 jurusan yaitu Kriya 

Kayu, Kriya Logam dan Kriya Tekstil.  

Pada akhir tahun 2002 terjadi pergeseran Kepala Sekolah, yaitu Kepala 

SMIK di jabat oleh Bapak Drs. Samsul Mutasodirin dan Bapak Drs. Agoes 

Angkat Rahardjo pindah tugas di SMK N 1 Slawi. Dalam masa kepemimpinan 

Drs. Samsul Mutasodirin SMIK berubah nama menjadi SMK Negeri 2 

Adiwerna seiring dengan program kebijakan perubahan nama sekolah kejuruan 

oleh Menteri Pendidikan Nasional. Bapak Drs. Samsul Mutasodirin menjabat 

sebagai kepala SMK Negeri 2 Adiwerna dari tanggal 31 Desember 2002 

sampai dengan 07 Oktober 2007. Pada tahun pelajaran 2005/2006 SMK Negeri 

2 Adiwerna membuka jurusan baru yaitu Teknik Komputer dan Jaringan 

sehingga memiliki 4 jurusan. Mulai tanggal 08 Oktober 2007 sampai sekarang 

kepala sekolah dijabat oleh Drs. Parjana. 

4.1.1.2 Sarana Penunjang Pembelajaran 

1. Keadaan Fisik Sekolah 

SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal mempunyai kondisi fisik yang cukup 

memadai untuk menunjang aktivitas atau kegiatan belajar mengajar sehari-hari. 

SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal terdiri dari beberapa bangunan yang masing-

masing gedung mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Bangunan yang 
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mempunyai fungsi yang berbeda tersebut terbagi menjadi beberapa bagian 

yaitu: Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Pelayanan Administrasi, 

Ruang Kelas, Ruang Komputer, Ruang Laboratorium Komputer, Ruang 

Praktek, Ruang Laboratorium Bahasa, Gudang Induk, Ruang Praktek 

Jewellery, Garasi Mobil, Ruang Perpustakaan, Ruang Unit Produksi, Ruang 

Pramuka, Koperasi, Uks, Ruang Ibadah, Ruang Kantin Sekolah,  Ruang Toilet, 

Ruang Serba Guna, Ruang Osis Dan Rumah Dinas Kepala Sekolah. 

 SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal mempunyai halaman sekolah yang 

cukup luas. Halaman sekolah ini dijadikan sebagai taman sekolah. SMK Negeri 

2 Adiwerna Tegal memiliki luas 2 Ha (20.000 m
2
). 

Dimulai tahun 2003 SMK Negeri 2 Adiwerna ditetapkan sebagai 

sekolah yang layak untuk dikembangkan menjadi sekolah nasional. Hal ini 

berlanjut sampai tahun 2004. Pada tahun 2005 SMK Negeri 2 Adiwerna 

dengan  rekomendasi (PPPKes) Yogyakarta statusnya ditingkatkan menjadi 

sekolah nasional yang dikembangkan menjadi sekolah berstandart 

Internasional. Sebagai sekolah yang telah menyandang predikat RSBI (Rintisan 

Sekolah Berbasis Internasional), SMK Negeri 2 Adiwerna  menyediakan 

fasilitas-fasilitas pembelajaran yang sangat mendukung proses belajar-

mengajar. SMK Negeri 2 Adiwerna memiliki hotspot area dengan harapan 

bermanfaat bagi siswa yang membutuhkan informasi lewat jaringan internet. 
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Rincian kondisi fisik yang ada di SMK Negeri 2 Adiwerna adalah 

sebagai berikut: 

 Ruang Teori  = 24  ruang (19.062 m
2
) 

 Ruang Gambar = 3 ruang (405 m
2
) 

 Ruang bengkel = 5 gedung (4.769 m
2
) 

 Perpustakaan  = 1 ruang (232 m
2
) 

 Ruang Guru  =  1 ruang (228 m
2
) 

 Ruang Pameran = 1 ruang (129 m
2
) 

 Ruang serba guna = 1 gedung (452 m
2
) 

 Ruang TU  = 1 ruang (424 m
2
) 

 Masjid   = 1 buah ( 144 m
2
) 

 Ruang Unit Produksi (47 m
2
) 

 Kamar mandi/WC  = 6 ruang ( 125 m
2
) 

  Ruang Kasek  = 1 ruang (40 m
2
) 

2. Keadaan Lingkungan 

a. Tingkat kebersihan 

Kondisi lingkungan di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal berdasarkan 

pengamatan yang penulis lakukan untuk tingkat kebersihan tergolong bersih. 

Di setiap kelas terdapat tong sampah agar siswa membuang sampah pada 

tempat sampah yang disediakan. Selain itu, dari pihak sekolah juga terdapat 

tukang kebun yang membersihkan lingkungan yang ada di SMK Negeri 2 

Adiwerna Tegal. Keberadaan tukang kebun di sini sangat penting agar 
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kebersihan selalu terjaga dan jika kebersihan terjaga akan merasa aman dan 

lingkungan akan terasa segar. 

b. Tingkat kebisingan 

Keadaan seperti ini didukung dengan lingkungan sekolah sebelah sisi 

barat dekat jalan raya besar, namun sebelum sekolah terdapat sepetak lahan 

sawah,   jadi polusi sedikit terkena dan dari tingkat kebisinganpun terbilang 

rendah dan cocok digunakan sebagai tempat pendidikan.  

4.1.1.3 Keadaan Guru dan Karyawan 

1. Jumlah guru dan sebarannya menurut mata pelajaran 

SMK Negeri 2 Adiwerna mempunyai  guru mata pelajaran baik yang 

sudah berstatus pegawai negeri sipil maupun yang masih guru bantu atau guru 

tidak tetap (GTT). Jumlah guru SMK  Negeri 2 Adiwerna 77 orang, yang 

terdiri atas 54 orang guru tetap dan 23 orang guru tidak tetap. Masing-masing 

guru terbagi dalam 18 mata pelajaran. Tenaga pendidikan yang tingkat 

pendidikannya S2 sejumlah 4 orang, pendidikannya S1 sejumlah  73 orang, 

pendidikannya D4 sejumlah 1 orang, pendidikannya D3 sejumlah 3 orang, 

SMA sejumlah 15 orang, SMP sejumlah 4 orang, dan SD sejumlah 2 orang. 

Adapun daftar nama guru serta pembagian tugas mengajarnya terlampir. 
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2. Sedangkan jumlah guru menurut sebaran mata pelajaran adalah sebagai 

berikut : 

NO 
NAMA MATA DIKLAT (MATA 

PELAJARAN) 
Jumlah Guru 

1.  Pend. Agama 2 

2.  Pend. Kewarganegaraan 3 

3.  Bahasa Indonesia 3 

4.  Penjasorkes 3 

5.  Seni budaya 2 

6.  Bahasa Jepang 2 

7.  Bahasa Inggris 5 

8.  Matematika 6 

9.  IPA 4 

10.  IPS 2 

11.  KKPI 2 

12.  Kewirausahaan 2 

13.  Produktif Kayu 8 

14.  Produktif Logam 8 

15.  Produktif Tekstil 8 

16.  Produktif TKJ 9 

17.  Produktif Multimedia 4 

18.  BK 4 

  77 

Sumber Data Statistik SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

Staf tata usaha SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal berjumlah 24 orang, 

yang terdiri dari orang pegawai tetap dan orang pegawai tidak tetap. Daftar 

nama pegawai terlampir. Jenjang pendidikan terakhir kepala sekolah, guru dan 

tenaga kependidikan lainnya terlampir. 

4.1.1.4 Keadaan Siswa 

Jumlah siswa kelas X Multimedia 1 terdiri dari 16 siswi dan 16 siswa 

begitu, juga untuk kelas X Multimedia 2 terdiri dari 16 siswi dan 16 siswa. Jadi 

untuk kedua kelas X Multimedia 1 dan kelas X Multimedia 2 berjumlah sama, 



72 

 

 

dengan masing-masing kelas 32 orang dengan muatan 64 orang untuk kelas X 

Multimedia. 

4.1.2 Program-program Keahlian di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

SMK Negeri 2 Adiwerna Kabupaten Tegal menjalin kerja sama dengan 

industri atau perusahaan dalam rangka melaksanakan Pendidikan Sistem Ganda 

(PSG), mengenalkan kepada para siswa dengan realitas dunia usaha/ industri 

dan sekaligus membuka peluang kerja bagi para tamatan. Pada tahun 

2007/2008 PSG (magang industri) bagi siswa SMK N 2 Adiwerna 

dilaksanakan pada kelas II semester genap selama 3 bulan.  

Berikut ini daftar industri/ usaha tempat para siswa melaksanakan PSG 

antara lain Program Keahlian Desain Kerajinan Kayu, Program Keahlian 

Desain Kerajinan Logam, Program Keahlian Desain Kerajinan Tekstil, 

Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dan Program Keahlian 

Multimedia. Meski ada banyak jumlah program keahlian, namun dalam 

penelitian ini hanya satu program yang akan diteliti sebagai objek utama yaitu 

program keahlian multimedia. Dimana dalam program keahlian multimedia di 

SMK Negeri 2 Adiwerna terdapat pembelajaran desain grafis yang merupakan 

pembelajaran dasar yang diajarkan siswa kelas X Multimedia untuk mendalami 

pembuatan grafis dalam multimedia. Desain grafis yang diajarkan yaitu desain 

grafis dasar seperti membuat kartu nama, leaflet dan Pin dengan menggunakan 

dua fasilitas software antara lain Coreldraw X2 dan Adobe Photoshop CS3. 

 

http://smk2adiwerna.net/daftar_alamat_industri_kriya_kayu.html
http://smk2adiwerna.net/daftar_alamat_industri_kriya_logam.html
http://smk2adiwerna.net/daftar_alamat_industri_kriya_logam.html
http://smk2adiwerna.net/daftar_alamat_industri_kriya_tekstil.html
http://smk2adiwerna.net/daftar_alamat_industri_kriya_tekstil.html
http://smk2adiwerna.net/daftar_alamat_industri_tkj.html
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4.1.3 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Mata Pelajaran 

Multimedia SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat 

satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam 

Standar Isi (SI). Kurikulum SMK Negeri 2 Adiwerna adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum SMK Negeri 2 

Adiwerna dikembangkan bersama komite sekolah dan Dunia Usaha / Dunia 

Industri sebagai Institusi Pasangan di bawah Koordinasi dan Supervisi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tegal dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.   

Kurikulum dikembangkan sesuai dengan : 

1. Potensi dan Kondisi SMK Negeri 2 Adiwerna sebagai sekolah unggulan 

di Kabupaten Tegal  

2.  Potensi/karakteristik Provinsi Jawa Tengah pada Umumnya serta 

Kabupaten Tegal dan sekitarnya pada khususnya  

3.  Sosial budaya masyarakat setempat  

4.  Peserta didik, animo masyarakat dan Dunia Usaha/ Dunia Industri 

(DU/DI) 

SMK Negeri 2 Adiwerna dan komite sekolah, mengembangkan 

kurikulum berdasarkan : kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi 

lulusan. 
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Pengembangan Kurikulum SMK Negeri 2 Adiwerna mengacu pada 

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan berpedoman pada panduan 

penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP), serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah.  

Penyusunan Kurikulum SMK Negeri 2 Adiwerna dikoordinasi dan 

disupervisi oleh dinas pendidikan Kota Tegal dan Provinsi Jawa Tengah. 

Kurikulum SMK Negeri 2 Adiwerna dikembangkan sesuai dengan 

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah 

dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan Kota dan Propinsi. Tim 

penyusun kurikulum untuk Mata Pelajaran multimedia terdiri atas guru, 

konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, dengan kepala 

sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh Dinas 

Pendidikan kota dan provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. 

Sedangkan kegiatan berbentuk rapat kerja dan/atau loka karya sekolah yang 

diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Dokumen 

kurikulum dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite 

sekolah dan dinas kabupaten yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. 

Pengembangan kurikulum untuk Mata Pelajaran : Multimedia, Kelas/ 

Semester : X/2 (Sepuluh/dua), dengan Standar Kompetensi : Menggabungkan 

gambar 2D ke dalam Sajian Multimedia, alokasi waktu : 108 X 45 menit. 

Kompetensi Dasar : 1) Mengedit gambar digital, 2) Menggunakan software 

grafik multimedia 2D, 3) Menciptakan desain grafis Multimedia 2D, 4) 

Menampilkan desain seni digital 2D, namun dalam pembelajaran desain garfis 
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dengan Kompetensi Dasar yang ke tiga yaitu : Menciptakan Desain Grafis 

Multimedia. Pengembangan Silabus terlampir (halaman lampiran 146). 

 

4.1.4 Faktor Pendukung dan Penghambat  Pembelajaran Desain Grafis di 

SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

Dalam proses pembelajaran pasti ada faktor pendukung dan 

penghambat, dimana faktor tersebut jika keduanya disatukan akan saling 

mempengaruhi dan berjalan secara kebersamaan dengan pembelajaran, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berdasarkan data yang diperoleh 

selama observasi di lapangan maka dapat dikemukakan beberapa faktor 

pendukung dan penghambat pembelajaran Desain Grafis di SMK Negeri 2 

Adiwerna di bawah ini, secara spesifik dikemukakan faktor pendukung dan 

faktor penghambat tersebut sebagai berikut : 

4.1.4.1 Faktor pendukung  yang menunjang keberhasilan pembelajaran desain 

grafis anatara lain: 

1. Guru Multimedia SMK Negeri 2 Adiwerna Bapak Pranowo Eko S.Sn. 

dari Jurusan Seni Rupa sehingga tahu mengenai pembelajaran Nirmana 

sebagai dasar awal pembelajaran Multimedia dan estetika seni. 

Sedangkan Bapak Alfian Fauzi S.Si. dari Jurusan Animasi sehingga 

guru memahami bagaimana cara pengoprasian software komputer 

terutama software grafis. 

2. Guru membuat perencanaan dalam mengajar desain grafis seperti 

Silabus dan RPP. 
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3. Jumlah siswa kelas X jurusan multimedia SMK Negeri 2 Adiwerna 

yang masing-masing kelas X Multimedia 1 dan kelas X Multimedia 2  

rata-rata 32 siswa, sehingga guru Multimedia dapat mengorganisasikan 

kelas. 

4. Tersedianya fasilitas pembelajaran yang mendukung proses 

pembelajaran desain grafis yang disediakan dari sekolah terpenuhi 

dengan lengkap, seperti tersedianya laboratorium multimedia dengan 

sarana dan prasarana media yang lengkap seperti tersedianya 

seperangkat komputer, LCD proyektor, ruangan AC, printer, tempat 

yang nyaman dan bersih untuk pembelajaran desain grafis. 

5. Adanya ineteraksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

desain grafis.  

6. Pembelajaran yang disajikan oleh guru tidak membosankan, siswa 

merasa senang dengan pembelajaran yang disajikan karena ditengah-

tengah pembelajaran guru memberikan humor, sehingga siswa merasa 

termotivasi dalam belajar. 

 

4.1.4.2 Faktor penghambat dalam pembelajaran desain grafis antara lain: 

1. Guru hanya membuat perencanaan dalam mengajar desain grafis seperti 

silabus dan RPP, namun perangkat pembelajaran lainnya yang membuat 

guru lain dalam satu jurusan dan dalam pembuatan RPP indikator tidak 

disesuaikan dengan silabus yang dikembangkan sendiri. 
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2. Jumlah komputer yang telah disediakan dari sekolah tidak sesuai 

dengan jumlah siswa, jadi ketika di laboratorium satu komputer di 

gunakan dua siswa sehingga kurang efektif ketika pembelajaran 

dimulai. 

3. Guru kurang begitu tepat memberikan penugasan desain grafis yang 

diajarkan kepada siswa, dan kurangnya pemahaman dalam bahan ajar 

yang akan disampaikan. Seperti pada penugasan membuat desain leaflet 

guru masih mengalami kekeliruan. Guru memberikan contoh desain 

leaflet namun wujudnya seperti iklan untuk media cetak, sehingga siswa 

mengikuti apa yang guru ajarkan. 

4. Guru kurang bisa mengkoordinasi waktu untuk penugasan karya yang 

sudah dirancangkan dari awal sebelum pembelajaran terdiri dari lima 

jenis penugasan karya desain grafis, dengan waktu yang ditempuh 

dalam satu sesmester. Namun dalam kenyataannya guru hanya bisa 

memberikan penugasan tiga jenis karya desain.  

Pembelajaran desain grafis di SMK Negeri 2 Adiwerna dipengaruhi 

oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung 

pembelajaran meliputi guru Multimedia SMK Negeri 2 Adiwerna Bapak 

Pranowo Eko S.Sn. dari jurusan seni rupa sehingga tahu mengenai 

pembelajaran dasar multimedia seperti unsur-unsur seni, komposisi estetis, 

sketsa bentuk, sketsa makhluk hidup, sketsa suasana ramai, teknik 

menggambar, teknik pewarnaan, teknik menggambar perspektif, teknik 

pembuatan ilustrasi. Sedangkan Bapak Alfian Fauzi S.Si. dari jurusan Animasi 
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sehingga guru memahami bagaimana cara pengoperasian software komputer 

terutama software grafis, Jumlah siswa kelas X jurusan multimedia SMK 

Negeri 2 Adiwerna yang masing-masing kelas X Multimedia 1 dan kelas X 

Multimedia 2  rata-rata 32 siswa, sehingga guru Multimedia dapat 

mengorganisasikan kelas, tersedianya fasilitas pembelajaran yang mendukung 

proses pembelajaran desain grafis yang disediakan dari sekolah terpenuhi 

dengan lengkap, seperti tersedianya laboratorium multimedia dengan sarana 

dan prasarana media yang lengkap seperti tersedianya seperangkat komputer, 

LCD proyektor, ruangan AC, printer, tempat yang nyaman dan bersih untuk 

pembelajaran desain grafis, Adanya ineteraksi antara guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran desain grafis, Pembelajaran yang disajikan oleh guru tidak 

membosankan, siswa merasa senang dengan pembelajaran yang disajikan 

karena di tengah-tengah pembelajaran guru memberikan humor, sehingga 

siswa merasa termotivasi dalam belajar. Selain itu, faktor penghambatnya 

antara lain guru Multimedia SMK Negeri 2 Adiwerna Bapak Pranowo Eko S, 

S.Sn. Dan Alfian Fauzi, S.Si. bukan dari pendidikan Seni Rupa sehingga 

kurang memahami bahan ajar yang harus disampaikan yang seperti apa, guru 

hanya membuat perencanaan dalam mengajar desain grafis seperti silabus dan 

RPP, namun perangkat pembelajaran lainnya yang membuat guru lain dalam 

satu jurusan, jumlah komputer yang telah disediakan dari sekolah tidak sesuai 

dengan jumlah siswa, jadi ketika di laboratorium satu komputer di gunakan dua 

siswa sehingga kurang efektifnya ketika pembelajaran dimulai. Guru kurang 

begitu tepat memberikan penugasan desain grafis yang diajarkan kepada siswa, 
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dan kurangnya pemahaman dalam bahan ajar yang akan disampaikan. Seperti 

pada penugasan membuat desain leaflet guru masih mengalami kekeliruan. 

Guru memberikan contoh desain leaflet namun wujudnya seperti desain iklan 

pada media cetak, sehingga siswa mengikuti apa yang guru ajarkan. Guru gagal 

dalam rancangan pembelajaran untuk penugasan yang akan diberikan terhadap 

siswa dalam satu semester. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran desain grafis di SMK 

Negeri 2 Adiwerna dapat timbul dari guru, siswa maupun dari lingkungan. 

Beberapa faktor pendukung pembelajaran di atas dapat ditingkatkan dan 

beberapa faktor penghambat juga perlu diperbaiki dengan menambah atau 

memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Peran guru dan siswa sangat 

menentukan suatu keberhasilan dalam proses pembelajaran, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif lagi. 

 

4.1.5 Pembelajaran Multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

4.1.5.1 Pelaksanaan Pembelajaran Multimedia 

Pembelajaran Multimedia yang berlangsung di SMK Negeri 2 

Adiwerna Kabupaten Tegal mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pembelajaran Multimedia 

berdasarkan KTSP dan proses pembelajarannya sesuai dengan KTSP tersebut.  

Penulis menerapkan kelas X Multimedia1 sebagai objek penelitian 

untuk mengetahui proses pembelajaran desain grafis yang terdapat pada mata 
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pelajaran Multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal. Desain Grafis 

merupakan materi pengolah visual dari mata pelajaran Multimedia di SMK 

Negeri 2 Adiwerna Tegal. Pembagian kelas Multimedia terdiri dari kelas X 

Multimedia I dan kelas X Multimedia 2 diajarkan Desain Grafis dengan waktu 

pertemuan 8 jam X 45 menit. Seperti yang diuraikan oleh Bapak Pranowo Eko 

Sugiarto dan Bapak Alfian Fauzi  selaku guru pelajaran Multimedia di SMK 

Negeri 2 Adiwerna Tegal dalam kesempatan berwawancara tanggal 1 April 

2011sebagai berikut: 

“pembelajaran Desain Grafis hanya diajarkan pada siswa 

kelas X Multimedia 1 dan X Multimedia 2 sebagai dasar dari 

mata pelajaran Multimedia. Pelaksanaan pembelajaran 

dengan waktu pelaksanaan 2 minggu untuk penugasan dalam 

setiap pertemuan dengan alokasi waktu 8 jam x 45 menit 

mengerjakan tugas 16 jam dan dilaksanakan dari semester 1 

sampai semester 2”. 

 

Bapak Pranowo menjelaskan bahwa pembelajaran Desain Grafis untuk 

kelas X mendapat waktu 2 x 8 jam dengan penugasan 2 minggu dalam 2 kali 

pertemuan 1 tugas. Pembelajaran berlangsung dilaksanakan untuk  dua kelas 

yaitu kelas X  Jurusan Multimedia I dan kelas X Jurusan  Multimedia 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: wawancara dengan salah satu guru Multimedia yaitu Pak Alfian 
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Pelajaran Multimedia di SMK N 2 Adiwerna Tegal berupa teori dan 

praktik. Pelajaran berupa teori sebagai penjelasan praktik tentang cara-cara 

membuat suatu desain dengan dua software yaitu Coreldraw dan  Adobe 

Photoshop. Sedangkan pelajaran praktik biasanya dilakukan tentang 

pembuatan sebuah desain atau produk grafis. Pembelajaran desain grafis 

dilaksanakan di dalam kelas dengan memanfaatkan media pembelajaran yang 

telah disediakan dari sekolah. Dalam menyampaikan materi, guru Multimedia 

di SMK Negeri 2 Adiwerna  dapat memanfaatkan LCD proyektor yang sudah 

disediakan di ruang laboratorium multimedia.  

Pembelajaran yang terjadi dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu 

kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi. Dalam 

melaksanakan ketiga kegiatan ini, tentunya seorang guru harus bertindak 

kreatif dan inovatif, sehingga pemberian materi kepada siswa dapat diterima 

dengan baik. Kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan 

evaluasi yang terjadi di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal dapat diperinci sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan Perencanaan 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran Multimedia, guru SMK 

Negeri 2 Adiwerna Tegal terlebih dahulu menyiapkan perangkat pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran yang dibuat meliputi silabus, Program Tahunan 

(Prota), serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut keterangan 

dari Ketua Prodi Multimedia SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal, silabus dibuat 

oleh tim MGMP sekolah yang dibuat sebelum tahun ajaran baru yang mengacu 
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pada KTSP dari pemerintah. Sedangkan prota, promes, dan RPP dibuat oleh 

guru yang bersangkutan. RPP dibuat guru untuk dua kali pertemuan dalam satu 

tugas dan sebelum proses pembelajaran berlangsung, RPP diperiksa oleh guru 

bidang kurikulum dan disahkan oleh kepala sekolah. RPP berisi tentang standar 

kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, indikator, 

kegiatan belajar, sumber dan media belajar, metode yang digunakan serta 

penilaian hasil belajar. Penelitian mengacu pada pembelajaran desain grafis 

dengan obyek produk yaitu desain leaflet yang akan ditugaskan kepada siswa 

dan dilaksanakan pada siswa kelas X jurusan Multimedia SMK Negeri 2 

Adiwerna Tegal. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru harus 

merumuskan beberapa hal yang termuat dalam RPP tersebut. Setelah persiapan 

matang, barulah RPP tersebut dapat diterapkan pada pembelajaran. 

2. Kegiatan Pelaksanaan 

Pembelajaran Multimedia yang berlangsung di SMK Negeri 2 

Adiwerna Tegal menurut rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan 

menjadi tiga tahapan yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. 

Pembelajaran mengacu pada kurikulum berupa RPP yang telah dibuat guru. 

Alokasi pelaksanaan pembelajaran adalah 8 jam X 45 menit yang terbagi oleh 

ketiga kegiatan tersebut. Pembukaan dilakukan sekitar 20 menit sampai 30 

menit dengan beberapa kegiatan di antaranya guru mengucapkan salam, guru 

mengkondisikan siswa agar bersikap tenang, guru melaksanakan apersepsi dan 

stimulus dengan menampilkan contoh karya grafis dan menjelaskan karya 

grafis tersebut akan ditujukan untuk siapa dan hasilnya seperti apa sebelum 
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penyampaian materi. Inti dilakukan sekitar 7 jam dengan kegiatan guru 

menyampaikan materi menggunakan metode, media, dan sumber belajar yang 

sudah disiapkan, serta pemberian tugas kepada siswa. Penutup dilakukan 

dengan alokasi waktu 15 menit, kegiatan yang dilakukan berupa guru 

menyimpulkan materi pelajaran, guru mengajak siswa untuk diskusi dengan 

apa yang siswa kurang paham ketika dijelaskan, dan guru mengucapkan salam 

penutup. 

3. Kegiatan Evaluasi Multimedia 

Evaluasi dalam pembelajaran dilakukan dengan beberapa model 

evaluasi. Pada kelas X jurusan Multimedia guru mengevalusai melalui Uji 

Praktek dan Uji Produk.  Model uji praktik dengan memberikan penugasan 

kepada siswa tentang pembuatan desain. Misalnya penugasan kepada siswa 

dengan membuat desain leaflet yang memanfaatkan keterampilan dan imajinasi 

siswa. Guru tetap mendampingi siswa dalam pembuatan desain leaflet dengan 

memberikan arahan, bantuan, dan mengadakan penilaian pada hasil desain 

siswa. Kedua, model uji produk dengan melihat hasil siswa melalui print out 

desain produk. 

Evaluasi dilakukan setiap pembelajaran, maksudnya evaluasi 

diselenggarakan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan maupun 

tulisan yang berupa penugasan, ulangan harian, ulangan tengah semester dan 

ulangan akhir semester. Sebelum menilai, guru sudah mempunyai kriteria 

penilaian atas tugas. Melalui evaluasi pembelajaran, guru dapat melihat 

keberhasilannya dalam mengajar. Guru dapat mengerti tujuan dari 
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pembelajaran sudah tercapai atau belum, kalau belum, perlu diadakannya 

remidi atau ujian ulang.  

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah sebuah kriteria yang 

disepakati oleh tim MGMP SMK Negeri 2 Adiwerna tentang standar nilai 

minimal yang harus dicapai siswa untuk tiap mata pelajaran. KKM antara mata 

pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya tidak sama, tetapi rata-

rata nilai KKM mata pelajaran di SMK Negeri 2 Adiwerna adalah 75. Bila 

perolehan nilai siswa setelah melaksanakan tugas, ulangan tengah semester 

atau ulangan akhir mendapatkan nilai kurang dari 75, maka siswa tersebut 

wajib mengikuti ulangan remidi. Siswa diberikan kesempatan ulangan remidi 

sebanyak 2 kali. Ketika nilainya masih kurang dari 75, maka siswa tersebut 

tidak lulus mata pelajaran tersebut dan dampaknya dia tidak naik kelas. 

4.1.5.2 Pembelajaran Multimedia dengan Materi Desain Grafis 

4.1.5.2.1 Tujuan pembelajaran 

Guru sebelum mengajar terlebih dahulu membuat RPP, yang dalam 

RPP tersebut terdapat tujuan pembelajaran. Standar kompetensi desain grafis di 

SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal adalah  Menggabungkan Gambar 2D ke dalam 

Sajian Multimedia dengan kompetensi dasarnya adalah Menciptakan desain 

grafis multimedia 2D. SKKD di atas menjelaskan bahwa materi yang 

digunakan adalah materi desain grafis yang dalam proses berdesainnya 

menggunakan media alat komputer dan printer dengan media bahan kertas. 

RPP yang telah dirumuskan oleh guru Multimedia  SMK Negeri 2 

Adiwerna Tegal memiliki tujuan pembelajaran sebagai berikut : 
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1. siswa dapat memahami arti dari warna yang digunakan dalam desain 

grafis 

2. siswa dapat menjelaskan kembali sifat-sifat warna yang digunakan 

dalam desain grafis  

3. siswa dapat memahami langkah-langkah membuat leaflet 

4. siswa dapat membuat leaflet 

Tujuan di atas menjelaskan bahwa siswa selain dituntut agar dapat 

mengerti arti dan sifat warna dalam desain grafis sehingga siswa dalam 

mengolah sebuah desain melalui software grafis antara lain coreldraw X2 dan 

Adobe Photoshop CS3 dapat menggunakan warna untuk background dan objek 

dalam leaflet mempunyai komposisi warna yang tepat dalam arti warna 

background tidak mengalahkan warna objek, siswa juga terampil dan kreatif 

dalam pembuatan desain untuk leaflet meski tema telah ditentukan. 

4.1.5.2.2 Materi Pembelajaran 

Pembelajaran desain grafis pada kelas X Multimedia tidak lepas dari 

materi pembelajaran. Materi pembelajaran sangat menunjang pembelajaran 

pada saat proses belajar-mengajar berlangsung. Guru multimedia menggunakan 

materi pembelajaran tetap ada kaitannya dengan materi pertemuan untuk tugas 

yang sebelumnya yaitu mengenai penggunaan fasilitas dan menjelaskan fungsi 

tools yang terdapat pada toolbox dan mengolah gambar vektor atau bentuk 

kurva melalui Coreldraw dan mengenai pengolahan image, memanipulasi dan 

memperbaiki foto atau membuat gambar digital dan mengetahui fasilitas 

penting yang mempunyai fungsi dalam mengolah gambar bitmap melalui 
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Adobe Photoshop di antaranya menu bar, tools panel, control panel/option bar, 

pallete, dan document window, dan dengan materi tambahan yang menjelaskan 

psikologi warna dan kesesuaian warna yang cocok untuk digunakan sebagai 

background dan objek. Sumber dari Modul pembelajaran, buku mengenai 

dasar-dasar menggambar, buku mengenai “Graphic design” penerbit 

informatika dan hasil desain siswa yang terbaik. Dengan adanya materi melalui 

buku-buku tersebut dan hasil desain siswa yang terbaik, guru lebih mudah 

dalam menjelaskan materi cara menggunakan software dalam membuat suatu 

produk desain grafis saat mendemonstrasikan di depan kelas dan dengan 

menunjukkan hasil desain siswa, sehingga para siswa pun dapat lebih jelas dan 

memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru. Contoh-contoh gambar suatu 

produk dan Modul desain grafis pun diberikan kepada siswa agar siswa lebih 

mengerti tentang teori-teori dan prosedur pembuatan karya desain grafis. 

4.1.5.2.3 Strategi pembelajaran 

Strategi yang dipakai dalam pembelajaran Desain Grafis di SMK 

Negeri 2 Adiwerna Tegal adalah Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Bapak Pranowo dan Bapak Alfian selaku guru Multimedia di SMK Negeri 2 

Adiwerna menjelaskan mengenai strategi pembelajaran yang diterapkannya 

dalam pembelajaran desain grafis pada kesempatan wawancara tanggal 1 April 

2011 sebagai berikut: 

“Dalam pembelajaran desain grafis ini, saya menggunakan 

strategi CTL. Menurut saya, strategi ini cocok diterapkan 

pada pembelajaran desain grafis yang berupa praktik 

berdesain dan untuk memenuhi bentuk desain yang mengikuti 

pasar”. 
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Strategi Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah konsep 

belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan memdorong siswa berbuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh 

dari usaha siswa mengkontruksi sendiri pengetahuan baru ketika siswa 

mengerjakan apa yang di tugaskan oleh guru. Jadi, menurut Bapak Pranowo 

dan Bapak Alfian strategi ini cocok digunakan dalam pembelajaran desain 

grafis.  

4.1.5.2.4 Metode pembelajaran 

Dalam pengamatan saat penelitian berlangsung, guru menggunakan 

metode ceramah di awal pembelajaran guna menyampaikan teori mengenai 

pembelajaran desain grafis. Bapak Pranowo dan Bapak Alfian dalam 

pembelajaran desain grafis tidak hanya menggunakan metode ceramah saja 

namun mengkolaborasikan beberapa metode lain, di antaranya metode tanya 

jawab, metode drill dan metode demonstrasi saat menjelaskan langkah-langkah 

berdesain desain grafis, hingga metode penugasan kepada siswa dengan 

diiringi penampilan materi melalui CD tutorial dengan bantuan LCD agar 

seluruh siswa bisa melihat apa yang ditampilkan oleh guru, dan siswa mudah 

memahami materi dan pemberian contoh desain yang nantinya guru berikan 

sebagai tugas. 
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1. Metode Ceramah 

Siswa diberi penjelasan tentang teori desain grafis dan software yang 

akan digunakan dalam pembuatan desain grafis yang berisikan pengertian 

desain grafis, unsur-unsur desain grafis, prinsip-prinsip desain, dan media 

desain grafis serta cara kerja software Coreldraw dan Adobe Photoshop dalam 

pembuatan desain. Ketika guru menerangkan dan demonstrasi, siswa 

mendengarkan dan mencatat sesuatu yang dianggap penting. Kemudian setelah 

guru selesai menjelaskan, guru mengambil sample salah satu siswa untuk 

praktek untuk memastikan siswa jelas atau tidak ketika diterangkan. 

2. Metode Drill 

Guru melatih siswa sehingga memiliki kemahiran dalam  keterampilan 

membuat desain grafis dengan menggunakan software Coreldraw X2 dan 

Adobe Photoshop CS3 atau memperkuat penguasaan penggunaan tools dalam 

kedua software tersebut sesuai fungsinya. Guru melatih siswa secara terus-

menerus sampai siswa benar-benar menguasai apa yang diajarkan, selain itu 

guru menjadikan siswa agar ahli dalam grafis. Guru mempunyai peran sebagai 

fasilitator yaitu dengan memberi petunjuk-petunjuk akhir kepada siswa. 

Guru memberikan penugasan dengan desain yang berbeda namun 

pengerjaan pembuatan bentuk vektor atau kurva dan pengolahan gambar 

bitmap yang biasanya dipergunakan, dan dalam pengerjaan guru mengajarkan 

penggunaan tools yang lain dengan bentuk-bentuk yang lain.  

3. Metode pendekatan individu 
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Guru melakukan metode ini agar dapat mengontrol tingkat tidak 

kejelasan dan kejelasan siswa ketika penugasan, seperti pembelajaran 

berlangsung saat tanggal 1 April 2011 Bapak Alfian melakukan pendekatan 

terhadap siswa dengan mendatangi satu-persatu ketika praktik. 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Pak Alfian Fauzi melakukan pendekatan individu terhadap siswanya 

4. Metode Demonstrasi 

Demonstrasi merupakan proses di mana guru mempraktikkan di depan 

kelas mengenai pembuatan salah satu produk desain grafis disebut saja leaflet. 

Guru memberikan contoh bagaimana membuat leaflet dengan penggunaan 

software yang dipilih di depan kelas dengan menggunakan komputer yang di 

sorotkan melalui LCD ke dinding serta diberikan penjelasan tentang langkah 

pembuatan desain grafis. Guru juga memperlihatkan contoh-contoh produk 

yang sudah jadi. Dengan proses ini menunjukkan kepada siswa bahwa guru 

tidak hanya bisa ceramah saja tetapi guru juga bisa mendemonstrasikan 

langkah-langkah pembuatan desain sehingga pembelajaran tidak bersifat kaku 

dan membosankan bagi siswa. 
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4.1.5.2.5 Media pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran desain grafis 

oleh Bapak Pranowo dengan Bapak Alfian yaitu seperangkat Komputer, LCD 

proyektor, dan whiteboard. Guru menggunakan media tersebut dalam 

pembelajaran desain grafis agar memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi dan tahap-tahap dalam membuat gambar vektor atau kurva dan bitmap 

dalam pembuatan leaflet sehingga siswa mudah memahami materi yang guru 

telah sampaikan. Selain itu agar siswa merasa tertarik dengan pembelajaran 

desain grafis dan tidak membosankan. 

4.1.5.2.6 Media berkarya desain grafis 

1. Alat yang digunakan : 

Dalam membuat sebuah desain grafis alat yang digunakan adalah 

seperangkat komputer, Scanner, printer sublim dan printer liquid, press 

laminating. Dari semua alat  tersebut telah disiapkan dari sekolah sehingga 

siswa tinggal menggunakannya saja, namun dalam penggunaan satu komputer 

terdiri dua siswa karena jumlah komputer yang disediakan dari sekolah 

jumlahnya tidak sama dengan siswa. 

2. Bahan yang digunakan : 

Bahan yang digunakan dalam berkarya grafis adalah kertas gambar A4. 

Semua Kertas disediakan dari sekolah untuk kemudian dibagikan kepada para 

siswa saat akan berkarya grafis. Banyaknya jenis kertas yang disediakan dari 

sekolah karena dalam pembuatan tugas produk berbeda-beda, jadi sekolah 

menyediakan kertas sesuai dengan kebutuhan tugas siswa. 
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3. Fasilitas software yang digunakan : 

Dalam pembuatan karya desain grafis siswa diajarkan menggunakan 

software grafis seperti Coreldraw X2 dan Adobe Photoshop CS3 karena itu 

merupakan sebuah perangkat dasar untuk membuat karya desain grafis. 

4.1.5.2.7 Interaksi siswa dengan guru dalam proses pembelajaran 

Berdasarkan pengamatan peneliti, suasana pembelajaran saat proses 

belajar mengajar desain grafis yang berupa penyampaian teori dan praktik oleh 

guru multimedia berlangsung, siswa terlihat tertib dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Interaksi guru dengan siswa ketika proses pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran desain grafis dilaksanakan dalam 2 x 8 jam 

dalam satu tugas. Sebelum penugasan diberikan kepada siswa, guru 

menjelaskan terlebih dahulu konsep dan prosedur yang siswa perlu kerjakan. 

Setelah menjelaskan materi guru menampilkan contoh-contoh  leaflet. Ketika 

penjelasan telah selesai guru memerintahkan siswa untuk mengaktifkan alat 

praktik (seperangkat komputer) yang telah disediakan dari sekolah. Proses 

pembelajaran dilaksanakan dengan metode siswa mengikuti apa yang guru 



92 

 

 

jelaskan dan praktikkan, seperti saat materi pembuatan leaflet guru 

mempraktikan melalui komputernya yang disorotkan melalui LCD ke tembok 

dengan membuat vektor melalui software Coreldraw dan gambar bitmap 

melalui software Adobe Photoshop. Jika siswa tidak mengikuti apa yang guru 

jelaskan dan praktikkan, dampaknya siswa tidak akan jelas dan tahu cara 

membuat vektor dengan menggunakan fasilitas software coreldraw. Jika 

tahapan sudah berlangsung sebelum guru mempraktikkan ke bentuk lain guru 

selalu menanyakan jelas atau tidaknya siswa ketika diterangkan baru guru 

melanjutkan lagi. Jika guru telah menjelaskan semua tata cara pembuatan 

desain untuk leaflet sampai selesai, guru melakukan pendekatan secara 

individual untuk melihat desain siswa dan mengajari grafis yang siswa kurang 

jelas.  

Tugas dibuat ketika penugasan dari guru itu juga dan harus selesai 

minggu berikutnya, jadi satu penugasan dalam alokasi waktu  8 jam x 45 menit 

dalam waktu 2 minggu. Desain harus diselesaikan ketika pertemuan ke dua. 

Desain dikumpulkan dalam bentuk soft file karena nantinya guru akan 

mengevaluasi hasil desain siswa. Setelah selesai di evaluasi guru mencetak 

desain siswa dengan bahan kertas yang sudah disediakan dari guru, yang 

nantinya hasil cetakan akan di evaluasi untuk hasil akhir dari sebuah desain 

siswa.  

4.1.5.2.8 Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran dilakukan sebelum, saat, dan setelah 

pembelajaran desain grafis berlangsung. Uji praktek dapat dilakukan dengan 
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menugaskan siswa membuat desain grafis dengan menggunakan penggabungan 

dua software yaitu Coreldraw X2 dan Adobe Photoshop CS3 dengan 

menggunakan media alat komputer yang telah disediakan di sekolah. Uji 

Produk dapat dilakukan dengan siswa sebelum selesai membuat produk yang 

kemudian di cetak, siswa harus terlebih dahulu memberikan hasil produk 

dalam bentuk soft file untuk dievaluasi oleh guru jika sudah baik selanjutnya 

dicetak dan dikumpulkan untuk dievaluasi. Bapak Pranowo dan Bapak Alfian 

mengatakan bahwa ada beberapa aspek yang dapat digunakan dalam evaluasi 

desain grafis.  

“Saya memberikan penilaian atas desain siswa dengan tiga 

aspek penilaian yaitu proses dalam membuat desain, 

penilaian dilihat dari kesesuaian unsur-unsur dan prinsip-

prinsip desain, dan kesesuaian konsep estetiknya”. 

 

Aspek yang dinilai oleh Bapak Pranowo dan Bapak Alfian merupakan 

aspek teknis dalam membuat desain leaflet. Keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran multimedia juga merupakan nilai positif tersendiri dalam 

melakukan evaluasi. 

 

4.1.6 Langkah-langkah Membuat Desain Grafis dalam Mata Pelajaran 

Multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

Hasil desain yang dihasilkan siswa kelas X Multimedia SMK Negeri 2 

Adiwerna sangat beranekaragam. Siswa membuat berbagai desain dengan 

teknik menggabungkan gambar digital baik yang berbasis vektor maupun yang 

berbasis bitmap melalui software Coreldraw X2 dan Adobe Photoshop CS3 
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sesuai dengan kebutuhan desain yang akan dibuat. Siswa membuat dengan 

media alat dan bahan yang telah disediakan dari sekolah, sehingga siswa 

tinggal menggunakan sarana tersebut untuk mengerjakan tugas berdesain yang 

diberikan oleh guru. 

Pembuatan desain grafis seperti cover buku pelajaran, kartu nama dan 

leaflet menggunakan software Coreldraw X2 dan Adobe Photoshop CS3 

dengan pengolahan kedua software sesuai kebutuhan. Agar mewujudkan suatu 

tampilan visual dalam pembuatan desain grafis diperlukan susunan elemen-

elemen desain grafis seperti tipografi, gambar digital, gambar coretan tangan 

serta gambar lainnya dengan menghubungkan unsur-unsur seperti titik, garis, 

bidang, ruang, warna, dan tekstur dalam satu bentuk organisasi dasar prinsip-

prinsip desain. 

Sebelum siswa memulai berdesain grafis dengan teknik 

menggabungkan gambar digital baik yang berbasis vektor maupun yang 

berbasis bitmap  melalui software Coreldraw X2 dan Adobe Photoshop CS3, 

terlebih dahulu siswa memnyiapkan gambar digital yang disimpan dalam 

flashdisk dan media gambar untuk membuat desain desain. Prosedur 

pembuatan karya desain grafis dengan teknik menggabungkan gambar digital 

baik yang berbasis vektor maupun yang berbasis bitmap dan raster melalui 

software Coreldraw X2 dan Adobe Photoshope CS3 yang terjadi pada 

pembelajaran desain grafis di SMK Negeri 2 Adiwerna dilakukan melalui 

beberapa langkah, anatara lain: 
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1. Pertama-pertama siswa mempersiapkan media gambar dan gambar 

digital. 

2.  Guru memberikan tema dan jenis produk yang akan dibuat kepada 

siswa. 

3. Siswa membuat rancangan atau desain pada kertas yang telah 

disediakan. 

4. Siswa membuka perangkat software Coreldraw X2 atau Adobe 

Photoshop CS3. 

5. Siswa memindahkan desain yang telah dibuat di kertas ke dalam 

komputer.  

6. Siswa mengolahnya dengan menggunakan software yang dibutuhkan 

atau sesuai desain produk yang akan dibuat sampai jadi. 

7. Siswa mengumpulkan soft file hasil akhir kepada guru untuk dievaluasi. 

8. Jika desain siswa sudah di evaluasi dan dianggap sudah bagus oleh guru 

bisa langsung dicetak melalui alat printer yang telah disediakan di 

sekolah. 

Guru menjelaskan langkah-langkah pembuatan desain grafis dengan 

menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini cocok digunakan 

pada pembelajaran desain grafis berupa praktik. Siswa diajak berlatih 

mempraktikkan pembuatan desain desain grafis dengan cara memperhatikan 

tampilan demonstrasi oleh guru melalui sorotan LCD mengenai tahap-tahap 

pembuatan desain dengan penggunaan tool sesuai fungsinya pada toolbox dan 
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dasar-dasar bentuk vektor atau kurva dalam Coreldraw X2 dan bentuk bitmap 

pada Adobe Photoshop CS3.  

Berdasarkan observasi tentang pembuatan karya desain grafis leaflet 

yang didemonstrasikan guru memang langkah-langkah pembuatan desain 

grafisnya sudah benar, namun dalam pemberian contoh leaflet guru masih 

mengalami kekeliruan. Guru memberikan contoh desain leaflet namun 

wujudnya seperti desain iklan pada media cetak. Sehingga siswa mengikuti apa 

yang guru ajarkan. Siswa dalam membuat desain desain grafis terkadang tidak 

memperhatikan langkah-langkah pembuatan yang sudah diajarkan oleh guru. 

Sebagian siswa mengesampingkan antara praktik dengan memperhatikan 

langkah-langkah pembuatan desain melalui penggunaan tool, sebagian siswa 

masih belum mampu mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh guru 

dengan benar dan runtut dikarenakan siswa ketika diajarkan kurang serius 

mengikuti dan siswa kurang dapat mempertimbangkan unsur-unsur grafis. Hal 

ini mengakibatkan karya desain grafis siswa bermacam-macam kategori, ada 

yang memperoleh nilai pada kategori baik, cukup dan kurang. Seharusnya 

siswa mengikuti langkah-langkah pembuatan desain grafis dengan benar secara 

runtut dan mengkonsultasikan ketepatan  penggunaan salah satu unsur kepada 

guru, agar hasil desain siswa dapat memperoleh nilai dalam kategori baik. 

Dalam hal ini guru mempunyai peranan penting dalam memberikan bimbingan 

dan bantuan terhadap siswa yang kesulitan dalam membuat karya desain grafis. 
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4.1.7 Hasil Pembuatan Karya Desain grafis dengan Penggunaan Software 

Coreldraw X2 dan Adobe Photoshop CS3 dalam Pembelajaran 

Multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

4.1.7.1 Hasil Leaflet Siswa 

Pembelajaran desain grafis yang telah dilaksanakan pada kelas X 

jurusan Multimedia siswa SMK Negeri 2 Adiwerna menghasilkan berbagai 

desain. Kaitannya dengan penilaian hasil desain leaflet siswa, penulis 

mendapatkan penilaian desain tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh 

guru bidang studinya sendiri namun dilakukan oleh guru bidang studi seni 

sekolah lain yang mempunyai kompetensi yang sama, dikarenakan gurunya 

sendiri menilai desain siswa menunggu semua desain terkumpul jadi satu dari 

tugas pertama sampai tugas akhir. Penilaian yang dilakukan oleh guru SMK 

Negeri 11 Semarang secara objektif dengan menggunakan lima aspek penilaian 

antara lain kesesuain tema, proporsi, komposisi warna, estetika dan ketepatan 

waktu dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. 
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Tabel Kategori nilai tugas desain leaflet dalam pembelajaran Desain 

Grafis mata pelajaran Multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna sebagai berikut: 

No Nama 

Unsur Penilaian dan 

skor ideal 

Total Nilai 

Kriteria 

25 20 20 20 15 

K
es

eu
a
ia

n
 

te
m

a
 

P
ro

p
o
rs

i 

K
o
m

p
o
si

si
 

w
a
rn

a
 

E
st

et
ik

a
 

W
a
k

tu
 

T
u

n
ta

s 

T
id

a
k

 

tu
n

ta
s 

1 Afif Afandi 23 15 15 15 10 78 78 V   

2 Agung Dwi Nurfitroh 24 18 18 18 10 88 88 V   

3 Amin Famuzi 23 17 17 17 10 84 84 V   

4 Aufa Nisrina Aulia 22 15 15 15 10 77 77 V   

5 Budi Setiawan 23 17 15 15 10 80 80 V   

6 Dendi Ahmadi 23 17 17 17 10 84 84 V   

7 Devani Oktivian.P 23 16 16 15 10 80 80 V   

8 Dwi Nurul Abror 23 17 17 17 10 84 84 V   

9 Fajar Fauzi 23 17 17 17 10 84 84 V   

10 Fitriatul Khasanah F. 21 17 15 16 10 79 79 V   

11 Hayah Anisa Ufitri 20 15 15 15 10 75 75 V   

12 Hasbi Bustami A.N. 20 15 15 15 10 75 75 V   

13 Khusnul Khoatimah 23 16 16 15 10 80 80 V   

14 Marifatul Laeli 23 16 16 15 10 80 80 V   

15 
Mohamad Miftakhul 

Arfan 
23 17 17 17 10 84 84 V 

  

16 

Muhammad Irsyad 

Naji 
23 17 17 17 10 84 84 V 

  

17 Muchamad Tofik 20 15 15 15 10 75 75 V   

18 Neneng 21 15 15 16 10 77 77 V   

19 Nur Kholik 23 17 16 18 10 84 84 V   

20 Randi Muris Pratama 23 18 16 17 10 84 84 V   

21 Rizka 20 16 15 16 10 77 77 V   

22 Ria Rizkiyah 23 17 16 17 10 83 83 V   

23 Rogo Adi Kusumo 20 15 15 15 10 75 75 V   

24 Sae Abdilah 24 18 18 18 10 88 88 V   

25 Shinta Angelia 23 16 16 15 10 80 80 V   

26 Singgih Aris Pratama 24 17 16 18 10 85 85 V   

27 Sri Dotun M. 21 16 15 16 10 78 78 V   

28 Sri Murniati 23 17 17 18 10 85 85 V   

29 Sri Wulandari 23 16 16 15 10 80 80 V   
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30 Siti Marchamah 23 17 16 17 10 83 83 V   

31 Wiwi Puji Astuti 22 17 17 17 10 83 83 V   

32 Winda Nur Afifah 24 18 18 18 10 88 88 V   

  Rata-rata             81     

  % Ketuntasan                 86     

 

 

 

 

Hasil Penilaian Desain Leaflet oleh Guru SMK Negeri 11 Semarang 

Berdasarkan tabel, siswa yang memperoleh nilai baik berjumlah 22 

orang, siswa yang memperoleh nilai cukup berjumlah 10 orang dan siswa yang 

memperoleh nilai kurang tidak ada. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran desain grafis desain leaflet menunjukkan nilai baik, karena 

kebanyakan dari siswa memperoleh nilai pada kategori baik.  

 

 

 

 

 

Gambar 5: Siswa saat membuat desain grafis Leaflet 

Kategori Nilai Jumlah 

Baik 80-85 22 

Cukup 75-79 10 

Kurang 70-74 - 
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4.1.7.2 Analisis Desain Siswa 

Siswa dalam membuat desain grafis leaflet yang berkategori baik dapat 

dilihat dari beberapa aspek penilaian. Baik dalam memenuhi syarat iklan 

promosi seperti headline, bodycopy, splash, slogan, dan gambar ilustrasi 

produk. Selain itu penggunaan huruf (tipografi), pertimbangan dari unsur-unsur 

baik dalam komposisi warna background dan warna tulisan, dan juga 

mempertimbangkan prinsip-prinsip desain grafis. Begitu juga tugas desain 

kartu nama dan PIN  yang berkategori baik dapat dilihat dari beberapa aspek 

penilaian. Selengkapnya Instrumen analisis terlampir. 

Berikut ini contoh tugas-tugas desain kartu nama, leaflet, dan PIN siswa 

kelas X Multimedia I yang dianalisis oleh guru penilai dan mahasiswa sesuai 

dengan kategori baik, dan kategori cukup : 

1. Gambar Desain Kartu Nama I : 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Desain siswa kelas X Multimedia 1, dianalisis oleh Pak Rujito selaku 

guru penilai desain leaflet dari SMK 11 Semarang 
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Judul  : Desain Kartu Nama  

Gambar  : Agung Dwi Nur Fitroh  

Tahun  : 2011 

Kategori Nilai : Baik 

Deskripsi Desain : 

Dalam membuat desain kartu nama, Agung menggunakan aplikasi 

software Coreldraw X2. Dalam desain tersebut desainer menggunakan 

beberapa objek antara lain huruf sebagai identitas, bentuk desain yang 

terbentuk setangkai daun yang berbunga dan bentuk vektor. Desainer juga 

mencantumkan  logo sekolah. Warna yang diaplikasikan pada desain antara 

lain warna monokromatik biru yang diaplikasikan pada background, sedangkan 

warna lain yang terlihat yaitu putih, hijau dan kuning diaplikasikan pada 

bentuk kurva. 

Analisis Desain : 

Desain kartu nama milik Agung ini menggunakan jenis huruf sebagai 

identitas yaitu Brus Script MT dan  Broadway . Bentuk kurva pada desain yang 

berbentuk setangkai daun yang berbunga terletak pada sebelah sisi kiri tengah, 

yang berwarna biru keunguan dan putih memberikan kesan bayangan. Selain  

itu desain juga terdapat bentuk vektor yang mempunyai fungsi hiasan  pada 

background. Desain kurva warna putih diaplikasikan sebagai background 

tulisan nama desainer. Selain itu terdapat bentuk kurva yang lain terletak pada 

sisi bawah tulisan identitas kelas yang berwarna kuning dan hijau, desainer 
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nampaknya mencoba membuat bentuk kurva dengan memadukan warna lain, 

namun warna yang masih seirama dengan warna background yang semestinya. 

Desain background sudah cukup bagus. Desainer meletakan logo sebagai 

lambang identitas sekolahnya yang diletakkan pada sisi pojok kanan atas. 

Berdasarkan analisis desain, maka desain kartu nama milik Agung termasuk 

dalam kategori baik. 

2. Gambar Desain Kartu Nama II 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7: Desain siswa kelas X Multimedia 1, dianalisis oleh Pak Rujito selaku 

guru penilai desain leaflet dari SMK 11 Semarang 

Judul  : Desain Kartu Nama  

Gambar  : Devani Oktivian Putri  

Tahun  : 2011 

Kategori Nilai : Cukup 
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Deskripsi Desain : 

Dalam  membuat desain kartu nama, Devani menggunakan aplikasi 

software Coreldraw X2. Dalam desain tersebut desainer menggunakan 

beberapa objek antara lain huruf sebagai identitas, bentuk desain yang 

terbentuk setangkai daun dan bentuk kurva yang berbentuk seperi batu. 

Desainer tidak mencantumkan  logo sekolah. Warna yang diaplikasikan pada 

desain antara lain warna ungu dan putih yang diaplikasikan pada background, 

sedangkan warna lain yang terlihat yaitu jingga, hijau dan ungu tua 

diaplikasikan pada bentuk daun dan batu-batuan. 

Analisis Desain : 

Desain kartu nama milik Devani  ini menggunakan jenis huruf sebagai 

identitas yaitu Showcard Gothic. Bentuk kurva pada desain yang berbentuk 

setangkai daun yang terletak pada sisi kiri pojok, yang berwarna coklat yang 

dipadukan dengan warna jingga memberikan kesan daun kering. Selain  itu 

desain juga terdapat bentuk batu-batuan kecil yang mempunyai fungsi hiasan  

pada background, yang diletakkan pada sisi pojok kiri atas dan kanan bawah. 

Desain mempunyai warna banyak variasi antara lain : putih, kuning, jingga, 

coklat, merah, ungu muda dan ungu tua. Desain background sudah cukup 

bagus namun tidak membuat desain sendiri dan menggunakan background 

yang sudah ada. Desainer tidak menggunakan logo sebagai lambang identitas 

sekolahnya. Berdasarkan analisis desain, maka desain kartu nama milik Devani 

termasuk dalam kategori cukup. 
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3. Gambar Desain Leaflet I 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8: Desain siswa kelas X Multimedia 1, dianalisis oleh Pak Rujito selaku 

guru penilai desain leaflet dari SMK 11 Semarang 

Judul  : Desain Produk Pasta Gigi 

Gambar  : Agung Dwi Nur Fitroh 

Tema  : Plesetan iklan  

Ukuran  : Kertas A4 (21 cm X 29,7 cm) 

Tahun  : 2011 

Kategori Nilai  : Baik 
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Deskripsi Desain : 

Dalam membuat desain grafis leaflet, Agung menggunakan apilkasi 

software Coreldraw X2. Dalam leaflet desainer mengambil produk pasta gigi 

“President” sebagai objek yang diiklankan. Pada desain leaflet terdapat 

headline yang bertuliskan “President”. Gambar yang digunakan berupa 

ilustrasi kemasan produk “Pasta gigi” dengan pendekatan realis. Pada posisi 

sampingkanan tengah terdapat body copy yang bertuliskan “ Pasta gigi 

president dapat.........”, terdapat juga Splash yang bertuliskan “Beli 2 Gratis 3”. 

Terdapat Slogan “Ingin jadi president, pakailah president”. Warna yang 

diaplikasikan pada desain hanya menggunakan warna polikromatik biru 

diaplikasikan pada background sedangkan warna merah dan putih 

diaplikasikan pada background bagian tepi atas kiri dan juga terdapat pada 

kemasan produk.  

Analisis Desain : 

Desain leaflet milik Agung yang berukuran A4, merupakan iklan media 

cetak yang berfungsi sebagai promosi dari “Pasta Gigi” objek utama yang 

digunakan berupa ilustrasi gambar kemasan produk yang menggunakan 

pendekatan realis. Hal itu sangat jelas terlihat dikarenakan gambar berkesan 

tiga dimensi dengan bayangan putih (shadow) pada ilustrasi gambar produk. 

Pada desain leaflet tersebut terdapat headline bertuliskan “President”  yang 

berguna untuk memancing agar publik melanjutkan membaca teks berikutnya 

secara lebih detail. Headline sangat jelas terlihat dari jenis huruf dan warna 
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yang digunakan huruf tersebut dengan background. Body copy terletak pada 

samping kanan gambar utama yang berfungsi sebagai penjelas produk yang 

diiklankan. Terdapat juga splash yang bertujuan untuk menarik minat 

konsumen pasta gigi. Slogan pada leaflet mempunyai warna dan ukuran tulisan 

yang kurang jelas, misalkan warna tulisan putih setidaknya ukuran tulisan agak 

besar agar lebih jelas jika dibaca. Secara keseluruhan berdasarkan analisis 

desain, maka desain leaflet tersebut termasuk dalam kategori baik. 

4. Gambar Desain Leaflet II 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Desain siswa kelas X Multimedia 1, dianalisis oleh Pak Rujito selaku 

guru penilai desain leaflet dari SMK 11 Semarang 

Judul   : Desain Produk Permen 

Gambar  : Rogo Adi Kusumo 
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Tema  : Plesetan Iklan 

Ukuran  : Kertas A4 (21 cm X 29,7 cm) 

Tahun  : 2011 

Kategori Nilai  : Cukup 

Deskripsi Desain : 

Dalam membuat desain desain grafis leaflet, Rogo dengan 

menggunakan software Coreldraw X2. Dalam leaflet desainer mengambil jenis 

produk permen “Gilas” sebagai objek yang diiklankan. Pada desain leaflet 

terdapat headline yang bertuliskan “Permen Gilas Pecah”. Gambar yang 

digunakan berupa ilustrasi kemasan produk “Gilas” dengan pendekatan realis. 

Terdapat body copy pada desain leaflet “Cerita ini hanya....”, di atas body copy 

terdapat splash yang bertuliskan “Beli 10 dapat 1 .....”. pada bagian kanan atas 

di bawah headline terdapat slogan yang bertuliskan “Rasakan permen 

Gilas.........”, warna yang ditampilkan dalam desain mengapilkasikan warna 

gradasi dari kuning, jingga dan warna hijau. 

Analisis Desain : 

Desain leaflet milik Rogo yang berukuran A4, merupakan iklan media 

cetak yang berfungsi sebagai promosi dari suatu produk “Permen”. Objek 

utama yang digunakan berupa ilustrasi gambar kemasan produk yang  

menggunakan pendekatan realis. Hal itu sangat jelas terlihat karena gambar 

yang digunakan berupa wujud dari desain kemasan produk sebanyak dua buah 
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dengan ukuran serta tingkat kekontrasan dan opacity yang berbeda. Gambar 

atau visualisasi dari kemasan produk mengaplikasikan tingkatan  warna gradasi 

kuning sampai warna coklat sebagai kesan rasa dari isi produk. Desain leaflet 

tersebut terdapat headline yang bertuliskan “ Permen GILAS Pecah “ yang 

betujuan memancing konsumen agar melanjutkan membaca isi teks berikutnya 

secara lebih detail. Headline cukup menarik dengan penggunaan jenis huruf 

untuk kata “GILAS” yang lebih di pertajam, body copy terletak di bawah 

splash, penggunaan jenis huruf teks sudah sesuai namun terlalu banyak kata-

kata dan letak teks kurang sesuai karena antara warna background dengan teks 

mempunyai tingkatan warna senada meski salah satunya lebih gelap dan tidak 

jauh beda warnanya  sehingga tulisan kurang jelas untuk dibaca. Terdapat 

splash yang bertujuan untuk menarik minat konsumen, namun ukuran huruf 

dan ukuran bentuk kurva kurang besar dan letak splash terlalu memaksa, 

seharusnya splash di letakkan pada bagian pojok bawah kemasan produk yang 

berukuran besar atau samping bidang yang masih kosong. Background pada 

leaflet, desainer menggunakan warna gradasi dari warna kuning, jingga, coklat, 

merah langsung melonjak warna hijau kekuningan memberi kesan kurang 

serasi dan terlalu melonjak dari warna coklat, merah kemudian hijau 

kekuningan. Meski demikian desain tersebut sudah sesuai dalam menampilkan 

wujud asli dari produk permen sebagai perasa. Slogan pada leaflet mempunyai 

warna tulisan yang kurang tajam serta ukuran huruf terlalu kecil sehingga 

tulisan terlihat kurang jelas dan juga perbandingan warna background dengan 

tulisan dan warna yang hampir sama. Secara keseluruhan penempatan objek 
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pada iklan ini kurang simetris karena letak objek cenderung berada di sebelah 

kiri dan terlalu memaksa penempatannya dengan jarak antar objek terlalu 

sempit. Berdasarkan analisis desain, maka desain leaflet milik Rogo termasuk 

dalam kategori cukup. 

5. Gambar Desain PIN I 

 

 

 

 

 

Gambar 10: Desain siswa kelas X Multimedia 1, dianalisis oleh Pak Rujito selaku 

guru penilai desain leaflet dari SMK 11 Semarang 

Judul  : Desain PIN  

Gambar : Dendy Ahmadi 

Tahun  : 2011 

Kategori Nilai : Baik 

Deskripsi karya : 

Dalam  membuat desain PIN, Dendy  menggunakan aplikasi software 

Coreldraw X2. Dalam desain tersebut desainer menggunakan beberapa objek 
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antara lain huruf sebagai identitas sekolah, bentuk desain yang terbentuk kurva 

yang berbentuk lingkaran dan persegi panjang. Desainer mencantumkan  logo 

sekolah. Gambar sekolah dan kegiatan belajar dalam  laboratorium 

Multimedia. Warna yang diaplikasikan pada desain antara lain warna kuning, 

putih, abu-abu, hitam yang diaplikasikan  pada background, bentuk kurva dan 

tulisan. 

Analisis Desain : 

Desain PIN milik Dendy  ini menggunakan jenis huruf sebagai identitas 

nama sekolah  yaitu  Arial yang terletak ditengah, dengan warna huruf kuning 

dan warna outline huruf kuning. Tulisan untuk identitas nama desainer dengan 

jenis huruf John handy Let. Bentuk kurva pada desain berbentuk persegi 

panjang dan  lingkaran yang terletak pada sisi kiri pojok atas, yang berwarna 

kuning yang dipadukan dengan warna hitam. Kedua bentuk kurva tersebut 

menunjukkan kesan ciri khas dari desainer itu laki-laki. Selain  itu bentuk 

desain PIN yang berbentuk lingkaran dengan warna kurva utama kuning dan 

outline yang berwarna hitam, bentuk kurva lingkaran yang terletak diatas 

bentuk utama berwarna hitam dan outline berwarna putih, pada bentuk ini 

terdapat bentuk kurva seperempat lingkaran dengan dua warna abu-abu terang 

dan abu-abu gelap yg diterapkan pada sebelah sisi kiri dan sisi kanan. Bentuk 

kurva lain berbentuk persegi panjang yang diletakkan paling atas sebelum 

kurva lingkaran dan persegi dengan warna transparan. Desainer menggunakan 

gambar sekolah dan kegiatan belajar di laboratorium Multimedia, dengan 

pemberian outline warna hitam dan kuning. Desainer juga menggunakan logo 
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sebagai  lambang  identitas sekolahnya.  Berdasarkan analisis desain, maka 

desain PIN  milik Dendy termasuk dalam kategori baik. 

6. Gambar Desain PIN II 

 

 

 

 

 

Gambar 11: Desain siswa kelas X Multimedia 1, dianalisis oleh Pak Rujito selaku 

guru penilai desain leaflet dari SMK 11 Semarang 

Judul  : Desain PIN  

Gambar : Devani Oktivian Putri  

Tahun  : 2011 

Kategori Nilai  : Cukup 

Deskripsi Desain : 

Dalam  membuat desain PIN, Devani  menggunakan aplikasi software 

Coreldraw X2. Desain Devani sangat sederhana hanya menggunakan beberapa 

objek saja antara lain huruf sebagai identitas nama desainer. Desainer  

menggunakan gambar gerbang sekolah, foto diri desainer, dan kegiatan di luar 
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kelas. Desainer tidak mencantumkan logo sekolah. Warna yang diaplikasikan 

pada desain antara lain warna biru muda, ungu kebiruan, merah dan hijau muda  

yang diaplikasikan  pada outline tulisan dan bentuk kurva. 

Analisis Desain : 

Desain PIN Devani  menggunakan jenis huruf sebagai identitas yaitu 

Snap ITC, huruf berwarna dasar putih dan outline berwarna jingga. Desainer 

tidak menggunakan desain dalam  bentuk grafis. Desain ini hanya 

menggunakan gambar atau foto sekolah sebagai background, gambar atau foto 

yang lain seperti foto desainer dan dua foto kegiatan upacara desainer 

mengaplikasikan sebagai pelengkap desain. Gambar atau foto yang 

diaplikasikan menjadi background dan pelengkap desain mempunyai outline 

yang berwarna, antara lain pada background desainer mengaplikasikan warna 

biru muda, gambar atau foto desainer berwarna ungu kebiruan, sedangkan 

kedua gambar kegiatan upacara berwarna merah dan hijau muda. Berdasarkan 

analisis desain, maka desain PIN Devani termasuk dalam kategori cukup. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pembelajaran Desain Grafis dalam Mata Pelajaran Multimedia 

Pembelajaran desain grafis pada dasarnya berisikan sarana untuk 

penciptaan, atau pengaturan elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan 

garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan sebuah 

pesan yang dikomunikasikan dalam publikasi dan disajikan dalam multimedia 

dalam bentuk audio dan video. Dengan kata lain grafis yang berupa tulisan, 
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ilustrasi gambar, atau foto sebagai isi/ penjelas pesan atau informasi yang 

kemudian disajikan dalam video. Misalkan teks lyric dalam sebuah video klip 

lagu dari band wali ataupun film korea yang ditambahkan tampilan teks 

terjemahan, dan contoh lain bumper dalam sebuah acara TV yang di letakkan 

pada awal acara, jeda iklan dan akhir acara. Pelaksanaan pembelajaran yang 

terjadi di SMK Negeri 2 Adiwerna dengan Standar Kompetensi: 

Menggabungkan gambar 2D kedalam sajian Multimedia, dan Kompetensi 

Dasar: menciptakan design grafik multimedia 2D, yang kemudian guru desain 

grafis menguraikan materi menjadi desain grafis cetak dan penugasan diantara 

lain: kartu nama, leaflet dan PIN. Dari hal tersebut peneliti merasa terdapat 

kejanggalan pada materi yang telah dirumuskan dan diajarkan guru selama ini, 

karena setelah peneliti melihat dari segi konsep pembelajaran desain grafis 

dalam mata pelajaran multimedia materi yang seharusnya guru rumuskan dan 

ajarkan adalah desain grafis yang ditampilkan dalam multimedia seperti 

penjelasan uraian teori pada bab II halaman 39 - 48, dan yang guru 

memberikan penugasan karya terhadap siswa membuat bumper, telop, credit 

title dan sebagainya. Dengan demikian desain grafis cetak dan desain grafis 

multimedia sangat berbeda terutama dari segi penyajian desain dengan 

penyesuain ukuran, aplikasi/ software yang digunakan untuk membuat desain, 

wujud karya desain pada tampilan juga berbeda untuk keduanya, jenis karya 

dan jenis warna yang diaplikasikan. Dalam wawancara peneliti dengan guru, 

guru masih bingung dalam pengelompokan materi untuk berbagai 

pembelajaran dalam multimedia. Mungkin itu salah satu faktor penyebab dari 
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kesalahan perumusan materi, meski guru menggunakan SK dan KD yang telah 

ditetapkan untuk lebih dikembangkan lagi ke dalam suatu materi pembelajaran. 

  

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembelajaran Desain 

Grafis pada Mata Pelajaran Multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna 

Tegal 

Pelaksanaan pembelajaran desain grafis yang berlangsung di SMK 

Negeri 2 Adiwerna walaupun dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif  

tetapi masih terdapat faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukung 

pembelajaran meliputi guru Multimedia SMK Negeri 2 Adiwerna Bapak 

Pranowo Eko S.Sn adalah lulusan dari jurusan seni rupa sehingga tahu 

mengenai pembelajaran dasar multimedia seperti unsur-unsur seni, komposisi 

estetis, sketsa bentuk, sketsa makhluk hidup, teknik menggambar, teknik 

pewarnaan, teknik menggambar perspektif, teknik pembuatan ilustrasi. 

Sedangkan Bapak Alfian Fauzi S.Si dari jurusan Animasi sehingga guru 

memahami bagaimana cara pengoperasian software komputer terutama 

software grafis. Fasilitas pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran 

desain grafis yang berbentuk praktikum terpenuhi dengan lengkap, seperti 

tersedianya laboratorium multimedia dengan sarana dan prasarana media yang 

lengkap seperti tersedianya seperangkat komputer, LCD proyektor, ruangan 

AC, printer, tempat yang nyaman dan bersih untuk pembelajaran desain grafis, 

Adanya interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran desain 

grafis, Pembelajaran yang disajikan oleh guru tidak membosankan, siswa 
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merasa senang dengan pembelajaran yang disajikan karena di tengah-tengah 

pembelajaran guru memberikan humor, sehingga siswa merasa termotivasi 

dalam belajar. Selain itu, faktor penghambatnya antara lain, guru hanya 

membuat perencanaan dalam mengajar desain grafis seperti silabus dan 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, namun perangkat pembelajaran lainnya 

yang membuat guru lain dalam satu jurusan sehingga kemungkinan guru dalam 

pelaksanaan kegiatan dalam kelas kurang terancang seperti halnya Program 

Tahunan merupakan rancangan kegiatan siswa dalam belajar dengan mata 

pelajaran yang bersangkutan dalam jangka waktu dua semester dalam satu 

tahun, jumlah komputer yang telah disediakan dari sekolah tidak sesuai dengan 

jumlah siswa, jadi ketika di laboratorium satu komputer digunakan dua siswa 

sehingga kurang efektifnya ketika pembelajaran dimulai, dan Guru kurang 

begitu tepat memberikan penugasan desain grafis yang diajarkan kepada siswa, 

dan kurangnya pemahaman dalam bahan ajar yang akan disampaikan. Seperti 

pada penugasan membuat desain leaflet guru masih mengalami kekeliruan. 

Guru memberikan contoh desain leaflet namun wujudnya seperti iklan pada 

media cetak, sehingga siswa mengikuti apa yang guru ajarkan. Guru gagal 

dalam pembelajaran yang sebelumnya telah dirancang untuk memberikan 

penugasan kepada siswa terdapat lima tugas, dalam kenyataannya hanya tiga 

tugas saja yang terlaksana dengan jangka waktu yang sangat cukup dalam satu 

semester. 
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4.2.3 Pelaksanaan Pembelajaran Desain Grafis pada Mata Pelajaran 

Multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

Pelaksanaan pembelajaran desain grafis yang berlangsung di SMK 

Negeri 2 Adiwerna berjalan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang 

dibuat oleh guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut dilakukan melalui 

tiga tahapan yang meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, 

kegiatan evaluasi. Kegiatan pembelajaran desain grafis pada mata pelajaran 

multimedia pada siswa kelas X Multimedia SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal 

berlangsung satu penugasan dalam 2 kali pertemuan selama 2 minggu dengan 

waktu 2 x 8 jam. Pertemuan pertama dimanfaatkan oleh guru untuk 

memberikan teori berkenaan dengan tugas, sedangkan sisa waktu digunakan 

untuk praktek berdesain yaitu membuat leaflet. Tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan oleh guru belum mencerminkan standar kompetensi desain grafis 

pada kelas X Multimedia dalam Kurikulum. Strategi pembelajaran desain 

grafis di SMK Negeri 2 Adiwerna adalah Contextual Teaching and Learning 

(CTL). Metode yang digunakan dalam pembelajaran meliputi metode ceramah, 

metode drill, metode pendekatan individu, dan metode demonstrasi. Media 

yang dipakai dalam pembelajaran dengan menggunakan seperangkat komputer, 

LCD proyektor, whiteboard, dan contoh desain grafis leaflet. Guru mengambil 

sumber pembelajaran dari modul pembelajaran, buku dasar-dasar menggambar, 

dan buku graphic design. Kegiatan evaluasi dalam pembelajaran dilakukan 

dengan uji praktek dan uji produk. 
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Dari uraian pembahasan diatas pelaksanaan pembelajaran desain garfis 

pada mata pelajaran multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal dianggap 

masih ada kesalahan pada materi ajar jika dilihat dari teori desain grafis dalam 

multimedia, meski secara RPP guru benar dalam mengajar. Secara teori guru 

harus menyajikan materi desain grafis dalam multimedia seperti penerapan 

grafis ke dalam video dengan penugasan siswa membuat video dengan 

tampilan grafisnya. Hendaknya guru desain grafis untuk pelaksanaan 

pembelajaran berikutnya lebih mempertimbangkan terdahulu isi materi yang 

akan diajarkan pada tahun ajar berikutnya. 

 

4.2.4 Hasil Karya Desain Siswa SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal dalam 

Pembelajaran Desain Grafis 

Hasil desain siswa kelas X Multimedia SMK Negeri 2 Adiwerna dalam 

pembelajaran desain grafis penilaian desain leaflet tidak secara langsung 

dilakukan oleh guru bidang studi sendiri, namun dilakukan oleh guru sekolah 

lain yang mempunyai kompetensi sama, dikarenakan guru desain grafis 

menunggu semua tugas terkumpul jadi satu dari tugas pertama sampai tugas 

yang terakhir. Penilaian dilakukan oleh guru dari SMK Negeri 11 Semarang 

memberi penilaian secara objektif, dengan tabel penilaian yang didapat 

menunjukkan nilai baik. Nilai rata-rata dari seluruh kelas yang mencapai nilai 

75 yang tergolong pada nilai dengan kategori cukup. Desain dengan kategori 

baik pada kelas X Multimedia 1 diperoleh 22 siswa, kategori cukup 10 siswa, 

dan kategori kurang tidak ada. Dengan demikian, pembelajaran desain grafis 
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yang berlangsung sudah cukup mencapai tujuan dari pembelajaran namun 

dalam pemberian bahan ajar dan contoh desain leaflet guru masih mengalami 

kekeliruan. Guru memberikan contoh desain leaflet namun wujudnya seperti 

iklan pada media cetak, sehingga siswa mengikuti apa yang guru ajarkan. 

Namun dengan demikian tugas siswa yang lain seperti kartu nama dan PIN 

telah dinilai oleh guru pengampunya sendiri dengan KKM 75, penilaian 

menunjukan nilai baik. Dengan demikian, pembelajaran desain grafis yang 

berlangsung belum mencapai tujuan dari pembelajaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

5.1.1 Pembelajaran desain grafis berisikan sarana penciptaan sebagai sebuah 

pesan yang dikomunikasikan dalam publikasi dan disajikan ke dalam 

mata pelajaran multimedia. Pembelajaran Desain Grafis bagian dari 

mata pelajaran Multimedia karena pada dasarnya multimedia 

merupakan tampilan dari video, dalam penyajiannya terdapat beberapa 

unsur grafis di antaranya tulisan, gambar, garis sebagai komunikasi 

untuk menyampaikan pesan dan menjelaskan apa yang akan 

disampaikan dari video tersebut. Pembelajaran desain grafis dalam mata 

pelajaran multimedia yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Adiwerna 

secara teori salah dalam merumuskan materi ajar. Dimana jika dilihat 

dari SK dan KD yang digunakan dalam pembelajaran desain grafis dan 

diuraikan ke dalam materi ajar, menghasilkan materi ajar berupa desain 

grafis dalam multimedia bukan desain grafis cetak yang selama ini guru 

ajarkan.  

5.1.2 Faktor pendukung pembelajaran meliputi guru Multimedia SMK Negeri 

2 Adiwerna Bapak Pranowo Eko S.Sn. adalah lulusan dari jurusan seni 

rupa sedangkan Bapak Alfian Fauzi S.Si. dari jurusan Animasi sehingga 

kedua guru bisa saling mengisi dalam mengajar desain grafis. Fasilitas 
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pembelajaran terpenuhi dengan lengkap, adanya interaksi antara guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran desain grafis. Selain itu, faktor 

penghambatnya antara lain, guru hanya membuat silabus dan 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran seharusnya membuat sendiri, 

jumlah komputer yang telah disediakan dari sekolah tidak sesuai 

dengan jumlah siswa, dan Guru kurang begitu tepat memberikan 

penugasan karya leaflet yang diajarkan kepada siswa. Guru gagal dalam 

rancangan penugasan. 

5.1.3 Pelaksanaan pembelajaran desain grafis yang berlangsung di SMK 

Negeri 2 Adiwerna berjalan sesuai dengan rancangan pembelajaran 

yang dibuat oleh guru, namun dilihat secara teori yang sebenarnya guru 

masih mengalami kesalahan dalam merumuskan materi ajar. 

5.1.4 Hasil karya siswa kelas X Multimedia SMK Negeri 2 Adiwerna dalam 

pembelajaran desain grafis penilaian karya leaflet tidak secara langsung 

dilakukan oleh guru desain grafis sendiri namun guru lain dari SMK 

Negeri 11 Semarang karena guru desain grafis tidak mampu 

melaksanakan penilaian secara langsung saat pengumpulan tugas itu 

juga, penilaian dilakukan secara objektif dengan KKM 75, pada tabel 

penilaian yang didapat menunjukan nilai baik. Namun tugas kartu nama 

dan PIN telah dinilai oleh guru desain grafis sendiri dengan KKM 75 

dan penilaian menunjukan (rata-rata 80-85) nilai baik. Dengan 

demikian, pembelajaran desain grafis yang berlangsung belum 

mencapai tujuan pembelajaran.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 

dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Hendaknya siswa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran dan lebih 

memahami apa yang guru sampaikan agar ketika praktik tidak merasa 

kebingungan dan lebih jelas dalam pembuatan karya yang baik. 

5.2.2 Hendaknya guru mengubah materi yang telah diajarkan diantaranya 

desain grafis cetak diubah menjadi desain grafis dalam multimedia.  

5.2.3 Hendaknya pihak sekolah dapat melengkapi fasilitas sarana belajar 

siswa, seperti komputer yang telah disediakan dari sekolah untuk 

laboratorium Multimedia jumlah komputer sesuai dengan kapasitas 

siswa, sehingga  pembelajaran akan lebih efektif dan tugas-tugas siswa 

dapat selesai dengan tepat. 

5.2.4 Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada pihak instansi 

kampus terutama untuk dosen Seni Rupa dan dosen DKV untuk 

menindak lanjuti kekeliruan materi desain grafis dalam multimedia 

yang selama ini telah guru ajarkan, dengan memberikan pelatihan 

tentang pembelajaran desain grafis dalam multimedia kepada guru-guru 

SMK terutama dengan guru Prodi Multimedia. 

5.2.5 Hendaknya diadakan penelitian lanjut untuk pembelajaran desain grafis 

dalam mata pelajaran Multimedia yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 

Adiwerna terhadap SMK-SMK lainnya, karena dikawatirkan materi 

desain grafis dalam multimedia yang diajarkan mengalami kesamaan. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: PEMBELAJARAN DESAIN GRAFIS PADA MATA PELAJARAN 

MULTIMEDIA DI SMK NEGERI 2 ADIWERNA TEGAL 

Peneliti: Ajeng Maulina 

Pengumpulan data penelitian ini adalah meliputi teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun data tentang 

gambaran umum sekolah. Pembelajaran Desain Grafis, Media Pembelajaran Desain 

Grafis. Untuk mempermudah proses pengumpulan data, peneliti menggunakan 

pedoman sebagai berikut: 

1. PEDOMAN OBSERVASI 

Aspek yang akan diobservasi 

a. Gambaran umum sekolah 

1) Kondisi fisik sekolah 

2) Letak sekolah 

3) Sarana penunjang pembelajaran 

b. Pembelajaran Desain grafis 

1) Kegiatan belajar mengajar meliputi strategi pembelajaran, metode 

pembelajaran, dan media pembelajaran 

2) Prosedur pembuatan karya 

c. Media Pembelajaran Desain grafis 

1) Alat 

2) Bahan 

d. Hasil karya siswa 

2. PEDOMAN WAWANCARA 

a. Aspek yang akan diwawancara dengan Ketua Prodi Multimedia : 

1) Kurikulum apa yang dipakai? Mengapa desain grafis merupakan bagian 

dari multimedia? dan berapa jam alokasi waktu pelaksanaan 

pembelajaran desain grafis?  
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2) Bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama ini di SMK 

Negeri 2 Adiwerna Tegal? 

3) Faktor apa yang menjadi pendorong dalam proses pembelajaran di 

SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal? 

4) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pembelajaran 

di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal? 

5) Apakah harapan bapak kedepan tentang pembelajaran di SMK Negeri 2 

Adiwerna Tegal? 

6) Apakah guru di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal sebelum melaksanakan 

pembelajaran terlebih dahulu membuat perangkat pembelajaran? 

7) Kapan perangkat pembelajaran itu dibuat? Ketika pembelajaran 

berlangsung atau dibuat sebelum tahun ajaran baru? 

8) Apakah dalam pembuatan perangkat pembelajaran, guru sendiri yang 

membuat Silabus atau ada tim khusus? 

9) Bagaimana dengan pembelajaran multimedia yang berlangsung di SMK 

Negeri 2 Adiwerna Tegal? 

10) Menurut Bapak, apakah guru multimedia di SMK Negeri 2 Adiwerna 

Tegal sudah melaksankan pembelajaran multimedia sesuai dengan 

kurikulum yang ada? 

11) Fasilitas apa saja yang terdapat di SMK Negeri 2 Adiwerna Tegal untuk 

mendukung pembelajaran Multimedia? 

12) Apakah fasilitas itu masih dapat digunakan dengan baik dan sudah 

memfasilitasi untuk Pembelajaran Multimedia? 

13) Apakah ada rencana dari sekolah untuk mengadakan fasilitas untuk 

melengkapi fasilitas yang ada agar Pembelajaran Multimedia dapat 

berjalan lebih baik? 

b. Aspek yang akan diwawancara dengan Guru Bidang Studi Multimedia: 

1) Latar belakang pendidikan guru bidang studi 

2) Peranan guru dalam pembelajaran desain grafis 

3) Pembelajaran Desain grafis 

a) Perilaku siswa 
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- Bagaimana respon siswa ketika proses pembelajaran desain grafis 

berlangsung? 

- Apakah siswa tertarik dengan pembelajaran desain grafis yang bapak 

ajarkan? 

- Pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh siswa? 

b) Perangkat pembelajaran 

- Menurut Bapak, perangkat pembelajaran seperti Silabus, RPP, Prota, 

Promes, Alokasi Waktu dibuat ketika akan pembelajaran atau pada 

waktu awal tahun ajaran baru? 

- Apakah Bapak menggunakan metode-metode tertentu dalam 

pembuatan perangkat pembelajaran? 

- Apakah dalam penggunaan RPP dengan berpedoman pada 

kurikulum yang berlaku atau dikembangkan sendiri? 

c) Tujuan Pembelajaran Desain Grafis 

- Apa tujuan pembelajaran desain grafis? 

- Apakah tujuan itu sudah  tercapai? Kalau belum, apakah alternatif 

lain untuk mencapai tujuan tersebut? 

d) Strategi Pembelajaran Desain Grafis 

- Startegi apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran desain grafis? 

- Apakah strategi itu sudah cocok diterapkan pada pembelajaran 

desain grafis supaya materi pembelajaran mudah dipahami siswa? 

e) Metode Pembelajaran Desain Grafis 

- Metode apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran desain grafis 

agar siswa mudah untuk memahami materi desain grafis? 

- Apakah metode itu sudah cocok diterapkan pada pembelajaran 

desain grafis? 

f) Sumber pembelajaran desain grafis 

- Sumber pembelajaran apa yang bapak gunakan dalam pembelajaran 

desain grafis? Apkah dari buku, internet, jurnal atau apa? 

- Misal menggunakan buku sebagai sumber belajar, apakah siswa 

diwajibkan untuk memilki buku tersebut? 
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g) Materi pembelajaran desain grafis 

- Menurut Bapak bagaimana kriteria materi seni grafis yang cocok 

diterapkan kepada siswa, agar mudah dipahami oleh siswa? 

h) Evaluasi pembelajaran desain garfis 

- Jenis evaluasi apa yang digunakan dalam pembelajaran desain grafis 

(uji petik, uji praktek, uji produk), kenapa bapak menggunakan jenis 

evaluasi tersebut? 

- Apakah Bapak memberikan evaluasi (penugasan) disetiap akhir 

pembelajaran? 

- Bagaimana cara bapak mengevaluasi hasil karya tersebut? 

i) Faktor pendorong dan penghambat dalam pembelajaran desain grafis 

- Menurut Bapak, faktor pendorong apa yang menunjang keberhasilan 

pembelajaran desain grafis? 

- Bagaimana aplikasi faktor tersebut dalam pembelajaran? 

- Apa faktor penghambat dalam pembelajaran desain grafis? 

- Bagaimana cara mengatasi faktor tersebut? 

j) Prosedur pembuatan desain grafis 

- Bagaimana prosedur pembuatan karya, agar siswa dapat memahami 

dan dapat mengimplementasikan dalam pembuatan karya desain 

grafis? 

4) Media pembelajaran Desain Grafis 

a) Alat yang digunakan 

- Alat apa saja yang digunakan dalam pembuatan karya desain grafis? 

- Apakah alat itu disediakan oleh pihak sekolah? 

b) Bahan yang digunakan 

- Bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan karya desain 

grafis? 

- Apakah bahan itu disediakan oleh pihak atau dari siswa sendiri? Bila 

dari siswa, bahan apa yang dapat mudah didapat oleh siswa? 

c) Fasilitas software aplikasi yang digunakan 
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- Software aplikasi apa saja yang digunakan dalam pembuatan karya 

desain grafis, agar siswa dapat memahaminya? 

5) Hasil karya siswa 

- Bagaimana kriteria hasil karya siswa yang menurut bapak dikatakan 

berhasil? 

- Apakah hasil karya siswa sudah memenuhi tujuan dari pembelajaran 

desain grafis? 

c. Aspek yang akan diwawancara dengan siswa kelas X Multimedia 1: 

1) Bagaimana penyampaian materi pembelajaran desain grafis yang 

diajarkan oleh Guru Multimedia? Sulit dipahami atau mudah 

dipahami? 

2) Bagaimana pembelajaran yang dibawakan oleh Guru? 

Membosankan atau menyenangkan? 

3) Bagaimana dengan fasilitas sekolah? Sudah terpenuhikah? 

 

3. PEDOMAN DOKUMENTASI 

Aspek yang akan didokumentasi 

a. Gambaran sekolah 

1) Sejarah singkat 

2) Kondisi fisik sekolah 

3) Letak sekolah 

4) Sarana penunjang pembelajaran 

5) Daftr keadaan guru dan karyawan 

6) Daftar jumlah siswa 

b. Pembelajaran Desain Grafis 

1) Perangkat pembelajaran 

2) Daftar nilai pembelajaran desain grafis 

3) Hasil karya desain grafis 

4) Kurikulum 

5) Silabus 
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6) RPP 

7) Prota dan Promes (perangkat KBM) 
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INSTRUMEN ANALISIS DESAIN GRAFIS 

Judul : PEMBELAJARAN DESAIN GRAFIS PADA MATA PELAJARAN 

MULTIMEDIA DI SMK NEGERI 2 ADIWERNA TEGAL 

Peneliti: Ajeng Maulina 

Pengumpulan data penelitian ini adalah meliputi teknik dokumentasi. Pengumpulan 

data dilakukan untuk menghimpun data tentang apresiasi terhadap hasil desain 

grafis yang meliputi desain kartu nama, leaflet, PIN. Untuk mempermudah proses 

pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman sebagai berikut: 

A. Pedoman Dokumentasi 

Aspek yang akan didokumentasi 

1. Identifikasi, Deskripsi dan Analisis Desain Kartu Nama : 

a. Identifikasi karya 

1) Judul  

2) Gambar/ Nama Desainer 

3) Tahun 

b. Deskripsi Desain 

1) Pengaplikasian software dalam pembuatan desain 

2) Penggunaan jenis huruf (tipografi) 

3) Bentuk desain 

4) Pertimbangan dari unsur-unsur desain/rupa, baik dalam 

komposisi warna  

5) Mempertimbangkan prinsip-prinsip desain 

c. Analisis Desain 

Penjelasan secara lebih rinci dari deskripsi desain dengan  pertimbangan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain. 

2. Identifikasi, Deskripsi dan analisis Desain Leaflet : 

a. Identifikasi karya desain  

1) Judul 

LAMPIRAN 4 
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2) Gambar/ Nama desainer 

3) Tema 

4) Ukuran 

5) Tahun  

b. Deskripsi Desain 

1) Pengaplikasian software dalam pembuatan desain 

2) Headline 

3) Gambar Ilustrasi 

4) Body copy 

5) Splash 

6) Slogan  

7) Background  

8) Penggunaan jenis huruf (tipografi) 

9) Pertimbangan dari unsur-unsur desain, baik dalam komposisi 

warna 

10) Mempertimbangkan prinsip-prinsip desain grafis 

c. Analisis Desain 

Penjelasan secara lebih rinci dari deskripsi desain 

3. Identifikasi, Deskripsi dan analisis Desain PIN : 

a. Identifikasi karya desain 

1) Judul 

2) Gambar/ Nama desainer 

3) Tahun  

b. Deskripsi desain PIN 

1) Pengaplikasian software dalam pembuatan desain 

2) Bentuk Desain  

3) Pemilihan gambar ilustrasi 

4) Background  

5) Penggunaan jenis huruf (tipografi) 

6) Pertimbangan dari unsur-unsur desain/rupa, baik dalam 

komposisi warna  
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7) Mempertimbangkan prinsip-prinsip desain 

c. Analisis Desain PIN 

Uraian secara lebih rinci dari deskripsi desain PIN tersebut 

4. Deskripsi dan analisis Desain Packaging : 

a. Pengaplikasian software dalam pembuatan desain 

b. Warna 

c. Jenis huruf 

d. Perusahaan 

e. Logo 

f. Izin (halal/tidak) 
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PROGRAM PEMBELAJARAN TAHUNAN 

SMK NEGERI 2 ADIWERNA 

Tahun Pelajaran : 2010 / 2011 

 

Program Keahlian : Multimedia 

Mata Diklat  : Produktif Multimedia 

Tingkat   : X (sepuluh) 

SEMESTER 
KOMPETENSI / SUB 

KOMPETENSI 

DURASI 

WAKTU (JP) 
KET 

 

 

 

 

 

GASAL 

1. Menggabungkan 

gambar 2D kedalam 

multimedia 

 Junlah Minggu : 

1.1 Mengedit gambar digital 3 x 4 jam 
Smtr. Gasal : 27 

Minggu 

1.2 Menggunakan 

software grafik 

multimedia 2D 

6 x 4 jam  

Interface   

  
Smtr. Gasal : 18 

Minggu 

 36 jam 1 Minggu = 2 JP 

  1 JP = 45 menit 

 

 

 

 

GENAP 

1.3 Menampilkan karya 

seni digital 2D 
6 x 3 jam Jumlah Minggu : 

 18 jam 
Smtr. Genap : 30 

Minggu 

  Minggu Efektif : 

  
Smtr. Genap : 16 

Minggu 

  1 Minggu = 2 JP 

  1 JP = 45 menit 

 Mengetahui,      Adiwerna, 24 Juli 2010 

Kepala SMK N 2 Adiwerna    Guru Mata Diklat 

 

 

Drs. Parjana      Entin Puspitasari, S.Kom  
NIP 19600601 198803 1 004   

 

Minggu Efektif: 

LAMPIRAN 5 
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PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU 

 

 Mata Diklat  : Multimedia 

 Kelas   : X ( sepuluh ) 

 Semester  : 1 (satu) / Gasal 

 Tahun Pelajaran  : 2010 / 2011 

 

A. Banyaknya Minggu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Banyaknya Minggu tidak efektif untuk KBM : 

 

1. UTS      =   2   minggu 

2. UAS      =   2   minggu 

3. Pembagian Raport     =   1   minggu 

4. Libur sekolah     =   2  minggu 

5. Cadangan      =   1   minggu 

           

    8  Minggu 

 

C. Banyaknya Minggu efektif dan jumlah jam per minggu 

1. Banyaknya minggu efektif   =   9  minggu 

2. Banyaknya pelajaran per minggu  =    4  jam ( @ 45 menit ) 

3. Banyaknya jam efektif   =   36  jam 

 

 

 

 

 

 

No Nama Bulan 
Banyaknya 

Minggu 

1. Juli 5 

2. Agustus 4 

3. September 4 

4. Oktober 5 

5. November 4 

6. Desember 5 

7 Januari - 

 Jumlah 27 

F /751/KUR/T/3 

 

02 – 01 - 2006 
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No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi 

Waktu 

1. 

 

Menggabungkan gambar 2D 

kedalam sajian multimedia 

1.1 Mengedit gambar digital 

1.2 Menggunakan software 

grafik multimedia 2D  

 

3 x 4 jam 

 

6 x 4 jam 

 Jumlah 36 jam 

 

 

 Mengetahui,            Adiwerna, 24 Juli 2010 

Kepala SMK N 2 Adiwerna          Guru Mata Diklat 

 

 

 

Drs. Parjana             Entin Puspitasari, S.Kom 

NIP 19600601 198803 1 004      
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PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU 

 

 Mata Diklat  : Multimedia 

 Kelas   : X ( sepuluh ) 

 Semester  : 2 ( dua) / Genap 

 Tahun Pelajaran  : 2010 / 2011 

A. Banyaknya Minggu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Banyaknya Minggu tidak efektif untuk KBM : 

 

1. Kegiatan tengah semester    =   1   minggu 

2. Kegiatan ulangan umum    =   1   minggu 

3. Ujian Nasional dan Ujian Sekolah   =   1   minggu 

4. Ulangan Harian, Ujian Blok dan Ulangan Semester =   2   minggu 

5. Pembagian Raport     =   1   minggu 

6. Libur sekolah     =   5  minggu 

7. Cadangan      =   1   minggu 

           

    13  Minggu 

 

C. Banyaknya Minggu efektif dan jumlah jam per minggu 

1. Banyaknya minggu efektif    =   16  minggu 

2. Banyaknya pelajaran per minggu   =     2  jam (@ 45 

menit) 

3. Banyaknya jam efektif    =   32  jam 

 

 

 

 

 

 

No Nama Bulan Banyaknya Minggu 

1. Januari 4 

2. Februari 4 

3. Maret 4 

4. April 5 

5. Mei 4 

6. Juni 4 

7 Juli 5 

 Jumlah 30 

F /751/KUR/T/3 

 

02 – 01 - 2006 

 



141 

 

 

 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu 

1. 

 

 

Menggabungkan gambar 2D 

kedalam sajian multimedia  

 

Menampilkan karya seni 

digital 2D. 

 

6 x 3 jam 

 

 

 Jumlah 18 jam 

 

Mengetahui,      Adiwerna, 24 Juli 2010 

Kepala SMK N 2 Adiwerna    Guru Mata Diklat 

 

 

 

 

Drs. Parjana                 Entin Puspitasari, S.Kom 

NIP 19600601 198803 1 004 
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STRUKTUR KURIKULUM KOMPETENSI KEJURUAN 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Memahami etimologi 

multimedia 

1.1 Mendeskripsikan tentang multimedia 

1.2 Menjelaskan multimedia content 

production 

1.3 Menjelaskan multimedia communication. 

2. Memahami alir proses 

produksi produk multimedia 

2.1 Menjelaskan proses pre production 

multimedia 

2.2 Menjelaskan proses production 

multimedia 

2.3 Menjelaskan proses post production 

multimedia. 

3. Merawat peralatan multimedia 3.1 Menjelaskan langkah-langkah perawatan 

peralatan multimedia 

3.2 Melakukan perawatan peralatan 

multimedia 

3.3 Membuat kartu perawatan peralatan 

multimedia. 

4. Mengelola isi halaman web 4.1 Memeriksa informasi untuk relevansi 

dan currency 

4.2 Memeriksa links dan navigasi 

4.3 Mengedit informasi sesuai kebutuhan 

4.4 Menguji dan memastikan perubahan 

perubahan. 

5. Menerapkan teknik 

pengambilan gambar produksi 

5.1 Menjelaskan prosedur pengoperasian 

kamera video 

5.2 Mengoperasikan kamera video 

5.3 Mengisi dan merawat battery selama 

pengambilan gambar 

5.4 Mengoperasikan kamera 

5.5 Menata kabel-kabel kamera 

5.6 Mengoperasikan clapper board. 

LAMPIRAN 6 
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6.  Menerapkan prinsip-prinsip 

seni grafis dalam desain 

komunikasi visual untuk 

multimedia 

6.1 Menjelaskan kaidah estetika dan etika 

seni grafis (nirmana) 

6.2 Membuat sketsa 

6.3 Menggambar perspektif 

6.4 Menggambar objek 

6.5 Menggambar ilustrasi. 

7. Menguasai cara menggambar 

kunci untuk animasi 

7.1 Menjelaskan syarat animasi 

7.2 Membuat gambar kunci 

7.3 Mengatur dan melengkapi gambar 

kunci. 

8. Menguasai cara menggambar 

clean-up dan sisip 

8.1 Mendeskripsikan gambar yang asli 

8.2 Membuat gambar-gambar asli 

8.3 Mendeskripsikan gambar tiga dimensi 

8.4 Membuat gambar tiga dimensi. 

9. Menguasai dasar animasi 

stop-motion (bidang datar) 

9.1 Mendeskripsikan syarat-syarat animasi 

9.2 Membuat model warna dan tempat 

warna. 

10. Menggabungkan teks 

kedalam sajian multimedia 

10.1 Menggunakan software teks 

multimedia 

10.2 Mendesain teks multimedia. 

11. Menggabungkan gambar 2D 

kedalam sajian multimedia 

11.1 Mengedit gambar digital 

11.2 Menggunakan software grafik 

multimedia 2D 

11.3 Menciptakan design grafik Multimedia 

2D 

11.4 Menampilkan karya seni digital 2D. 

12. Menggabungkan fotografi 

digital kedalam sajian 

multimedia 

12.1 Menggunakan kamera digital 

12.2 Menggabungkan foto digital kedalam 

rangkaian Multimedia 

12.3 Menciptakan susunan karya seni foto 

digital dan grafik 2D. 
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13. Menggabungkan audio ke 

dalam sajian multimedia 

13.1 Menjabarkan format audio digital 

13.2 Menggunakan software audio digital 

13.3 Merancang audio digital 

13.4 Membangun track audio digital. 

14. Membuat story board 

aplikasi multimedia 

14.1 Mengidentifikasi kebutuhan  

14.2 Merencanakan alur isi story board 

14.3 Medeskripsikan proses pelaksanaan 

dalam story board. 

15. Memahami cara penggunaan 

peralatan tata cahaya. 

15.1 Menjelaskan dasar tata cahaya 

15.2 Menjelaskan efek cahaya 

15.3 Menyiapkan operasi lighting 

16. Menerapkan efek khusus 

pada objek produksi 

16.1 Mengidentifikasikan materi penunjang 

efek khusus 

16.2 Menginstallasi software efek khusus 

16.3 Membuat efek khusus pada obyek. 

17. Menyusun proposal 

penawaran 

17.1 Menganalisa syarat-syarat proyek 

17.2 Mengidentifikasi keterampilan yang 

sesuai dengan persyaratan laporan 

17.3 Membuat rancangan biaya biaya dan 

sumber sumber yang ada 

17.4 Membuat proposal  

17.5 Membuat pengajuan permohonan 

tender. 
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SILABUS 

 

NAMA SEKOLAH : SMK N 2 Adiwerna 

MATA PELAJARAN : Multimedia 

KELAS/SEMESTER : X/2 

STANDAR KOMPETENSI : Menggabungkan Gambar 2D ke dalam Sajian Multimedia  

ALOKASI WAKTU : 108 X 45 menit 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

1. mengedit gambar 

digital 

 Istilah yang benar 

untuk gambar digital 

digunakan dalam 

konteks yang 

spesifik  

 Penggunaan range 

format file grafik, 

manajemen file dan 

sistem pemindahan 

ditampilkan secara 

benar, termasuk 

penyimpanan, 

 Gambar digital 

 Pengoperasian 

software multimedia 

pengolah gambar 

digital 

 Pemindaian gambar 

 

 Mengidentifikasi 

penyusunan gambar 

digital dengan benar 

 Menjelaskan 

perbedaan antara 

gambar digital 

berbasis vektor 

dengan gambar 

digital berbasis 

raster 

 Memahami 

penggunaan format 

 Observasi 

 Ujian lisan 

 Ujian tulis 

 Portofolio 

 Ujian 

praktek 

12 12   Gambar 

digital 

 Komputer 

 Software 

multimedi

a pengolah 

gambar 

digital 

 Scanner   

 Gambar 

cetak 

 Gambar 

LAMPIRAN 7 

http://www.ntis.gov.au/cgi-bin/waxhtml/~ntis2/unit.wxh?page=80&inputRef=23435&sCalledFrom=std
http://www.ntis.gov.au/cgi-bin/waxhtml/~ntis2/unit.wxh?page=80&inputRef=23436&sCalledFrom=std
http://www.ntis.gov.au/cgi-bin/waxhtml/~ntis2/unit.wxh?page=80&inputRef=23436&sCalledFrom=std
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KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

importing, exporting, 

dan pemindahan 

gambar digital 

sebagai file 

elektronik 

 Program software 

untuk mengedit 

grafik bitmap dan 

vektor kontemporer 

diidentifikasi dan 

fitur-fiturnya 

dijelaskan 

 Properties gambar 

vektor dan bitmap 

diidentifikasi dan 

fitur-fiturnya 

dijelaskan 

 Konversi dari bitmap 

ke gambar vektor 

dan sebaliknya 

ditampilkan untuk 

pekerjaan spesifik 

 Peralatan scanning 

dioperasikan secara 

benar untuk 

file gambar untuk 

kegiatan multimedia 

lebih lanjut 

 Mengatur file 

gambar 

(menyimpan, 

mengimpor, 

mengekspor dan 

memindah) 

 Memilih software 

multimedia 

pengolah gambar 

digital sesuai 

dengan kebutuhan 

dengan tepat 

 Menjalankan 

software multimedia 

pengolah gambar 

sesuai dengan 

prosedur 

 Mengidentifikasi 

bagian-bagian 

software multimedia 

pengolah gambar 

dan mengetahui 

tangan 

 Komputer 
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KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

mengkonversikan 

nada atau garis 

gambar 

berkelanjutan ke data 

digital, dengan 

memperhatikan detil 

nada, halftone, 

resolusi dan koreksi 

gambar 

penggunaannya 

dengan benar 

 Mempelajari 

penggunaan fitur-

fitur yang tersedia 

untuk menghasilkan 

gambar digital 

sesuai dengan 

kebutuhan 

 Mempelajari sifat-

sifat gambar digital 

yang dapat diolah 

lebih lanjut 

 Menjelaskan sifat-

sifat gambar digital 

 Menyimpan gambar 

digital dalam format 

yang ditentukan 

 Mengekspor gambar 

digital 

 Mengimpor gambar 

digital 

 Mengkonversi 

gambar digital ke 

format tertentu 
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KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

 Menghubungkan 

alat pemindai ke 

komputer sesuai 

dengan prosedur 

 Menginstall driver 

alat pemindai bila 

dibutuhkan sesuai 

dengan prosedur 

 Menjalankan alat 

pemindai gambar 

sesuai dengan 

prosedur 

 Menentukan gambar 

cetak yang akan 

dipindai (majalah, 

photo, gambar 

tangan, koran) 

 Meletakkan gambar 

cetak yang akan 

dipindai ke dalam 

alat pindai dengan 

benar 

 Melakukan 

pemindaian gambar 

cetak melalui 



149 

 

 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

software multimedia 

pengolah gambar 

dengan benar 

 Mengatur opsi-opsi 

pemindaian sesuai 

dengan kebutuhan 

 Melakukan koreksi 

dan mengatur sifat-

sifat gambar digital 

hasil pemindaian 

untuk pekerjaan 

lebih lanjut 

 Menyimpan gambar 

digital ke dalam 

format tertentu 

 Menutup software 

multimedia 

pengolah gambar 

sesuai dengan 

prosedur 

 Mematikan alat 

pemindai gambar 

sesuai dengan 

prosedur 
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KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

2. Menggunakan 

software grafik 

multimedia 2D 

 Software 2D yang 

sesuai dinilai dan 

dipilih untuk media 

yang diperlukan 

(hard copy atau 

layar) 

 Ditampilkan 

pemasukan dan 

pengeluaran software 

grafik yang dipilih 

dan peralatan dan 

fitur-fitur program 

digunakan secara 

benar 

 Pengeditan dan 

manipulasi grafik 

ditampilkan dan 

peralatan dan  fitur-

fitur program 

digunakan secara 

benar 

 Grafik disimpan dan 

dibuka menggunakan 

format file yang 

telah dipilih 

 Software multimedia 

2D berbasis vektor 

 Software multimedia 

2D berbasis raster 

 Memilih software 

multimedia 

pengolah gambar 

digital sesuai 

dengan kebutuhan 

dengan tepat 

 Menjalankan 

software multimedia 

pengolah gambar 

sesuai dengan 

prosedur 

 Mengidentifikasi 

bagian-bagian 

software multimedia 

pengolah gambar 

dan mengetahui 

penggunaannya 

dengan benar 

 Mempelajari 

penggunaan fitur-

fitur yang tersedia 

untuk menghasilkan 

gambar digital 

sesuai dengan 

kebutuhan 

 Observasi 

 Ujian lisan 

 Ujian tulis 

 Portofolio 

 Ujian 

praktek 

12 12   Manual 

software 

offline 

 Buku 

pendukung 

 tutorial 

online 

 Software 

multimedi

a pengolah 

gambar 

digital 

 Komputer 
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KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

 Mempelajari sifat-

sifat gambar digital 

yang dapat diolah 

lebih lanjut 

 Menjelaskan sifat-

sifat gambar digital 

 Memuat gambar 

digital sesuai 

dengan prosedur 

 Mengolah gambar 

sesuai dengan 

kebutuhan 

 Melakukan koreksi 

dan mengatur sifat-

sifat gambar digital 

untuk pekerjaan 

lebih lanjut 

 Menyimpan gambar 

digital dalam format 

yang ditentukan 

 Mengekspor gambar 

digital 

 Mengimpor gambar 

digital 

 Mengkonversi 
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KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

gambar digital ke 

format tertentu 

 Menutup software 

multimedia 

pengolah gambar 

sesuai dengan 

prosedur 

3. Menciptakan 

design grafik 

multimedia 2D 

 Suatu design 

sederhana dinilai 

untuk solusi gambar 

digital yang sesuai  

 Grafik yang 

menggabungkan 

prinsip desain 

diciptakan 

menggunakan 

software yang telah 

dipilih untuk 

menghasilkan grafik 

vektor atau bitmap 

dan karya seni digital 

 Teknik karya seni 

digital 2D 

ditampilkan 

 Desain grafis  Menggambar 

rancangan desain 

yang akan dibuat 

 Memilih gambar 

cetak yang akan 

digunakan 

 Memindai gambar 

cetak dengan cermat 

 Mengorganisir file-

file yang 

dibutuhkan untuk 

mendesain dengan 

memperhatikan hak 

cipta yang terdapat 

pada file 

 Menjalankan 

software multimedia 

 Observasi 

 Ujian lisan 

 Ujian tulis 

 Portofolio 

 Ujian 

praktek 

12 24   gambar 

cetak 

 software 

manajeme

n file 

 software 

multimedi

a pengolah 

gambar 

digital 

 alat 

pemindai 

gambar 

 Komputer 
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KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

termasuk cara 

penggunaan painting, 

editing dan pallet 

yang benar 

 Susunan karya seni 

dan mozaik digital 

diciptakan dengan 

menyesuaikan mode 

gambar, resolusi, 

modifikasi gambar 

menggunakan filter, 

memilih mode warna 

yang sesuai untuk 

hasil dan membuat 

halftone serta 

pemisahan warna 

untuk prosedur 

percetakan yang 

relevan 

 Desain grafik diedit 

(ditekankan dan 

ditambahkan) 

menggunakan teknik 

pemilihan yang 

akurat, special effect, 

pengolah gambar 

sesuai dengan 

prosedur 

 Memuat gambar-

gambar digital yang 

dibutuhkan 

 Mengolah gambar 

digital 

 Menggabungkan 

gambar digital baik 

yang berbasis 

vektor maupun yang 

berbasis bitmap 

 Menyusun gambar 

digital  dengan 

menyesuaikan mode 

gambar, resolusi, 

modifikasi gambar 

menggunakan filter, 

memilih mode 

warna yang sesuai 

untuk hasil dan 

membuat halftone 

serta memisahkan  

warna untuk 
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KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

cropping dan resize 

gambar dan disimpan 

menggunakan 

software yang telah 

dipilih 

 Elemen desain grafik 

disatukan ke dalam 

rangkaian 

multimedia 

prosedur percetakan 

yang relevan 

 Menerapkan spesial 

effect, cropping dan 

resize gambar 

 Menyimpan gambar 

digital hasil olah ke 

format tertentu 

 Menyatukan gambar 

digital hasil oleh ke 

dalam rangkaian 

multimedia 

4. Menampilkan 

karya seni digital 

2D 

 Grafik diuji dan 

dijalankan sebagai 

bagian dari tampilan 

multimedia 

 Gambar digital 

disiapkan secara 

professional untuk 

tampilan multimedia 

menggunakan 

„mount cutter‟ 

 Grafik diberi judul 

dan dilaminating 

 Karya seni digital 2D  Menjalankan 

software penguji 

gambar digital 

 Memuat gambar 

digital hasil olah 

 Menguji tampilan 

rangkaian 

multimedia 

 Memberikan label 

pada gambar digital 

hasil olah 

 Mencetak gambar 

 Observasi 

 Ujian lisan 

 Portofolio 

 Ujian 

praktek 

12 12 -  Software 

multimedi

a penguji 

gambar 

digital 

 Alat 

pencetak 

gambar 

digital 

 Alat 

laminasi 

 Komputer 
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KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

sesuai ukuran 

tampilan  

 Karya seni digital 

besar yang tidak 

berwarna 

ditampilkan dibawah 

screened glass atau 

Perspex 

 Gambar 

dipublikasikan 

secara elektronik bila 

diperlukan 

digital hasil olah 

 Mengemas gambar 

hasil cetak sesuai 

dengan kebutuhan 

 Menutup software 

penguji gambar 

digital sesuai 

dengan prosedur 

Mengetahui 

Kepala UPTD SMK Negeri 2 Adiwerna 

 

 

Drs. Parjana 
NIP. 19600601 198803 1 004 

                                         Adiwerna, 12 Juli 2010 

      Guru Mata Pelajaran 

      Produktif MM 

 

                                    Alfian Fauzi, S.Si             
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah    : SMK Negeri 2 Adiwerna 

Mata pelajaran   : Multimedia 

Kelas/smstr   : X / II 

Alokasi waktu  : 2  x pertemuan {(2 X = 8 

jam), (1 jam = 45 menit)} 

Standar kompetensi  : Menggabungkan Gambar 

2D ke dalam Sajian Multimedia 

Kompetensi dasar  : Menciptakan design grafik 

multimedia 2D (Leaflet)  

 

Indicator: 

1. Pemahaman tentang warna dalam suatu media visual 

2. Eksplorasi warna yang sesuai dalam media visual 

3. Menjelaskan langkah-langkah berkarya membuat leaflet 

4. Berkarya membuat leaflet dengan tema yang telah ditentukan  

 

A. Tujuan pembelajaran 

5. siswa dapat memahami arti dari warna yang digunakan dalam desain 

grafis 

6. siswa dapat menjelaskan kembali sifat-sifat warna yang digunakan 

dalam desain grafis  

7. siswa dapat memahami langkah-langkah membuat leaflet 

8. siswa dapat membuat leaflet 

 

B. materi pembelajaran 

1. Psikologi warna 

a. Penjelasan tentang arti-arti warna 

Setiap negara dan budaya memiliki arti tersendiri dalam mengartikan 

warna, meski begitu penjelasan berikut warna mempunyai arti 

yang universal 

 

 

LAMPIRAN 8 

http://www.ntis.gov.au/cgi-bin/waxhtml/~ntis2/unit.wxh?page=80&inputRef=23435&sCalledFrom=std
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1) Merah 

Melambangkan perjuangan, nafsu, aktif, agresif, dominan, kemauan 

keras, persaingan, keberanian, energi, kehangatan, cinta, bahaya. 

a) Merah dengan hijau, akan menjadi simbol natal 

b) Merah degan putih, akan mempunyai arti bahagia di budaya 

oriental 

c) Merah terang melambangkan kemauan atau cita-cita. 

d) Merah jambu melambangkan romantisme, feminin, pasrah, 

menggemaskan dan jenaka 

2) Biru  

Melambangkan ketenangan, kepercayaan, keamanan, teknologi 

kebersihan dan keteraturan 

a) Logo bank – bank di Amerika berwarna biru memberikan kesan 

kepercayaan. 

b) Biru tua melambangkan perasaan yang mendalam, konsentrasi, 

kooperatif, cerdas, perasa, integratif, tenang, bijaksana, tidak 

mudah tersinggung, banyak teman. 

c) Biru muda melambangkan bertahan, keras kepala, bangga diri, 

berpendirian tetap. 

3) Hijau 

Melambangkan alami, sehat, keinginan, keberuntungan, kebanggaan, 

kekerasan hati dan berkuasa 

a) Di Timur tengah warna hijau sagat disukai. Oleh karena itu di 

indonesia, islam sering disimbolkan edengan warna hijau 

b) Orang yang menyukai warna hijau ini umumnya senang dipuji dan 

senang menasehati orang 

4) Kuning  

Melambangkan optimisme, harapan, tidak jujur, berubah-ubah, gembira, 

santai 



158 

 

 

a) Di negara barat, kuning diartikan pengecut 

b) Kuning terang melambangkan sifat spontanitas yang eksentrik, 

toleransi, investigatif, menonjol, berubah-ubah sikap 

c) Kuning adalah warna keramat dalam agama hindhu 

5) Ungu/jingga 

Melambangkan spiritual, misteri, kebangsawanan, sombbong, kasar, 

keangkuhan 

a) Warna ungu sangat sulit ditemukan di alam 

b) Sifatnya sedikit kurang teiti tetapi selalu penuh harapan 

6) Oranye 

Melambangkan energi, semgat, segar, keseimbangan, ceria, hagat, 

a) Menekankan produk yang tidak mahal 

b) Biasa dipakai unuk produk minuman rasa jeruk 

7) Coklat 

Tanah / bumi, kenyamanan, daya tahan, suka merebut, tidak suka 

memberi hati, kurang toleran, pesimis terhadap kesejahteraan dan 

kebahagiaan masa depan. 

8) Abu-abu 

Intelek, futuristik, milnium, kesederhanaan, sedih 

a) Warna ini paling gampang/mudah dilihat 

b) Warna ini tidak menunjukan arti yang jelas 

c) Netral dan sama sekali bebas dari kecenderungan psikologi 

9) Putih  

Suci, bersih, tepat, tidak bersalah 

a) Melambangkan perkawinan (gaun pengantin warna putih) 

b) Di India dan cina, warna putih melambangkan kematian 

10) Hitam 

Power, jahat, canggih, kematian, misteri, ketakutan, sedih, anggun 
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a) Melambangkan kematian dan kesedihan di budaya barat 

b) Sebagai warna kemasan, hitam melambangkan keanggunan 

(elegance), kemakmuran (wealth) dan kecanggihan 

(sophiscated) 

2. Tips pemilihan warna 

a. Sebelum memilih warna, kita harus mengetahui pembautan 

warna,kita juga harus dapat membedakan antara hue, lightness, 

saturation juga warna primer, komplementer, monokrom dan 

psikologi warna 

b. Mengetahui target / audience yang akan menggunakan karya kita 

c. Jika telah memilih warna tertentu, bukan berarti warna lain tidak 

bisa dipakai, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai warna 

lain tersebut mengalahkan kekuatan warna yang kita pilih. 

d. Sebelum mendisain menentukan dulu warna latar belakang 

(background)  

e. Keunggulan background gelap dapat diberi efek cahaya dan 

keuntungan background putih dapat diberi efek bayangan 

f. Sebelum memilih warna yang berbeda jenis, lebih mudah memilih 

warna monokrom yang berbeda gelap terang (lightness) atau cerah 

pudar. Terlalu banyak perbedaan warna, seperti warna pelangi akan 

sulit mengaturnya, dibandingkan 2 warna tapi dengan variasi gelap 

terang. 

g. Terlalu banyak warna dan gelapterang akan mengakibatkan kontras 

yang berlebihan 

h. Tentukan / batasi warna utama hanya 2 atau 3 warna saja, hitam 

dan putih jangan dianggap sebagai warna karena fungsinya adalah 

sebagai cahaya (lightness) 

i. Alam adalah contoh yang baik untuk mendapatkan kombinsai 

warna yang harmonis. Coba lihat pohon daun, tanah, dan langit 

disaat pagi hingga malam. Karena kita terbiasa dengan alam 
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tersebut maka kita tidak akan mengatakan “kacau” sehingga tidak 

ada wrna yang bertabrakan di alam. 

j. Warna yang tidak biasa / natural seperti cyan, magenta, ungu, 

dapat dipakai untuk mengejutkan audience. Tetapi jika terlalu 

banyak kejutan, karya kita akan kehilangan informasi yang ingin 

disanpaikan 

3. Leaflet 

a. Pengertian leaflet 

Merupakan media penyampai pesan dengan disertai penjelasan yang 

lengkap. 

b. Penempatan komposisi yang sesuai pada leaflet agar tidak terkesan 

berat sebelah atau tidak seimbang. 

c. Pembuatan background dengan disesuaikan tema yang ditentukan. 

d. Langkah–langkah membuat leaflet:  

1) Pertama-pertama siswa mempersiapkan media gambar dan 

gambar digital. 

2)  Guru memberikan tema dan jenis produk yang akan dibuat 

kepada siswa. 

3) Siswa membuat rancangan atau desain pada kertas yang telah 

disediakan. 

4) Siswa membuka perangkat software Coreldraw X2 atau Adobe 

Photosop CS3. 

5)  Siswa memindahkan desain yang telah dibuat di kertas ke 

dalam komputer.  

6) siswa mengolahnya dengan menggunakan software yang 

dibutuhkan atau sesuai desain produk yang akan dibuat sampai 

jadi. 

7) Siswa mengumpulkan softfile hasil akhir kepada guru untuk di 

evaluasi. 
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8) Jika karya siswa sudah di evaluasi dan dianggap sudah bagus 

oleh guru bisa langsung dicetak melalui alat print yang telah 

disediakan disekolah. 

 

C. Model pembelajaran 

1. model 

a. klasikal 

b. CTL (contextual teaching learning) 

2. metode 

a. ceramah  

b. Tanya jawab 

c. Demonstrasi  

d. Learning by doing 

e. Penugasan 

 

D. Langkah pembelajaran 

1. Kegiatan awal 

a. presensi untuk mengetahui jumlah siswa yang mengikuti peruses 

pembelajaran 

b. pretest tentang unsur-unsur seni rupa kepada siswa untuk 

mengukur seberapa jauh tingkat pengetahuan dasar dari seni rupa 

2. Kegiatan inti 

a. menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam seni rupa salah satunya 

adalah garis 

b. menjelaskan pengertian warna 

c. menjelaskan arti  warna disertai dengan gambar contoh 

d. menjelaskan sifat-sifat warna 

e. Membuat leaflet suatu produk dengan menggunakan software 

Coreldraw dan Adobe Photoshop 

3. Kegiatan akhir 

a. Tanya jawab tentang penjelasan materi yang telah disampaikan 
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b. Meninjau kesulitan atau kendala yang dihadapi dalam pembuatan 

leaflet. 

 

E. Alat/bahan dan sumber pembelajaran 

1. Alat  

a. Hasil karya leaflet 

b. Computer  

c. LCD proyektor 

2. Bahan 

a. kertas gambar A4 

 

F. Sumber 

a. Modul pembelajaran 

b. Dasar-dasar menggambar. 

c. Graphic desain penerbit informatika 

 

G. Penilaian 

1. Hasil karya leaflet 

KRITERIA PENILAIAN 

Nilai 

Item A B C D 
    PINDAHAN 

( angka ) 

1. Presensi      

2. Keaktifan saat pembelajaran      

3. Hasil tes (sumatif & formatif)      

4. Ketepatan waktu  

    ( mengumpul tugas ) 
     

Jumlah total 
 

 

 

 



163 

 

 

Final =  Jumlah Total 

                 Item 

Keterangan nilai (angka dan huruf) 

9,00  s.d. 10,00    =   A (baik sekali) 

7,51  s.d.   8,99     =   B (baik) 

7,50     =   C (cukup) 

6,50  s.d.   ≤ 5,99  =   D (kurang) 

 

Mengetahui              Adiwerna,  23 Maret 2011 

Kepala sekolah SMKN 2 Adiwerna           Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Drs. Parjana                                                                  Alfian Fauzi. S. Si  

NIP. 19600601 198803 1 004 
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LAMPIRAN 9 
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LAMPIRAN 10 
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Biodata Sumber Kunci “ Analisis Tugas-tugas Desain” 

 

 

 

Nama  : Rujito, S. Pd  

TTL  : Pemalang, 11 Januari 1983 

Alamat : Desa/Kec Watukumpul RT : 06 RW : 01, Pemalang, Jawa 

Tengah 

PT  : Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

Pengalaman Kerja : Sebagai Guru Animasi di SMK Negeri 11 Semarang 

Email  : jitoxtok@yahoo.co.id dan riptoruji@ymail.com  

Blog  : desainjitox.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 11 

mailto:jitoxtok@yahoo.co.id
mailto:riptoruji@ymail.com
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LAMPIRAN TEKNIK ANALISIS DATA 

No. REDUKSI DATA PENYAJIAN DATA PENARIK SIMPULAN/ VERIFIKASI 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data tentang sejarah berdirinya SMK 

Negeri 2 Adiwerna sebelumnya 

peneliti telah didapat dari penelitian 

secara dokumentasi, yang didapat dari 

Bapak Suwono selaku Ketua Prodi 

Multimedia. Isi dari dokumentasi 

tersebut sangatlah detail namun 

peneliti mereduksi data ini sehingga 

peneliti hanya mengambil data dari 

SMK Negeri 2 Adiwerna mulai 

dibangun, peresmian sekolah, 

pengelolaan dipercayakan kepada 

seseorang yang akhirnya menjabat 

sebagai kepala sekolah, awal nama 

sekolah, sampai akhirnya mulai 

pergeseran jabatan kepsek dari tahun 

Dari data dokumentasi tersebut 

setelah direduksi peneliti 

menyajikan sesuai dengan fokus 

kegiatan yang diteliti yaitu tentang 

sejarah berdirinya SMK N 2 

Adiwerna, yang dibahas dalam 

Gambaran umum SMK N 2 

ADiwerna. Dalam mengolah data 

hasil penelitian dokumentasi 

mengenai sejarah berdirinya SMK 

N 2 Adiwerna, bentuk sajian data 

berupa tulisan mengenai 

gambaran SMK Negeri 2 

Adiwerna mulai dibangun, 

peresmian sekolah, pengelolaan 

dipercayakan kepada seseorang 

Berdasarkan dari penyajian data dalam bentuk 

tulisan yang sangat jelas. Kemudian peneliti 

melakukan verifikasi terhadap dokumentasi 

yang telah didapat, dimana peneliti meninjau 

ulang terhadap dokumentasi yang membahas 

sejarah berdirinya SMK N 2 Adiwerna, yang 

hasilnya sama dengan penyajian data karena 

dokumentasi itu merupakan catatan data yang 

sudah ditetapkan atau data yang valid.  

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 12 
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2.   

 

 

2002 sampai yang terakhir 2007 

hingga sekarang dijabat oleh Drs. 

Parjana, untuk dibahas lebih lanjut 

dalam hasil penelitian.  

 

 

 

 

Data tentang sarana penunjang 

pembelajaran telah didapat melalui 

penelitian secara dokumentasi yang 

didapat dari Bapak Suwono selaku 

Ketua Prodi Multimedia. Isi dari 

dokumentasi tersebut sangatlah rinci 

namun peneliti mereduksi data ini 

sehingga berupa tentang keadaan fisik 

sekolah : dari beberapa bangunan 

yang masing-masing gedung 

mempunyai fungsi berbeda-beda, luas 

yang akhirnya menjabat sebagai 

kepala sekolah, awal nama 

sekolah, sampai akhirnya mulai 

pergeseran jabatan kepsek dari 

tahun 2002 sampai yang terakhir 

2007 hingga sekarang dijabat oleh 

Drs. Parjana. 

 

Dari data dokumentasi tersebut 

setelah direduksi peneliti 

menyajikan sesuai dengan fokus 

kegiatan yang diteliti yaitu tentang 

sarana penunjang pembelajaran 

yang dibahas dalam Gambaran 

umum SMK N 2 ADiwerna. 

Dalam mengolah data hasil 

penelitian dokumentasi mengenai 

sarana penunjang pembelajaran, 

bentuk sajian data berupa tulisan 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dari penyajian data dalam bentuk 

tulisan yang sangat jelas. Kemudian peneliti 

melakukan verifikasi terhadap dokumentasi 

yang telah didapat, dimana peneliti meninjau 

ulang terhadap dokumentasi dengan 

wawancara dan observasi yang membahas 

sarana penunjang pembelajaran, terutama 

mengenai keadaan lingkungan dari tingkat 

kebersihan dan kebisingan peneliti melakukan 

observasi. Hasil  penyajian data dari 

dokumentasi yang telah diverifikasi 

menunjukan sama karena dokumentasi itu 
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sekolah, hingga sekolah menyandang 

predikat dengan penambahan fasilitas. 

Kemudian tentang keadaan 

lingkungan dari tingkat kebersihan 

dan kebisingan, tentang keadaan guru 

dan karyawan hingga keadaan siswa 

yang telah dijadikan sebagai target 

penelitian. 

 

 

 

 

 

Data tentang sarana penunjang 

pembelajaran telah didapat melalui 

penelitian secara dokumentasi yang 

didapat dari Bapak Suwono selaku 

Ketua Prodi Multimedia. Isi dari 

dokumentasi tersebut tentang 

mengenai gambaran keadaan fisik 

sekolah : dari beberapa bangunan 

yang masing-masing gedung 

mempunyai fungsi berbeda-beda, 

luas sekolah, hingga sekolah 

menyandang predikat dengan 

penambahan fasilitas. Kemudian 

tentang keadaan lingkungan dari 

tingkat kebersihan dan kebisingan, 

tentang keadaan guru dan 

karyawan hingga keadaan siswa.  

 

Dari data dokumentasi tersebut 

setelah direduksi peneliti 

menyajikan sesuai dengan fokus 

kegiatan yang diteliti yaitu tentang 

program-program keahlian di 

SMK Negeri 2 Adiwerna. Dalam 

mengolah data hasil penelitian 

merupakan catatan data yang sudah 

ditetapkan atau data yang valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dari penyajian data dalam bentuk 

dokumentasi dengan tulisan yang sangat jelas. 

Kemudian peneliti melakukan verifikasi 

terhadap dokumentasi yang telah didapat, 

dimana peneliti meninjau ulang terhadap 

dokumentasi dengan wawancara yang 

membahas program-program keahlian di 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

beberapa program keahlian di SMK 

Negeri 2 Adiwerna, yang dijelaskan 

secara rinci namun peneliti mereduksi 

bahwa SMK tersebut menjalin kerja 

sama dengam industri dalam rangka 

melaksanakan Pendidikan Sistem 

Ganda (PSG) dan  setiap program 

keahlian disebut, sehingga pada 

program keahlian multimedialah yang 

lebih dituju. 

 

 

 

 

 

 

Data tentang kurikulum yang terlaksana 

di sekolah terutama untuk program 

keahlian multimedia telah didapat 

dokumentasi mengenai program-

program keahlian di SMK Negeri 

2 Adiwerna, bentuk sajian data 

berupa tulisan yang menjabarkan 

SMK tersebut menjalin kerja sama 

dengam industri dalam rangka 

melaksanakan Pendidikan Sistem 

Ganda (PSG) dan disebutkan pula 

setiap program keahlian, sehingga 

pada program keahlian 

multimedialah yang lebih 

difokuskan untuk dibahas ke 

dalam hasil penelitian dan 

pembahasan berikutnya. 

 

Dari data reduksi yang telah didapat 

dari hasil wawancara dan 

dokumentasi maka dapat disajikan 

ke dalam Kurikulum Tingkat 

SMK Negeri 2 Adiwerna, terutama mengenai 

program keahlian yang telah ditetapkan di 

SMK Negeri 2 Adiwerna dan pada progrma 

keahlian multimedialah yang lebih dijelaskan. 

Hasil  penyajian data dari dokumentasi yang 

telah diverifikasi menunjukan sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan penyajian data dalam bentuk 

penjelasan dari wawancara dan dokumentasi, 

kemudian peneliti menyimpulkan dan 

melakukan verifikasi dengan meninjau ulang 

melalui dokumen silabus multimedia untuk 
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4.  

melalui penelitian berawal secara 

wawancara dengan Bapak Suwono 

selaku Ketua Prodi Multimedia 

tentang kurikulum yang sedang 

dijalankan untuk program keahlian 

multimedia sehingga diberikan 

dokumentasinya yang berisi 

keterangan kurikulum yang saat ini 

sedang dilaksanakan dan selain itu 

juga terdapat pengembangan 

kurikulumnya. Dari hasil wawancara 

dan dokumentasi tersebut peneliti 

mereduksi pengembagan kurikulum 

untuk mata pelajaran multimedia. 

 

 

Data tentang sarana penunjang 

pembelajaran telah didapat melalui 

penelitian secara wawancara dan 

Stuan Pendidikan (KTSP) Mata 

Pelajaran Multimedia di SMK 

Negeri 2 Adiwerna Tegal. Dimana 

dalam penyajian data dijelaskan 

sedikit bagaimana kurikulum itu 

sebelum terlaksana dan kejelasan 

sedikit mengenai KTSP dan 

sedikit penjelasan pengembangan 

kurikulum hingga pengembangan 

kurikulum untuk mata pelajaran 

multimedia. 

 

 

 

Dari data yang telah direduksi yang 

didapat dari wawancara dan 

observasi, kemudian disajikan ke 

dalam faktor-faktor pendukung 

dan penghambat pembelajaran 

ditambahkan dalam pembahasan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMK 

Negeri 2 Adiwerna mengenai SKKD, dan KD 

yang digunakan dalam RPP  pembelajaran 

desain grafis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan penyajian data dalam bentuk 

penjelasan dari wawancara dan observasi, 

kemudian peneliti menyimpulkan dan 

melakukan verifikasi untuk meninjau ulang 

faktor-faktor pendukung dan penghambat 
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observasi. Wawancara dilakukan 

peneliti dengan dua guru pengampu 

pembelajaran desain grafis dan siswa 

kelas X multimedia 1, mengenai latar 

belakang pendidikan ke dua guru 

pengampu, persiapan sebelum 

mengajar membuat perangkat 

pembelajaran, tentang siswa, tentang 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan 

fasilitas kelas dan pembelajaran. 

Sehingga direduksi menjadi faktor-

faktor pendukung dan penghambat 

pembelajaran.  

 

Data tentang langakah-langkah 

pembuatan karya telah didapat 

melalui penelitian secara wawancara 

dengan guru pengampu dan penelitian 

secara observasi di laboratorium 

desain grafis di SMK Negeri 2 

Adiwerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mereduksi data penbeliti 

menyajikan data dalam langkah-

langkah membuat karya desain 

grafis dalam mata pelajaran 

multimedia di SMK Negeri 2 

Adiwerna Tegal. Dimana peneliti 

menyajikan data dari hasil 

pembelajaran desain grafis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan penyajian data peneliti 

menyimpulkan apa yang telah didapat yang 

kemudian di verifikasi untuk meninjau ulang 

data tersebut data yang telah diperoleh dari 

wawancara maupun observasi dengan 

penambahan sedikit mengenai kegiatan siswa 

ketika praktik, dan pemahamannya ketika 

dijelaskan. 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

multimedia. Ketika wawancara guru 

menjelaskan penggunaan software 

yang nantinya siswa lakukan dan 

dilanjut menjelaskan  langkah-langkah 

pembuatan dari awal persiapan desain 

hingga finishing. Saat observasi 

peneliti melihat kegiatan demonstrasi 

guru sama dengan apa yang 

dibicarakan ketika wawancara. 

Namun sayang sekali karya desain 

yang dimaksud wujudnya masih 

mengalami kekeliruan. Dari dua 

kegiatan penelitian tersebut peneliti 

mereduksi data mengambil data hasil 

wawancara sebagaian dengan 

ditambah data dari hasil penelitian 

observasi. 

 

Data tentang hasil karya desain grafis 

wawancara dan hasil penelitian 

dari penggunaan software untuk 

membuat desain, langkah-langkah 

pembuatannya dari persiapan 

media gambar digital hingga 

proses akhir, dan penambahan 

penjelasan mengenai karya yang 

ditunjukan sebagai contoh yang 

nantinya siswa juga harus 

membuat.  

 

 

 

 

 

Setelah meredukdi data peneliti 

menyajikan data. Sesuai dengan 

fokus kegiatan yang diteliti yaitu 

tentang materi ajar yang terkait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan display data dalam bentuk tabel 

kemudian disimpulkan. Kemudian peneliti 

melakukan verifikasi terhadap catatan 

lapangan, dimana peneliti melakaukan 

tinjauan ulang terhadap catatan lapangan yang 

dihasilkan dari pengelompokan data, 
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6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

siswa dari penilain guru dan analisis 

telah didapat melalui penelitian secara 

dokumentasi yang didapat dari Bapak 

Rujito selaku Guru Animasi dari SMK 

Negeri 11 Semarang. Sebelumnya 

peneliti melakukan wawancara 

dengan guru pengampu sebelum 

pelaksanaan proses pembelajaran di 

kelas, telah menjelaskan bahwa 

penugasan karya desain yang akan 

ditugaskan terhadap siswa selama satu 

semester yang nantinya akan 

dijelaskan mengenai materi ajarnya, 

antara lain : desain kartu nama, desain 

leaflet, desain PIN, desain sampul 

buku dan desain packaging. Ketika  

wawancara berlangsung guru 

pengampu menjelaskan materi dan 

langkah-langkah dari kelima karya 

dengan penugasan siswa yang 

dibahas dalam pembelajaran 

multimedia dengan materi desain 

grafis. Dalam mengolah data 

berupa hasil wawancara terhadap 

guru pengampu dan terhadap 

siswa kelas X multimedia 1 

mengenai materi ajar dan tugas 

siswa. Selain itu pada hasil 

observasi ketika proses 

pembelajaran berlangsung di 

laboratorium multimedia, serta 

dari dokumen karya desain leaflet 

siswa. Bentuk sajian data berupa 

tabel penilaian karya desain leaflet 

yang dinilai oleh guru SMK 

Negeri 11 Semarang secara 

objektif sesuai dengan KKM 75 

(lihat hal. 99). Setelah dinilai lalu 

pembandingan, dan pertimbangan yang telah 

dilakukan. Dalam hal ini peneliti meninjau 

ulang terhadap catatan lapangan yang 

membahas pembelajaran desain grafis dalam 

mata pelajaran multimedia mengenai karya 

desain yang berhasil ditugaskan terhadap 

siswa dalam jangka waktu satu semester 

hanya terdiri dari tiga karya desain saja antara 

lain desain kartu nama, desain leaflet dan 

PIN, dimana ketika peneliti mewawancarai 

guru menyatakan mempunyai rancangan 

penugasan karya desain terdiri dari lima 

penugasan. Selain itu verifikasi dilakukan 

terhadap pembahasan pencapaian hasil ketiga 

karya desain siswa SMK Negeri 2 Adiwerna 

Tegal, melalui hasil analisis yang dilakukan 

guru SMK Negeri 11 Semarang terhadap 

ketiga karya desain grafis berdasarkan 

pencapaian hasil kategori baik dan kategori 



181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

desain. Dalam penjelasannya, guru 

pengampu menunjukan sekaligus 

kelima karya hasil desain yang harus 

dicapai oleh siswa. Namun dari 

beberapa produk desain, peneliti 

merasa ada kejanggalan terhadap 

salah satu karya desain yaitu desain 

leaflet. Desain leaflet yang guru 

tunjukan adalah wujud desain iklan 

pada media cetak. Ketika kegiatan 

penelitian observasi di laboratorium 

multimedia saat minggu ke tiga, guru 

pengampu membawakan materi 

mengenai desain leaflet. Guru 

menyampaikan materi yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya, dan 

pemberian tugas hingga pengumpulan 

tugas desain leaflet dengan wujud 

desain iklan media cetak. Dari hasil 

guru menganalisis, karya leaflet 

menjadi tiga kategori, antara lain : 

kategori baik, kategori cukup dan 

kategori kurang. Hasil analisis 

tersebut juga dihasilkan dalam 

bentuk tabel (lihat hal. 99). 

cukup yang kemudian ditarik kesimpulan 

dalam bab V dinyatakan bahwa hasil 

pembelajaran siswa kelas X multimedia 1 

pembelajaran desain grafis yang berlangsung 

belum mencapai tujuan dari pembelajaran. 
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8.  

catatan wawancara dan catatan 

observasi di laboratorium multimedia, 

peneliti mereduksi data, memilih data 

yang penting, dan membuang yang 

tidak dipakai. Dimana peneliti hanya 

mengambil satu jenis penugasan 

desain leaflet untuk dibahas lebih 

lanjut dalam hasil penelitian dan 

pembahasan. Dengan demikian ada 

lima karya desain yang ditugaskan, 

untuk penelitian ini direduksi menjadi 

tiga karya. 
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