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KATA SAMBUTAN
Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai
kunci keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru yang kompeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan
hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi
guru (UKG) untukkompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.
Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan
menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG
diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru
Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen
perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru
Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran
(blended) tatap muka dengan online.
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan
(PPPPTK), Lembaga Pengembngan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
(LP2KS) merupakan Unit PelaksanaTeknis di lingkungan Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru
sesuai
bidangnya.
Adapun
perangkat
pembelajaran
yang
dikembangkantersebutadalahmoduluntuk program Guru Pembelajar (GP) tatap
mukadan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi.
Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat
besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena
Karya.
Jakarta,

Februari 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985032001
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KATA PENGANTAR
Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan
sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan
tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi,
peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan
2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru
dan tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan
keprofesian berkelanjutan.
Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk institusi
penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan
petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan
modul yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga
kependidikan.

Buku

ini

disajikan

untuk

memberikan

penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan

informasi

tentang

dalam kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.
Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal
dalam mewujudkan buku ini, mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan
sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan
saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di
masa mendatang.
Makassar, Februari 2016
Kepala LPPPTK KPTK Gowa
Sulawesi Selatan,

Dr. H. Rusdi, M.Pd,
NIP 19650430 1991 93 1004
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Belajar

merupakan

kegiatan

atau

aktifitas

kompleks

manusia

untuk

memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki sikap dan
perilaku serta memperkuat kepribadian untuk mengembangkan pribadi
seutuhnya. Tugas pokok guru adalah mengajar, karena itu diwajibkan untuk
menguasai empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial,
kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Kompetensi yang
berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran adalah kompetensi
pedagogik. Agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru berjalan
dengan baik dan lancar serta tujuan dapat tercapai secara optimal, maka
diperlukan

dasar-dasar

teori

yang

dapat

menunjang

pelaksanaan

pembelajaran. Salah satu teori yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam
mengimplementasikan kegiatan pembelajaran adalah teori belajar dan prinsipprinsip pembelajaran yang mendidik serta berbagai pendekatan, strategi,
metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata
pelajaran yang diampu. Oleh karena itu teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik serta berbagai pendekatan, strategi, metode, dan
teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif merupakan salah satu mata
diklat yang diberikan dalam diklat kompetensi pedagogik.

B. Tujuan
Secara umum tujuan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada peserta
pendidikan dan latihan tentang teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran
yang mendidik.
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C. Peta Kompetensi
POSISI MODUL

KODE UNIT
KOMPETENSI

WAKTU

NAMA UNIT KOMPETENSI

PED0A00000-00

Pengembangan Peserta Didik

4 JP

PED0B00000-00

Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran
yang mendidik

8 JP

Pengembangan Kurikulum

8 JP

PED0D00000-00

Pembelajaran Yang Mendidik

10 JP

PED0E00000-00

Pemanfaatan Teknologi Informasi
Komunikasi dalam Pembelajaran

PED0F00000-00

Pengembangan potensi peserta didik

4 JP

PED0G00000-00

Komunikasi efektif

2 JP

PED0H00000-00

Penilaian dan evaluasi pembelajaran

5 JP

PED0I00000-00

Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi
pembelajaran

4 JP

PED0J00000-00

Tindakan reflektif untuk
kualitas pembelajaran.

8 JP

PED0C00000-00

dan

peningkatan

2 JP

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang perlu dipelajari dalam modul ini meliputi:
1. Teori Belajar Dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran Yang Mendidik
a. Teori belajar : Behavioristik, Cognitivisme, Contructivisme, Humanistik
b. Prinsip Pembelajaran Yang Mendidik dan Implikasinya
2. Pendekatan, Strategi, Metode, Dan Teknik Pembelajaran Yang Mendidik
a. Pendekatan Pembelajaran
b. Strategi Pembelajaran
c. Metode dan Teknik Pembelajaran
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E. Saran Cara Penggunaan Modul
1. Untuk Guru Pembelajar
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, langkah-langkah yang
perlu dilaksanakan dalam menggunakan modul ini adalah :
a. Bacalah dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masingmasing materi pokok. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta Diklat
dapat bertanya pada instruktur/fasilitator pengampu materi.
b. Kerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap
materi yang dibahas.
c. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik,harus perhatikan:
1) Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku.
2) Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik.
3) Sebelum melaksanakan praktikum, lakukan identifikasi peralatan dan
bahan yang diperlukan.
4) Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar.
5) Bila kegiatan praktikum belum jelas, silahkan bertanya pada instruktur
pengampu materi.
6) Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula
7) Jika belum menguasai materi yang diharapkan, lakukan pengulangan pada
materi pokok sebelumnya atau bertanya kepada instruktur yang mengampu
materi.
2. Untuk Widyaiswara
Dalam penggunaan modul, guru pembelajar disarankan untuk :
a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar
b. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan
dalam tahap belajar
c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktik baru, dan
menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar peserta
diklat
d. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber
tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan
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Kegiatan Pembelajaran 1. Teori Belajar Dan PrinsipPrinsip Pembelajaran
A. Tujuan
Kegiatan pembelajaran 1 ini secara umum bertujuan agar guru pembelajar
memahami tentang: teori pembelajaran khususnya teori belajar Behaviorisme,
teori belajar Kognitifisme, teori belajar Konstruktifisme, dan teori belajar
Humanisme; serta prinsip-prinsip belajar yang mendidik menurut Rothwal.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini,
adalah dengan indikator sebagai berikut:
a. Berbagai teori belajar (behaviorisme, kognitifisme, konstruktifisme, dan
Humanisme) dijelaskan dengan benar
b. Berbagai teori belajar (behaviorisme, kognitifisme, konstruktifisme, dan
Humanisme) dipilih sesuai dengan tujuan belajar.
c. Prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik menurut Rothwal dijelaskan
dengan tepat.
d. Pendekatan pembelajaran teacher center dan student center dijelaskan
dengan tepat .
e. Pendekatan pembelajaran saintifik diterapkan sesuai dengan karakteristik
materi yang akan diajarkan
f.

Berbagai strategi/model pembalajaran (Problem based learning, Project
based learning, Discovery learning dan inquiry learning) dibedakan
dengan tepat.

g. Berbagai strategi/model pembalajaran (Problem based learning, Project
based learning, Discovery learning dan inquiry learning) diterapkan sesuai
dengan karakteristik materi pelajaran.
h. Berbagai metoda dan teknik pembalajaran dijelaskan dengan benar
i.

Berbagai metoda dan teknik pembelajaran diterapkan sesuai dengan
tujuan pembelajaran.
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C. Uraian materi
1.

Teori Belajar

Belajar adalah kegiatan psiko-fisik-sosio menuju ke perkembangan pribadi
seutuhnya (Suprijono, 2011). Kemudian Dimyati dan Mudjiono (2009, 7),
mendefinisikan belajar sebagai tindakan dan perilaku siswa yang kompleks.
Dan masih ada banyak lagi tentang pengertian belajar, namun secara umum
memiliki kesamaan. Ada beberapa perspektif dalam teori belajar, empat
diantaranya adalah Behaviorisme, Kognitivisme, Konstruktivisme dan
Humanistik.

a. Teori Belajar Behavioristik
Teori Belajar Classical Conditioning dari Pavlov, Connectionisin dari
Thorndike, dan Behaviorism dari Watson merupakan teori-teori dasar dari
aliran perilaku yang menjadi tonggak sejarah aliran perilaku dalam teori
belajar. Teori-teori ini kemudian dikembangkan dan atau dimodifikasi oleh
berbagai ahli menjadi beragam teori-teori baru dalam aliran perilaku, yang
kemudian disebut aliran perilaku baru (neo-Behaviorism). Tercatat ahli-ahli
yang tergabung dalam aliran perilaku baru antara lain, Clark Hull dengan teori
Sistem Perilaku, Edwin Guthrie dergan teori "Contiguity", dan B.F. Skinner
dengan teori "Operant

Conditioning",

dan lain-lain.

Pada dasarnya,

sebagaimana teori-teori belajar dalam aliran perilaku, teori-teori dari Hull,
Guthrie, dan Skinner memiliki premis dasar yang sama dengan teori-teori
pendahulunya, yaitu sama-sama berlandaskan pada interaksi antara stimulus
dan respons.

b. Teori Belajar Kognitif
Istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition artinya adalah pengertian.
Pengertian yang lebih luas, cognition (kognisi) adalah perolehan, penataan,
dan penggunaan pengetahuan. Selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer
sebagai salah satu wilayah psikologi manusia / satu konsep umum yang
mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental
yang

berhubungan

dengan

masalah

pemahaman,

memperhatikan,

memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan
masalah, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir dan
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keyakinan. Termasuk kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubungan
dengan konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan) yang bertalian dengan
rasa. Menurut para ahli jiwa aliran kognitifis, tingkah laku seseorang itu
senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau
memikirkan situasi dimana tingkah laku itu terjadi.
Teori belajar kognitiv lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil
belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara
stimulus dan respon, lebih dari itu belajar melibatkan proses berpikir yang
sangat kompleks. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman.
Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan
tingkah laku yang bisa diamati.

c. Teori Belajar Konstruktivisme
Konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis
bahwa dengan merefleksi pengalaman, kita membangun, mengkonstruksi
pengetahuan kita tentang dunia tempat kita hidup (Suyono dan Hariyanto,
2011). Sedangkan menurut Cahyo (2013) konstruktivisme merupakan salah
satu filsafat pengetahuan yang menekan bahwa pengetahuan adalah buatan
kita sendiri sebagai hasil konstruksi kognitif melalui kegiatan individu dengan
membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk
membangun pengetahuan tersebut. Trianto (2007) juga berpendapat bahwa
teori pembelajaran konstruktivisme merupakan teori pembelajaran cognitive
baru dalam psikologi pendidikan yang menyatakan bahwa siswa harus
menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek
informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisi apabila aturan-aturan
itu tidak sesuai lagi. Masih ada banyak lagi definisi tentang teori belajar
konstruktivisme, namun secara umum memiliki kesamaan.

d. Teori Belajar Humanistik
Humanistic theory telah dilukiskan sebagai angkatan ketiga dalam psikologi
modern. Teori ini menolak determinisme Freud dari instink dan determinisme
lingkungan dari teori pembelajaran. Pendukung humanis memiliki pandangan
yang sangat positif dan optimis tentang kodrat manusia. Pandangan
humanistik menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan
kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara
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abstrak. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas, untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, dan menyadari potensi penuhnya sebagai
orang yang mengaktualisasikan diri. Humanist memiliki pandangan holistik
mengenai perkembangan manusia, yang melihat setiap orang sebagai
makhluk keseluruhan yang unik dengan nilai independen. Dalam pandangan
holistik, seseorang lebih dari sekedar kumpulan dorongan, instink, dan
pengalaman yang dipelajari. Tiga tokoh terkemuka Psikologi humanistik
adalah Charlotte Buhler (1893–1974), Abraham Maslow (1908–1970), dan
Carl Rogers (1902–1987).
Mencermati empat macam teori belajar tersebut, akan memandu guru
pembelajar untuk menentukan pilihan. Teori belajar mana yang paling efektif
untuk dapat digunakan sebagai acuan pengembangan pembelajaran yang
diampu. Tentu semua itu tergantung dari tujuan yang telah ditetapkan. Tidak
ada yang terbaik, yang terpenting adalah teori belajar mana yang paling
sesuai.

2.

Prinsip Pembelajaran

a. Prinsip-Prinsip Belajar (menurut Rothwal)
Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik
dengan tenaga pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Prinsip belajar adalah konsep-konsep yang harus diterapkan didalam proses
belajar mengajar . Seorang guru akan dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik apabila ia dapat menerapkan cara mengajar yang sesuai dengan prinsipprinsip orang belajar. Dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip
belajar dapat mengungkap batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran.
Dalam melaksanakan pembelajaran, pengetahuan tentang teori dan prinsipprinsip belajar dapat membantu guru dalam memilih tindakan yang tepat.
Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli,
namun secara umum memiliki persamaan. Prinsip-prinsip belajar yang
disampaikan oleh Rothwal adalah beriku d bawah ini.
1) Prinsip Kesiapan (Readiness)
Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan
kesiapan atau readiness adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat
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belajar. Berkenaan dengan hal itu terdapat berbagai macam taraf kesiapan
belajar untuk suatu tugas khusus. Peserta didik yang belum siap untuk
melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau
malah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan
pertumbuhan fisik, intelegensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang
baku, motivasi, persepsi dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang
dapat belajar.
2) Prinsip Motivasi (Motivation)
Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi
adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur
arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Secara alami peserta didik
selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjajagan dalam lingkungannya.
Rasa ingin tahu ini seyogyanya didorong dan bukan dihambat dengan
memberikan aturan yang sama untuk semua anak.
3) Prinsip Persepsi
Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami
situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu
melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi
ini mempengaruhi perilaku individu. Seseorang guru akan dapat memahami
murid-muridnya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang
melihat suatu
4) Prinsip Tujuan
Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh peserta didik
pada saat proses belajar terjadi. Karena tujuan merupakan sasaran khusus
yang hendak dicapai oleh seseorang. Sehingga keberadaannya sangat
penting untuk suatu kegiatan pembelajaran.
5) Prinsip Perbedaan Individual
Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran
seyogyanya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat
memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya.
Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal
memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Karena itu seorang guru perlu
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memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan dan kemampuan individu
dan menyesuaikan materi pelajaran dan tugas-tugas belajar kepada aspekaspek tersebut.
6) Prinsip Transfer dan Retensi
Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan
menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apa pun yang dipelajari dalam
suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses
tersebut dikenal dengan proses transfer, kemampuan seseorang untuk
menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan-bahan yang dipelajari
dan diserap dapat digunakan oleh peserta didik dalam situasi baru.
7) Prinsip Belajar Kognitif
Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar
kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan
masalah,

dan

keterampilan

memecahkan

masalah

yang

selanjutnya

membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai dan berimajinasi
merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif.
Proses belajar itu dapat terjadi pada berbagai tingkat kesukaran dan menuntut
berbagai aktivitas mental.
8) Prinsip Belajar Afektif
Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan
dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi,
dorongan, minat dan sikap. Dalam banyak hal pelajar mungkin tidak
menyadari belajar afektif. Sesungguhnya proses belajar afektif meliputi dasar
yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi dorongan, minat dan
sikap individu.
9) Prinsip Belajar Psikomotor
Prinsip belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu
mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek
mental dan fisik.
10) Prinsip Evaluasi
Jenis cakupan dan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar
saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi
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individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Penilaian
individu terhadap proses belajarnya dipengaruhi oleh kebebasan untuk
menilai. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan,
motivasi belajar dan kesiapan untuk belajar. Individu yang berinteraksi
dengan yang lain pada dasarnya ia mengkaji pengalaman belajarnya dan hal
ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan kemampuannya untuk menilai
pengalamannya.

D. Aktifitas Pembelajaran
Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca
dengan cermat sub materi 1: Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran.
Kemudian membahas dan berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu
mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan merefleksi diri.

E. Latihan/Kasus/Tugas
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas.
1. Dalam

proses

memanfaatkan

pembelajaran,
teori

belajar

pada

saat

behavioristik,

kapankah
kognitif,

kita

konstruktif,

dapat
dan

humanistik?
2. Dalam proses pembelajaran, pada saat kapankah kita menggunakan
prinsip belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik?

F. Rangkuman
Teori belajar merupakan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang bersifat
teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen. Menurut teori
belajar behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari
pengalaman. Belajar sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan
respon. Seseorang dianggap telah belajar, jika dapat menunjukkan
perubahan perilaku. Faktor lain yg dianggap penting oleh aliran ini adalah
faktor penguatan. Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement), maka
respon akan semakin kuat, sebaliknya jika penguatan dikurangi/dihilangkan
(negative reinforcement) maka responpun akan melemah.
Pada aliran kognitif, tingkah laku seseorang itu senantiasa didasarkan pada
kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi dimana tingkah laku
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itu terjadi. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar dari pada
hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara
stimulus dan respon, lebih dari itu belajar melibatkan proses berpikir yang
sangat kompleks. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman.
Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan
tingkah laku yang bisa diamati.
Teori belajar kontruktivisme merupakan teori belajar yang menuntut peserta
didik mengkonstruksi kegiatan belajar dan mentransformasikan informasi
kompleks untuk membangun pengetahuan secara mandiri.
Teori belajar humanistik berpendapat bahwa motivasi dasar manusia adalah
mencapai aktualisasi diri. Proses belajar harus terjadi dalam suasana bebas,
diprakarsai sendiri dan percaya pada diri sendiri (self initiated and self reliant
learning). Dalam teori belajar ini, belajar dianggap berhasil jika peserta didik
memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses
belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi
diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku
belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat.
Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, selain memperhatikan
berbagai teori belajar juga memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yg
mendidik. Prinsip pembelajaran menurut Rothwal meliputi: kesiapan,
motivasi, persepsi, tujuan, perbedaan individual, transfer & retensi, prinsip
kognitif, afektif dan psikomotor serta prinsip evaluasi. Beberapa teori belajar
tersebut diatas perlu diimplementasikan dalam proses pembelajaran.
Disamping itu proses pembelajarannya harus memperhatikan prinsip-prinsip
pembelajaran agar hasil belajar dapat tercapai secara optimal.

13

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
1. Umpan Balik
a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan
pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok teori belajar dan
prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik ?

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan
pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok teori
belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik?

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses
pembahasan materi pokok teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran
yang mendidik agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil?

2. Tindak lanjut
Guru pembelajar dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila
telah mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini,
tanpa melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang
belum mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami
lagi sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80.
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Kegiatan Pembelajaran 2. Pendekatan, Strategi,
Metode dan Teknik Pembelajaran
A. Tujuan
Kegiatan pembelajaran 2 ini secara umum bertujuan agar guru pembelajar
memahami tentang: pendekatan pembelajaran khususnya berkaitan dengan
saintifik, strategi dan model-model pembelajaran, serta berbagai metode dan
teknik pembelajaran.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini,
adalah dengan indikator sebagai berikut:
1. Pendekatan pembelajaran teacher center dan student center dijelaskan
dengan tepat
2. Pendekatan pembelajaran saintifik diterapkan sesuai dengan karakteristik
materi yang akan diajarkan
3. Berbagai strategi dan model pembalajaran (Problem based learning,
Project based learning, Discovery learning dan inquiry learning)
dibedakan dengan tepat
4. Berbagai strategi/model pembalajaran (Problem based learning, Project
based learning, Discovery learning dan inquiry learning) diterapkan sesuai
dengan karakteristik materi pelajaran
5. Berbagai metode dan teknik pembalajaran dijelaskan dengan benar
6. Berbagai metode dan teknik pembelajaran diterapkan sesuai dengan
tujuan pembelajaran

C. Uraian materi
3.

Pendekatan Pembelajaran

Menurut

pendapat

Wahjoedi,

pendekatan

pembelajaran

adalah

cara

mengelola kegiatan belajar dan perilaku peserta didik agar ia dapat aktif
melakukan tugas belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar secara
optimal. Sedangkan menurut Sanjaya pendekatan pembelajaran dapat
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diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses
pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses
yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi,
menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis
tertentu. Berdasarkan kajian terhadap pendapat ini, maka pendekatan
merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu
masalah atau obyek kajian. Pendekatan ini akan menentukan arah
pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan
terhadap masalah atau obyek kajian yang akan ditangani. Sedangkan
menurut Sanjaya (Sanjaya dan Wina, 2008) pendekatan pembelajaran dapat
diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses
pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses
yang sifatnya masih sangat umum.
Roy Killen (1998) mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu
pendekatan yang berpusat pada guru (teacher-centred approaches) dan
pendekatan yang berpusat pada peserta didik (student-centred approaches).
Namun masih ada jenis pendekatan yang lain, misalnya pendekatan saintifik.

a. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru (teacher
centered approach)
Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru memiliki ciri bahwa
manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh guru. Peran
peserta didik pada pendekatan ini hanya melakukan aktivitas sesuai dengan
petunjuk guru. Selanjutnya pendekatan pembelajaran yang berpusat pada
guru menurunkan strategi pembelajaran langsung melakukan aktivitas sesuai
dengan minat dan keinginannya. (direct instruction), pembelajaran deduktif
atau pembelajaran ekspositori. Pada strategi ini peran guru sangat
menentukan baik dalam pilihan isi atau materi pelajaran maupun penentuan
proses pembelajaran.
b. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik
(student centered approach).
Pendekatan pembelajaran berorientasi pada peserta didik adalah pendekatan
pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar.
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Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, menejemen,
dan pengelolaannya ditentukan oleh peserta didik. Pada pendekatan ini
peserta didik memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas
dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai
dengan minat dan keinginannya.
Pendekatan ini selanjutnya menurunkan strategi pembelajaran discovery dan
inkuiry serta strategi pembelajaran induktif. Pada strategi ini peran guru
sebagai fasilitator, dan pembimbing sehingga kegiatan belajar peserta didik
menjadi lebih terarah. Pendekatan pembelajaran sebagai pedoman umum
dalam menyusun langkah-Iangkah metode pengajaran yang akan digunakan.
c. Pendekatan Saintifik
1) Esensi Pendekatan Saintifik/Pendekatan Ilmiah
Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, karena
itu Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan
pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam
pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan
lebih

mengedepankan

penalararan

induktif

(inductive

reasoning)

dibandingkan dengan penalaran deduktif (deductive reasoning).
Penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik, kemudian
menarik simpulan secara keseluruhan. Penalaran induktif menempatkan
bukti-bukti spesifik ke dalam relasi ide yang lebih luas. Metode ilmiah
umumnya menempatkan fenomena unik dengan kajian spesifik dan detail
untuk kemudian merumuskan simpulan umum. Metode ilmiah merujuk pada
teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau gejala,
memperoleh

pengetahuan

baru,

atau

mengoreksi

dan

memadukan

pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian
(method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat
diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang
spesifik. Karena itu, metode ilmiah umumnya memuat serangkaian aktivitas
pengumpulan data melalui observasi atau ekperimen, mengolah informasi
atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis.
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Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat didefinisikan sebagai
pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik secara
aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan
mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan
masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data
dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan
mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”.
Penerapan
keterampilan

pendekatan
proses

saintifik

seperti

dalam

mengamati,

pembelajaran

melibatkan

mengklasifikasi,

mengukur,

meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan prosesproses tersebut, bantuan guru diperlukan. Akan tetapi bantuan guru tersebut
harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya peserta
didik atau semakin tingginya kelas peserta didik.
2) Proses Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik
Proses

pembelajaran

dengan

pendekatan

saintifik

didasarkan

pada

Permendikbud No 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah dideskripsikan seperti pada Tabel 1.
Tabel 1: Deskripsi Langkah Pembelajaran
Langkah
Deskripsi Kegiatan
Pembelajaran

Bentuk Hasil Belajar

Mengamati
(observing)

mengamati dengan indra perhatian
pada
waktu
(membaca, mendengar, mengamati
suatu
objek/
menyimak,
melihat, membaca
suatu
tulisan/
menonton,
dan mendengar suatu penjelasan,
sebagainya)
dengan catatan yang dibuat tentang
atau tanpa alat
yang
diamati,
kesabaran,
waktu
(on
task)
yang
digunakan untuk mengamati.

Menanya
(questioning)

Membuat
dan
mengajukan pertanyaan,
tanya jawab, berdiskusi
tentang informasi yang
belum
dipahami,
informasi tambahan yang
ingin diketahui, atau
sebagai klarifikasi.

Jenis, kualitas, dan jumlah
pertanyaan yang diajukan
peserta didik (pertanyaan
faktual,
konseptual,
prosedural, dan hipotetik).
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Mengumpulkan
informasi/
mencoba
(experimenting)

Mengeksplorasi,
mencoba,
berdiskusi,
mendemonstrasikan,
meniru
bentuk/gerak,
melakukan eksperimen,
membaca sumber lain
selain
buku
teks,
mengumpulkan data dari
nara sumber melalui
angket, wawancara, dan
memodifikasi/
menambahi/mengembangkan

Jumlah dan kualitas sumber
yang
dikaji/digunakan,
kelengkapan
informasi,
validitas
informasi
yang
dikumpulkan,
dan
instrumen/alat yang digunakan
untuk mengumpulkan data.

Menalar/
Mengasosiasi
(associating)

Mengolah informasi yang
sudah
dikumpulkan,
menganalisis data dalam
bentuk
membuat
kategori, mengasosiasi
atau
menghubungkan
fenomena/informasi yang
terkait dalam rangka
menemukan suatu pola,
dan menyimpulkan.

Mengembangkan interpretasi,
argumentasi dan kesimpulan
mengenai
keterkaitan
informasi dari dua fakta/
konsep,
interpretasi
argumentasi dan kesimpulan
mengenai keterkaitan lebih
dari dua fakta/ konsep/ teori,
menyintesis dan argumentasi
serta kesimpulan keterkaitan
antarberbagai
jenis
fakta/
konsep/
teori/
pendapat;
mengembangkan interpretasi,
struktur baru, argumentasi,
dan
kesimpulan
yang
menunjukkan hubungan fakta/
konsep/ teori dari dua sumber
atau
lebih
yang
tidak
bertentangan;
mengembangkan interpretasi,
struktur baru, argumentasi dan
kesimpulan dari konsep/ teori/
pendapat yang berbeda dari
berbagai jenis sumber.

Mengomunikasi menyajikan
laporan Menyajikan hasil kajian (dari
kan
dalam bentuk bagan, mengamati sampai menalar)
(communicating) diagram, atau grafik; dalam bentuk tulisan, grafis,
menyusun
laporan media elektronik, multi media
tertulis; dan menyajikan dan lain-lain.
laporan meliputi proses,
hasil, dan kesimpulan
secara lisan.
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4.

Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran sangat perlu mendapat perhatian. Karena pemilihan
strategi pembelajaran yang tepat akan menunjang keberhasilan pencapaian
tujuan pembelajaran. menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan
dan menggairahkan sehingga mampu meningkatkan peran aktif peserta didik.
Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai plan, method, or series of
activities designed to achieves a particular educational goal. Jadi, dengan
demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang
berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan
pendidikan (Martinis Yamin, 2009).

a. Jenis Strategi Pembelajaran
Menurut Rowntree (Sanjaya, 2008), strategi pembelajaran dibedakan dalam
tiga kelompok, yaitu: strategi penyampaian penemuan (exposition-discovery
learning), strategi pembelajaran kelompok, dan strategi pembelajaran individual
(groups-individual learning).
1) Strategi Penyampaian (exposition-discovery)
Strategi pembelajaran eksposition merupakan strategi pembelajaran yang
menekankan kepada proses penyampaian materi secara intensif dari seorang
guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik
dapat menguasai materi pelajaran secara optimal
Berbeda dengan strategi discovery, yang mana bahan pelajaran dicari dan
ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas
pendidik lebih banyak sebagai fasilitator dan pembimbing. Karena sifatnya yang
demikian strategi ini sering disebut juga sebagai strategi pembelajaran tidak
langsung.
2) Strategi Pembelajaran Kelompok
Belajar kelompok dilakukan secara beregu. Bentuk belajar kelompok ini bisa
dalam pembelajaran kelompok besar atau klasikal; atau bisa juga dalam
kelompok-kelompok kecil. Strategi ini tidak memperhatikan kecepatan belajar
individual, semua dianggap sama. Oleh karena itu, dalam belajar kelompok
dapat terjadi peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi akan terhambat
oleh peserta didik yang kemampuannya biasa-biasa saja. Begitu pula
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sebaliknya, peserta didik yang memiliki kemampuan kurang akan merasa
tergusur oleh peserta didik yang kemampuannya tinggi.
3) Strategi Pembelajaran Individual
Strategi pembelajaran individual dilakukan peserta didik secara mandiri.
Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan peserta didik sangat ditentukan oleh
kemampuan individu peserta didik yang bersangkutan. Bahan pelajaran serta
bagaimana mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. Contoh dari strategi
pembelajaran ini adalah belajar melalui modul atau melalui kaset audio.

b. Pertimbangan Penentuan Strategi Pembelajaran
Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi
pembelajaran tertulis di bawah ini.

1) Tujuan Pembelajaran
Tujuan merupakan faktor yang paling pokok, sebab semua faktor yang ada
di dalam situasi pembelajaran, termasuk strategi pembelajaran, diarahkan
dan diupayakan semata-mata untuk mencapai tujuan. Tujuan pengajaran
menggambarkan tingkah laku yang harus dimiliki mahapeserta didik setelah
proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Tingkah laku tersebut dalam
dikeleompokkan

ke

dalam

kelompok

pengetahuan

(aspek

kognitif),

keterampilan (aspek psikomotorik), dan sikap (aspek afektif)

2) Materi Pembelajaran
Dilihat dari hakikatnya, ilmu atau materi pelajaran memiliki karakteristik yang
berbeda-beda. Karakteristik ilmu atau materi pelajaran membawa implikasi
terhadap penggunaan cara dan teknik dalam pembelajaran. Secara teoritis
di dalam ilmu atau materi terdapat beberapa sifat materi, yaitu fakta, konsep,
prinsip, masalah, prosedur (keterampilan), dan sikap (nilai).

3) Peserta didik
Peserta

didik

sebagai

pihak

yang

berkepentingan

di

dalam

proses

pembelajaran, sebab tujuan yang harus dicapai semata-mata untuk mengubah
perilaku peserta didik itu sendiri. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
ialah jumlah peserta didik yang terlibat di dalam proses pembelajaran.

4) Waktu
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Faktor waktu dapat dibagi dua, yaitu yang menyangkut jumlah waktu dan
kondisi waktu. Hal yang menyangkut jumlah waktu adalah berapa jumlah jam
pelajaran yang tersedia untuk proses pembelajaran. Sedangkan yang
menyangkut kondisi waktu ialah kapan pembelajaran itu dilaksanakan. Pagi,
siang, sore atau malam, kondisinya akan berbeda. Hal tersebut akan
berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang terjadi.

5) Guru
Faktor guru, Teknik penyajian yang paralel adalah teknik penemuan, teknik
penyajian kasus, dan teknik nondirektif. Faktor guru adalah salah satu faktor
penentu, pertimbangan semua faktor di atas akan sangat bergantung
kepada kreativitas guru. Dedikasi dan kemampuan gurulah yang pada
akhirnya mempengaruhi proses pembelajaran.

c. Model Pembelajaran
Berdasarkan Permendikbud Nomor 103Tahun 2014 tentang Pembelajaran
Pada Pendidikan Dasar dan Menengah pembelajaran yang diutamakan dalam
implementasi Kurikulum 2013 adalah model pembelajaran Inkuiri (Inquiry Based
Learning), model pembelajaran Discovery (Discovery Learning), model
pembelajaran

berbasis

projek

(Project

Based

Learning),

dan

model

pembelajaran berbasis permasalahan (Problem Based Learning). Berikut ini
matrik perbedaan model pembelajaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengertian dan Langkah Model Pembelajaran
No
1

Pembeda

Discovery

Inquiry

Pengertian

prosedur mengajar
yang mementingkan
pengajaran
perseorangan,
manipulasi obyek dan
lain-lain, sebelum
sampai kepada
generalisasi. Metode
discovery learning
merupakan
komponen dari
praktek pendidikan
yang meliputi metode
mengajar yang
memajukan cara

Model pembelajaran
inquiry adalah
rangkaian kegiatan
pembelajaran yang
menekankan pada
proses berpikir
secara kritis dan
analisis untuk
mencari dan
menemukan sendiri
jawaban dari suatu
masalah yang
dipertanyakan

Problem Based
Learning
Problem Based
Learning merupakan
suatu model
pengajaran dengan
pendekatan
pembelajaran siswa
pada masalah
autentik. Masalah
autentik dapat
diartikan sebagai
suatu masalah yang
sering ditemukan
siswa dalam
kehidupan seharihari.

Project Based Learning
Pembelajaran yang
melibatkan siswa dalam
kegiatan pemecahan
masalah dan tmemberi
peluang siswa bekerja
secara otonom
mengkonstruksi belajar
mereka sendiri, dan
puncaknya
menghasilkan produk
karya siswa bernilai dan
realistik.
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2

Langkah

Sumber:

belajar aktif,
beroreientasi pada
proses, mengarahkan
sendiri, mencari
sendiri dan reflektif.
 Stimulation
(memberi
stimulus)
 Identifikasi
Masalah
 Observasi
 Pengumpulan
Data
 Pengolahan Data
Dan Analisis
 Verifikasi
 Generalisasi.

Paduan

 Orientasi
 Merumukan
Masalah
 Menyimpulkan
Hipotesis
 Mengumpulkan
Data
 Menguji Hipotesis
 Kesimpulan.

Pengembangan

 Merumuskan
Masalah
 Menganalisis
Masalah
 Merumuskan
Hipotesis
 Mengumpulkan
Data
 Pengujian
Hipotesis
 Merumuskan
Rekomendasi
Pemecahan
masalah.

RPP-Direktorat

 Menyiapkan
pertanyaan atau
penugasan proyek
 Mendesain
perencanaan proyek
 Menyusun jadwal
 Memonitor kegiatan
dan perkembangan
proyek
 Menguji hasil
 Mengevaluasi
kegiatan.atau
pengalaman.

Pembinaan

SMA

(https://ibnufajar75.wordpress.com)

3. Metode dan Teknik Pembelajaran
Metode berasal dari kata method (Inggris), yang artinya melalui, melewati,
jalan atau cara untuk memeroleh sesuatu. Oleh Sanjaya (2008). metode
didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan
rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah
disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode digunakan untuk
merealisasikan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan. Sedangkan
menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara
atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan
serta berbagai teknik dan sumberdaya terkait lainnya agar terjadi proses
pemblajaran pada diri pembelajar. Dengan kata lain metode pembelajaran
adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan
materi pelajaran kepada murid di dalam kelas baik secara individual atau
secara kelompok agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami dan
dimanfaatkan oleh murid dengan baik (Ginting, 2008).
Strategi

pembelajaran

sifatnya

masih

konseptual

dan

untuk

mengimplementasikan digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu.
Dengan kata lain, strategi merupakan “a plan of operation achieving
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something” sedangkan metode adalah “a way in achieving something”
(Sanjaya, 2008). Jadi, metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan
untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk
kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Menurut L. James Havery teknik adalah prosedur logis dan rasional untuk
merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang
lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai satu kesatuan dalam usaha
mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan (http://adityatriastuti. blogspot.
com). Teknik pembelajaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari metode,
sehingga pengertian teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara
yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara
spesifik dengan memperhatikan unsur-unsur yang saling terikat dan berkaitan
untuk mencapai tujuan pembelajaran, agar pembelajaran lebih efisien.
a. Macam Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran sebagai cara mengajar guru di kelas ragamnya sangat
banyak. Sehingga pilihan metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh
guru sangat bergantung pada beberapa pertimbangan. Beberapa metode
yang sering digunakan dan populer bagi para pengajar antara lain: ceramah,
diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. Berikut ini diuraikan
secara singkat beberapa metode pembelajaran dan langkahnya.

1) Metode Ceramah
Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan
informasi dan pengetahuan saecara lisan kepada sejumlah peserta didik yang
pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ceramah dapat dikatakan
sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan
informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur atau
rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan paham peserta didik.
Metode ini disebut juga dengan metode kuliah atau metode pidato. Dalam
pelaksanaannya, metode ceramah terdiri atas dua tahap, yaitu: persiapan
dan pelaksanaan.
a) Tahap Persiapan, pada tahap ini yang harus dilakukan adalah:
 Merumuskan tujuan yang ingin dicapai.

25

 Menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan
 Mempersiapkan alat bantu.
b) Tahap Pelaksanaan, Pada tahap ini ada tiga langkah yang harus dilakukan:
1)) Langkah Pembukaan
Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang
menentukan. Keberhasilan pelaksanaan ceramah sangat ditentukan oleh
langkah ini.
2)) Langkah Penyajian
Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan
cara bertutur. Agar ceramah berkualitas sebagai metode pembelajaran,
maka guru harus menjaga perhatian peserta didik agar tetap terarah pada
materi pembelajaran yang sedan g disampaikan.
3)) Langkah Mengakhiri atau Menutup Ceramah
Ceramah harus ditutup dengan ringkasan pokok-pokok materi, agar
materi pelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai peserta didik tidak
terbang kembali. Ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan
peserta didik tetap mengingat materi pembelajaran. Perlu diperhatikan,
bahwa ceramah akan berhasil baik, bila didukung oleh metode-metode
lainnya, misalnya tanya jawab, tugas, latihan dan lain-lain.

2) Metode Diskusi
Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya
dengan memecahkan masalah (problem solving). Metode ini lazim juga
disebut sebagai diskusi kelompok (group discussion) dan resitasi bersama
(socialized recitation).
Metode Diskusi dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu persiapan,pelaksanaan,
dan penutup.
a) Tahap Persiapan:


Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum
maupun tujuan khusus.



Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai.
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Menetapkan masalah yang akan dibahas.



Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis
pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya,
petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus,
manakala diperlukan.

b) Tahap Pelaksanaan:


Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi
kelancaran diskusi;



Memberikan

pengarahan

sebelum

dilaksanakan

diskusi,

misalnya

menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai
dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan;


Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaan diskusi hendaklah memerhatikan suasana atau iklim
belajar yang menyenangkan, misalnya tidak tegang, tidak saling
menyudutkan, dan lain sebagainya;



Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk
mengeluarkan gagasan dan ide-idenya;



Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang
dibahas;



Hal ini sangat penting, sebab tanpa pengendalian biasanya arah
pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus.

c) Tahap Penutup:


Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan
hasil diskusi;



Me-review jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh
peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya.

3) Metode Demonstrasi
Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan
memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses,
situasi, benda, atau cara kerja suatu produk teknologi yang sedang dipelajari.
Demontrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda baik yang
sebenarnya, model, maupun tiruannya dan disertai dengan penjelasan lisan.
Demonstrasi akan menjadi aktif jika dilakukan dengan baik oleh guru dan
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selanjutnya dilakukan oleh peserta didik. Metoda ini dapat dilakukan untuk
kegiatan yang alatnya terbatas tetapi akan dilakukan terus-menerus dan
berulang-ulang oleh peserta didik. Metode demonstrasi dikatakan juga
metode yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara
kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran.
Langkah-langkah metode Demonstrasi
a) Perencanaan, hal yang dilakukan adalah:


Merumuskan tujuan yang jelas baik dari sudut kecakapan atau kegiatan
yang diharapkan dapat ditempuh setelah metode demonstrasi berakhir;



Menetapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan
dilaksanakan;



Memperhitungkan waktu yang dibutuhkan;



Selama demonstrasi berlangsung, seorang guru hendaknya introspeksi
diri apakah:
 Keterangan-keterangannya dapat didengar dengan jelas oleh peserta

didik;
 Semua media yang digunakan ditempatkan pada posisi yang baik

sehingga setiap peserta didik dapat melihat;
 Peserta didik disarankan membuat catatan yang dianggap perlu.


Menetapkan rencana penilaian terhadap kemampuan peserta didik.

b) Pelaksanaan, hal dilakukan adalah:


Memeriksa hal-hal di atas untuk kesekian kalinya (terutama memeriksa
alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran);



Memberikan penjelasan tentang topik yang akan didemonstrasikan;



Memulai

demonstrasi

dengan

menarik

perhatian

peserta

didik

(Memperhatikan keadaan peserta didik, apakah semuanya mengikuti
demonstrasi dengan baik)


Mengingatkan

pokok-pokok

demonstrasi mencapai sasaran;
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materi

yang

didemonstrasikan

agar



Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif memikirkan
lebih lanjut tentang apa yang dilihat dan didengarnya dalam bentuk
mengajukan pertanyaan (memberi peluang kepada peserta didik untuk
mencoba sebelum latihan);



Memberi penguatan (melalui diskusi, tanya jawab, dan atau latihan)
terhadap hasil demonstrasi;



Menyimpulkan inti sari dari hal yang telah didiskusikan dengan cara
mengaktifkan peserta didik;



Sebagai

catatan

selama

pelaksanaan

demonstrasi

menghindari

ketegangan, oleh karena itu guru hendaknya selalu menciptakan suasana
yang harmonis, dan selalu memperhatikan keamanan dan keselamatan.
c) Evaluasi,
Sebagai tindak lanjut setelah diadakannya demonstrasi sering diiringi dengan
kegiatan-kegiatan belajar selanjutnya. Kegiatan ini dapat berupa pemberian
tugas, seperti membuat laporan, menjawab pertanyaan, mengadakan latihan
lebih lanjut. Selain itu, guru dan peserta didik mengadakan evaluasi terhadap
demonstrasi yang dilakukan, apakah sudah berjalan efektif sesuai dengan
yang diharapkan.

4) Metode Penugasan
Metode pemberian tugas adalah cara mengajar atau penyajian materi melalui
penugasan peserta didik untuk melakukan suatu pekerjaan dengan maksud
agar peserta didik melakukan kegiatan belajjar. Pemberian tugas dapat
secara individual atau kelompok. Pemberian tugas untuk setiap peserta didik
atau kelompok dapat sama dan dapat pula berbeda. Agar pemberian tugas
dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran, maka: 1) tugas harus
bisa dikerjakan oleh peserta didik atau kelompok peserta didik, 2) hasil dari
kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dengan presentasi oleh peserta didik dari
satu kelompok dan ditanggapi oleh peserta didik dari kelompok yang lain atau
oleh guru yang bersangkutan, serta 3) di akhir kegiatan ada kesimpulan yang
didapat.

29

Pada metode penugasan ini guru memberikan seperangkat tugas yang harus
dikerjakan peserta didik, dapat pula tugas menyuruh peserta didik untuk
mempelajari lebih dulu topik yang akan dibahas. Metode ini diberikan karena
materi pelajaran banyak, sedang waktu yang tersedia sedikit. Agar materi
pelajaran selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka metode inilah
yang biasanya digunakan oleh guru. Tugas ini biasanya bisa dilaksanakan di
rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan di tempat lainnya. Tugas atau
resitasi merangsang anak untuk aktif belajar, baik individu maupun kelompok,
tugas yang diberikan sangat banyak macamnya tergantung dari tujuan yang
hendak dicapai.
Metode Penugasan mensyaratkan adanya pemberian tugas dan adanya
pertanggungjawaban dari murid. Tugas ini dapat berbentuk suruhan-suruhan
guru seperti contoh-contoh di atas. Tetapi dapat pula timbul atas insiatif murid
setelah disetujui oleh guru. Cara menilai hasil tugas tertulis kadang-kadang
menimbulkan kesukaran.
Langkah-langkah metode penugasan, guru perlu memperhatikan langkahlangkah sebagai berikut :


Tugas harus direncanakan secara jelas dan sistematis, terutama tujuan
penugasan dan cara pengerjaannya. Sebaliknya tujuan penugasan
dikomuni kasikan kepada peserta didik (peserta didik) agar tahu arah
tugas yang dikerjakan.



Tugas yang diberikan harus dapat dipahami peserta didik, kapan
mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, berapa lama tugas
tersebut harus dikerjakan, secara individu atau kelompok, dan lain-lain.
Hal-hal tersebut akan sangat menentukan efektivitas penggunaan metode
penugasan dalam pembelajaran.



Apabila tugas tersebut berupa tugas kelompok, perlu diupayakan agar
seluruh anggota kelompok dapat terlibat secara aktif dalam proses
penyelesaian tugas tersebut, terutama kalau tugas tersebut diselesaikan
di luar kelas.



Perlu diupayakan guru mengontrol proses penyelesaian tugas yang
dikerjakan oleh peserta didik. Jika tugas tersebut diselesaikan di kelas
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guru berkeliling mengontrol pekerjaan peserta didik, sambil memberikan
motivasi dan bimbingan terutama bagi peserta didik yang mengalami
kesulitan dalam penyelesaian tugas tersebut. Jika tugas tersebut
diselesaikan di luar kelas, guru bisa mengontrol proses penyelesaian
tugas melalui konsultasi dari pada peserta didik.


Berikanlah penilaian secara proporsional terhadap tugas-tugas yang
dikerjakan peserta didik. Penilaian yang diberikan sebaiknya tidak hanya
menitikberatkan

pada

produk,

tetapi

perlu

dipertimbangkan

pula

bagaimana proses penyelesaian tugas tersebut. Penilaian hendaknya
diberikan secara langsung setelah tugas diselesaikan, hal ini disamping
akan menimbulkan minat dan semangat belajar peserta didik, juga
menghindarkan bertumpuknya pekerjaan peserta didik yang harus
diperiksa.

5) Metode Kerja Kelompok
Metode kerja kelompok adalah metode mengajar dengan mengkondisikan
peserta didik dalam suatu group atau kelompok sebagai satu kesatuan dan
diberikan tugas untuk dibahas dalam kelompok tersebut. Karena itu guru
dituntut untuk mampu menyediakan bahan-bahan pelajaran yang secara
manipulasi mampu melibatkan anak bekerjasama dan berkolaborasi dalam
kelompok. Penerapan metode kerja kelompok menuntut guru untuk dapat
mengelompokan peserta didik secara arif dan proporsional. Pengelompokkan
peserta didik dalam suatu kelompok dapat didasarkan pada: (a) fasilitas yang
tersedia; (b) perbedaan individual dalam minat belajar dan kemampuan
belajar; (c) jenis pekerjaan yang diberikan; (d) wilayah tempat tinggal peserta
didik; (e) jenis kelamin; (f) memperbesar partisipasi peserta didik dalam
kelompok; dan (g) berdasarkan pada lotere/random.
Pada umumnya materi pelajaran yang harus dikerjakan secara bersamasama dalam kelompok itu diberikan atau disiapkan oleh guru. Materi itu harus
cukup kompleks isinya dan cukup luas ruang lingkupnya sehingga dapat
dibagi-bagi menjadi bagian yang cukup memadai bagi setiap kelompok.
Materi hendaknya membutuhkan bahan dan informasi dari berbagai sumber
untuk pemecahannya. Masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan
membaca satu sumber saja tentu tidak cocok untuk ditangani melalui kerja
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kelompok. Kelompok dapat dibentuk berdasarkan perbedaan individual dalam
kemampuan belajar, perbedaan bakat dan minat belajar, jenis kegiatan,
materi pelajaran, dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan tugas yang
harus diselesaikan, peserta didik dapat dibagi atas kelompok paralel yaitu
setiap

kelompok

menyelesaikan

tugas

yang

sama,

dan

kelompok

komplementer dimana setiap kelompok berbeda-beda tugas yang harus
diselesaikan.
Langkah-langkah dalam metode kerja kelompok adalah sebagai berikut:
a) Kegiatan Persiapan


Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai



Menyiapkan materi pembelajaran dan menjabarkan materi tersebut ke
dalam tugas-tugas kelompok.



Mengidentifikasi sumber-sumber yang akan menjadi sasaran kegiatan
kerja kelompok.



Menyusun peraturan pembentukan kelompok, cara kerja, saat memulai
dan mengakhiri, dan tata tertib lainnya.

b) Kegiatan Pelaksanaan


Kegiatan Membuka Pelajaran.



Melaksanakan apersepsi, yaitu pertanyaan tentang materi pelajaran
sebelumnya.



Memotivasi belajar dengan mengemukakan kasus yang ada kaitannya
dengan materi pelajaran yang akan diajarkan.



Mengemukakan tujuan pelajaran dan berbagai kegiatan yang akan
dikerjakan dalam mencapai tujuan pelajaran itu.



Mengemukakan lingkup materi pelajaran yang akan dipelajari.



Membentuk kelompok.



Mengemukakan tugas setiap kelompok kepada ketua kelompok atau
langsung kepada semua peserta didik.



Mengemukakan peraturan dan tata tertib serta saat memulai dan
mengakhiri kegiatan kerja kelompok.



Mengawasi, memonitor, dan bertindak sebagai fasilitator selama peserta
didik melakukan kerja kelompok.
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Pertemuan klasikal untuk pelaporan hasil kerja kelompok, pemberian
balikan dari kelompok lain atau dari guru.

c) Kegiatan Penutup


Meminta peserta didik merangkum isi pelajaran yang telah dikaji melalui
kerja kelompok.



Melakukan evaluasi hasil dan proses.



Melaksanakan tindak lanjut baik berupa mengajari ulang materi yang
belum dikuasai peserta didik maupun memberi tugas pengayaan bagi
peserta didik yang telah menguasai materi metode kerja kelompok
tersebut.

7) Metode Karyawisata
Karyawisata adalah kunjungan ke suatu tempat atau objek dalam rangka
memperluas pengetahuan dalam hubungan dengan pekerjaan seseorang
atau sekelompok orang. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar
yang dilakukan dengan cara berkunjung ke suatu tempat atau objek yang
dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan peserta didik
membuat laporan dan diskusi bersama dengan peserta didik yang lain serta
didampingi oleh pendidik, yang kemudian hasilnya dituliskan. Metode
karyawisata hampir sama dengan pembelajaran outdoor yaitu aktivitas
pembelajaran sama-sama dilaksanakan di luar kelas. Perbedaannya adalah
karayawisata biasanya bukan sebatas mengajak peserta didik keluar kelas,
tetapi lebih jauh dari kelas atau sekolah dalam rangka mengunjungi tempattempat yang ada hubungannya dengan materi pelajaran. Sedangkan
pembelajaran outdoor sifatnya lebih sederhana dan biasanya lokasi
kunjungan masih di sekitar sekolah.
Dalam pelaksanaannya, metode karyawisata lebih disukai peserta didik.
Namun yang sering terjadi di lapangan, peserta didik belum memiliki panduan
belajar yang cukup sehingga hasil dari kegiatan tersebut kurang dirasakan
manfaatnya.

Disinilah

perlunya

peran

guru

untuk

mempersiapkan

perencanaan yang baik agar hasil yang dicapai benar-benar menjadi
pengalaman peserta didik yang dapat meningkatkan hasil belajarnya.
Langkah-langkah metode karya wisata sebagai berikut:
a. Menetapkan kompetensi yang akan dicapai peserta didik
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b. Merencanakan tujuan
c. Merumuskan kegiatan yang akan dilakukan
d. Melaksanakan kegiatan
e. Menilai kegiatan
f.

Melaporkan hasil kegiatan

Beberapa

hal

yang

harus

dimiliki

guru

dan

peserta

didik

untuk

mengoptimalkan metode karyawisata,
Guru harus:
 Menentukan tempat atau objek wisata yang sesuai dengan tujuan

pembelajaran;
 Merencanakan

dan

mempersiapkan

panduan

peserta

didik

dalam

melaksanakan karyawisata;
 Mempersiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan;
 Membimbing dan mengontrol aktivitas peserta didik saat berkaryawisata;
 Menilai hasil kegiatan.

Peserta didik harus:
 Memahami dan melaksanakan panduan peserta didik yang diberikan guru;
 Belajar secara mandiri atau berkelompok;
 Menggunakan peralatan dan bahan yang diperlukan;
 Menyusun laporan hasil karyawisata.

8) Metode Tanya jawab
Metode tanya jawab adalah metode yang digunakan dalam proses belajar
mengajar dengan menggunakan pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada
peserta didik, yang mengarahkan peserta didik memahami materi tersebut.
Sementara itu metode tanya jawab ada yang mengartikan suatu cara
penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama
oleh dari guru kepada peserta didik, tetapi dapat pula dari peserta didik
kepada guru (Djamarah, 2006). Metode ini bertujuan untuk merangsang
perhatian peserta didik dan mengukur kemampuan peserta didik terhadap
materi yang dibahas. Metode ini tepat digunakan untuk mengarahkan
pengamatan dan proses berfikir dan digunakan sebagai selingan dalam
metode cerita atau ceramah. Metoda Tanya Jawab akan menjadi efektif bila
materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang dan memiliki nilai
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aplikasi tinggi. Pertanyaaan yang diajukan bervariasi, meliputi pertanyaan
tertutup (pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan) dan
pertanyaan terbuka (pertanyaan dengan banyak kemungkinan jawaban),
serta disajikan dengan cara yang menarik.
Langkah-langkah pelaksanaan metode tanya jawab adalah sebagai berikut:

a. Persiapan
 Menentukan topik
 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus (TPK)
 Menyusun pertanyaan-pertanyaan secara tepat sesuai dengan TPK
tertentu
 Mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan peserta
didik

b. Pelaksanaan
 menjelaskan kepada peserta didik tujuan pembelajaran khusus (TPK).
 mengkomunikasikan penggunaan metode tanya jawab (peserta didik
tidak hanya bertanya tetapi juga menjawab pertanyaan guru maupun
peserta didik yang lain).
 guru memberikan permasalahan sebagai bahan apersepsi.
 guru mengajukan pertanyaan keseluruh kelas.
 guru

harus

memberikan

waktu

yang

cukup

untuk

memikirkan

jawabannya, sehingga dapat merumuskan secara sistematis.
 guru memperhatikan dengan seksama saat peserta didik menjawab atas
pertanyaannya.
 guru menyampaikan status jawaban peserta didik dan memberi
penguatan atau penghapusan atas respon peserta didik (bila jawaban
peserta didik belum tepat dapat dilempar lagi pertanyaan kepada
peserta didik yang lain untuk menjawab).
 Memberi peluang kepada peserta didik untuk bertanya dalam rangka
menggali kejelasan pemahaman.

9) Metode Eksperimen
Metode eksperimen adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana
peserta didik melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan

35

membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Dalam metode ini peserta didik
diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan
mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, menganalisis, membuktikan
dan menarik kesimpulan sendiri tentang obyek yang dipelajarinya. Percobaan
dapat dilakukan melalui kegiatan individual atau kelompok. Hal ini tergantung
dari tujuan dan makna percobaan atau jumlah alat yang tersedia. Percobaan
ini dapat dilakukan dengan demonstrasi, bila alat yang tersedia hanya satu
atau dua perangkat saja. Dengan demikian, peserta didik dituntut untuk
mengalami sendiri , mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum
atau dalil, dan menarik kesimpulan dari proses yang dialaminya itu. Hal ini
selaras dengan yang diungkapkan oleh satu penulis buku tentang strategi
belajar nengajar (Djamarah, 2006) bahwa metode eksperimen adalah cara
penyajian pelajaran, di mana peserta didik melakukan percobaan dengan
mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar,
dengan metode eksperimen, peserta didik diberi kesempatan untuk
mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses,
mengamati suatu obyek, keadaan atau proses sesuatu.
Langkah-langkah metode eksperimen
Prosedur eksperimen menurut Roestiyah (2001) sebagai berikut:


Perlu dijelaskan kepada peserta didik tentang tujuan eksprimen, mereka
harus memahami masalah yang akan dibuktikan melalui eksprimen;



memberi penjelasan kepada peserta didik tentang alat-alat serta bahanbahan yang akan dipergunakan dalam eksperimen, hal-hal yang harus
dikontrol dengan ketat, urutan eksperimen, hal-hal yang perlu dicatat;



Selama eksperimen berlangsung guru harus mengawasi pekerjaan
peserta didik. Bila perlu memberi saran atau pertanyaan yang menunjang
kesempurnaan jalannya eksperimen;



Setelah eksperimen selesai guru harus mengumpulkan hasil penelitian
peserta didik, mendiskusikan di kelas, dan mengevaluasi dengan tes atau
tanya jawab.

10) Metode Role Playing
Model Pebelajaran Role Playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan
pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta didik.
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Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan peserta didik dengan
memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada
umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal itu bergantung kepada apa
yang diperankan. Model pembelajaran Role Playing juga dikenal dengan
nama model pembelajaran Bermain Peran. Pengorganisasian kelas secara
berkelompok,

masing-masing

kelompok

memperagakan/menampilkan

skenario yang telah disiapkan guru. Peserta didik diberi kebebasan
berimprovisasi namun masih dalam batas-batas skenario dari guru.
Pada metode bermain peranan, titik tekanannya terletak pada keterlibatan
emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang
secara nyata dihadapi. Murid diperlakukan sebagai subyek pembelajaran,
secara aktif melakukan praktik-praktik berbahasa (bertanya dan menjawab)
bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Lebih lanjut prinsip
pembelajaran

memahami

kebebasan

berorganisasi,

dan

menghargai

keputusan bersama, murid akan lebih berhasil jika mereka diberi kesempatan
memainkan peran dalam bermusyawarah, melakukan pemungutan suara
terbanyak dan bersikap mau menerima kekalahan sehingga dengan
melakukan berbagai kegiatan tersebut dan secara aktif berpartisipasi, mereka
akan lebih mudah menguasai apa yang mereka pelajari. Jadi, dalam
pembelajaran murid harus aktif, karena tanpa adanya aktivitas, maka proses
pembelajaran tidak mungkin terjadi.
Langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut :

a) Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan ditampilkan;
b) Guru menunjuk beberapa peserta didik untuk mempelajari skenario dalam
waktu beberapa hari sebelum pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar;

c) Guru membentuk kelompok peserta didik dan menetapkan dengan jelas
masalah dan peranannya;

d) Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai;
e) Guru memanggil para peserta didik yang sudah ditunjuk untuk
melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan;

f) Masing-masing peserta didik berada di kelompoknya sambil mengamati
skenario yang sedang diperagakan;
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g) Setelah selesai ditampilkan, masing-masing peserta didik diberikan
lembar kerja untuk membahas/memberi penilaian dan mendiskusikan
atas penampilan masing-masing kelompok;

h) Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya;
i) Guru memberikan kesimpulan secara umum.
11) Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving)
Metode pemecahan masalah adalah suatu cara menyajikan pelajaran dengan
mendorong

peserta

didik

untuk

mencari

dan

memecahkan

suatu

masalah/persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Metode ini
diciptakan seorang ahli didik berkebangsaan Amerika yang bernama John
Dewey. Metode ini dinamakan Problem Method. Sedangkan Crow&Crow
dalam bukunya Human Development and Learning, mengemukakan nama
metode ini dengan Problem Solving Method (http://aginista.blogspot.com).
Sebagai prinsip dasar dalam metode ini adalah perlunya aktifitas dalam
mempelajari sesuatu. Timbulnya aktivitas peserta didik kalau sekiranya guru
menjelaskan manfaat bahan pelajaran bagi peserta didik dan masyarakat.
John Dewey mengemukakan bahwa keaktifan peserta didik di sekolah harus
bermakna artinya keaktifan yang disesuaikan dengan pekerjaan yang biasa
dilakukan dalam masyarakat. Alasan penggunaan metode problem solving
bagi peneliti adalah dengan penggunaan metode problem solving peserta
didik dapat bekerja dan berpikir sendiri dengan demikian peserta didik akan
dapat mengingat pelajarannya dari pada hanya mendengarkan saja. Untuk
memecahkan suatu masalah John Dewey.
Langkah-langkah metode problem solving (Depdiknas, 2008) sebagai berikut:

a) Identifikasi keberadaan masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini
harus tumbuh dari peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya.

b) Mencari dan mengumpulkan data atau keterangan yang dapat digunakan
untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca
buku-buku, meneliti, bertanya dan lain-lain.

c) Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban
ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah
kedua di atas.
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d) Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini
peserta didik harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul
yakin bahwa jawaban tersebut itu betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan
jawaban sementara atau sama sekali tidak sesuai. Untuk menguji
kebenaran jawaban ini tentu saja diperlukan metode - metode lainnya
seperti demonstrasi, tugas, diskusi, dan lain-lain.

e) Menarik kesimpulan. Artinya peserta didik harus sampai kepada
kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi.

12) Metode Proyek
Metode proyek berangkat dari pemikiran John Dewey tentang metode
pemecahan masalah yang selanjutnyan dikembangkan oleh Kilpatrick dalam
bentuk metode proyek. Istilah proyek telah dipakai dalam latihan kerja tangan
pada awal 1920, dan menunjuk pada setiap masalah praksis yang melibatkan
penggunaan fisik untuk menghasilkan suatu produk. Pada waktu metode
proyek digunakan dalam bidang pertanian dan kerajinan keluarga, metode
proyek tidak hanya sekedar sebuah teknik canggih, tetapi merupakan sebuah
filsafat pendidikan yang diterjemahkan dalam sebuah metode.
Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang
memberikan kesempatan pada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas
dengan melibatkan kerja proyek. Melalui pembelajaran kerja proyek,
kreativitas dan motivasi peserta didik akan meningkat. Metode ini dapat
dipandang sebagai bentuk open-ended contextual activity-bases learning,
dan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memberi penekanan
kuat pada pemecahan masalah sebagai suatu usaha kolaboratif, yang
dilakukan dalam proses pembelajaran pada periode tertentu (Made Wena,
2010). Yang pokok dalam metode proyek ialah “the active purpose of the
learner”. Peserta didik itu sendiri harus menerima proyek itu dan
melaksanakannya. Kalau peserta didik sedang membuat jembatan atas
perintah guru, itu bukan suatu proyek. Sebaliknya jika peserta didik membaca
buku didorong oleh keinginan mencari atau memahami sesuatu, itu termasuk
proyek. Sehingga dalam pembelajaran metode proyek dapat diartikan
sebagai

salah

satu

cara

pemberian

pengalaman

belajar

dengan
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menghadapkan peserta didik pada persoalan sehari-hari yang harus
dipecahkan secara berkelompok.
Langkah-langkah metode proyek dalam pembelajaran sebagai berikut:
a) Tahap perencanaan
1) Mempelajari pokok bahasan dalam GBPP dari mata pelajaran yang
menjadi tema dari proyek tersebut.
2) Membuat diagram kaitan antara tema dengan pokok bahasan dari mata
pelajaran lain (untuk itu perlu dipelajari GBPP mata pelajaran lain).
3) Merumuskan tujuan pelajaran dengan menggunakan metode proyek
tersebut.
4) Menentukan materi pelajaran dari pokok bahasan masing- masing mata
pelajaran yang dikaitkan dengan tema proyek.
5) Menentukan langkah-langkah dalam kegiatan belajar-mengajar, termasuk
metode dan pendekatannya.
6) Merencanakan organisasi kelas sesuai dengan kegiatan belajar-mengajar
(misalnya bekerja dalam kelompok).
7) Bila dalam langkah kegiatan itu ada kunjungan kesitus sejarah atau
museum, maka diadakan perencanaan untuk hal tersebut (misalnya
mengadakan peninjauan lebih dulu kesitus sejarah atau museum).
8) Menyiapkan format- format pengamatan untuk peserta didik.
9) Merencanakan kegiatan-kegiatan tidak lanjut.
10) Menyiapkan penilaian kegiatan belajar-mengajar.
b) Tahap pelaksanaan
1) Guru mengemukakan tema pokok.
2) Guru mengajak peserta didik menelaah kemungkinan untuk mengkaitkan
tema dengan berbagai bidang studi.
3) Guru berperan sebagai pembimbing dan pengatur jalannya diskusi.
4) Sesudah pengkaitan tema dengan bidang studi yang lain terbentuk, guru
membagi kelas dalam beberapa kelompok sebanyak bidang studi yang ada
(terkait).
5) Setiap kelompok merencanakan bagaimana melakukan kegiatan yang
berhubungan dengan materi yang telah dikaitkan dengan tema.
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6) Guru memberi tahukan hal-hal yang penting apa yang perlu diamati oleh
peserta didik.
7) Data informasi yang terkumpul didiskusikan, diolah dan ditulis serta siap
untuk dilaporkan.
8) Sesudah siap untuk melaporkan, maka guru atau peserta didik memimpin
pelaporan. Peserta didik yang lain memberi komentar atau saran dan dicatat
oleh anggota kelompok yang sedang melaporkan. Guru kadang-kadang
memberi saran apabila diskusi kurang lancar.
9) Berdasarkan komentar atau saran maka kelompok mendiskusikan dan
bersikap sepakat untuk menambah atau mengurangi dan menyempurnakan
laporan.
10)

Suatu hal yang penting, bahwa guru harus membantu para peserta didik

dalam memahami hubungan tema dengan bidang studi yang lain.
c) Tahap tindak lanjut
Untuk memantapkan hasil kegiatan belajar yang baik untuk diterapkan adalah
pameran. Pameran dapat berkisar antara pameran sederhana sampai
pameran yang lebih luas. Materi pameran dapat menjadi sumber bagi
pelajaran lainnya.
d) Tahap penilaian
Tahap penilaian ini sebenarnya merupakan refleksi dari semua kegiatan yang
telah dilakukan selama proyek berlangsung. Tujuan penilaian adalah dalam
rangka untuk memperbaiki proses belajar-mengajar, mengetahui apa yang
telah dipelajari peserta didik, apakah sikap- sikap dan keterampilan tertentu
telah dimiliki oleh peserta didik. Cara penilaian dapat dilakukan:
 Secara verbal, misalnya tanya jawab dan diskusi;
 Secara tertulis, misalnya berupa laporan, karangan, puisi, dan tes;
 Penilaian hasil karya, seperti gambar, bagan, model, alat sederhana,
diorama, dan market. Penilaian hasil karya wisata dapat ditujukan kepada
individu atau kelompok, misalnya pada waktu hasil karya tiap peserta didik
dipajang di kelas atau pada waktu pameran tiap stand dinilai (nilai
kelompok).
b. Teknik Pembelajaran
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Teknik Pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang
dalam

mengimplementasikan

suatu

metode

secara

spesifik.

Misalkan,

penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah peserta didik yang
relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan
berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah peserta
didiknya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, perlu
digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang peserta didiknya tergolong
aktif dengan kelas yang peserta didiknya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru
pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama.
Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh L. James Havery tentang teknik
pembelajaran merupakan prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu
rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan
maksud untuk berfungsi sebagai satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu
tujuan yang telah ditentukan (http://adityatriastuti.blogspot.com).
Teknik pembelajaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari metode, tidak
salah bila teknik pembelajaran menjadi suatu cara yang digunakan oleh guru
untuk mencapai tujuan pembelajaran, agar pembelajaran lebih efisien.
Sehingga teknik pembelajaran merupakan cara yang ditempuh guru yang
sedang menggunakan metode tertentu namun karena situasi dan kondisi yang
dihadapi saat proses berlangsung dan menginginkan lebih efisien dalam
pencapaian tujuan pembelajaran dilakukanlah penyesuaian tindakan. Seperti
halnya prinsip, pendekatan, dan metode, teknik pembelajaran dapat dibagi atas
dua bagian, yaitu teknik umum dan teknik khusus.

1) Teknik Umum, teknik umum merupakan cara-cara yang dapat digunakan
untuk semua bidang studi dan biasanya dikenal dengan metode pembelajaran
seperti yang telah diuraikan di atas, namun wujudnya berbeda. Misalnya
ceramah. Sebagai metode, ceramah mencakup pemilihan, penyusunan, dan
penyajian bahan. Bahkan, metode ceramah juga mencakup bagaimana
menyajikan bahan, dan biasanya teknik ceramah itu hanya salah satu teknik
yang dipakai dalam suatu pertemuan atau kegiatan belajar mengajar.

2) Teknik khusus, adalah cara mengajarkan (menyajikan atau memantapkan)
bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Teknik khusus pengajaran
bahasa mempunyai ragam dan jumlah yang sangat banyak. Hal ini karena
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teknik mengacu kepada penyajian materi dalam lingkup yang kecil. Sebagai
contoh, teknik pengajaran keterampilan berbahasa terdiri atas teknik
pembelajaran membaca, teknik pembelajaran menulis, teknik pembelajaran
berbicara, teknik pembelajaran menyimak, teknik pembelajaran tata bahasa,
dan teknik pembelajaran kosa kata. Pembelajaran membaca terbagi pula atas
teknik pembelajaran membaca permulaan dan teknik pembelajaran membaca
lanjut. Masing-masing terdiri pula atas banyak macam. Begitulah, teknik
khusus itu banyak sekali macamnya karena teknik khusus itu berhubungan
dengan rincian bahan pembelajaran.
Dalam setiap kegiatan belajar mengajar, misalnya guru bahasa Indonesia,
hanya menggunakan satu metode, katakanlah metode khusus pembelajaran
bahasa

(yang

ditunjang

sejumlah

pendekatan

dan

prinsip),

tetapi

menggunakan sejumlah teknik, baik umum maupun khusus. Teknik ini setiap
saat divariasikan untuk mendapatkan ketepatan dan keefisiensian.

D. Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca
dengan cermat sub materi 2: Pendekatan, Strategi, Metode dan Teknik
Pembelajaran. Kemudian membahas dan berdiskusi dengan teman sejawat,
setelah itu mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan merefleksi diri.

E. Latihan/Tugas
Diskusikan dalam kelompok dan hasilnya silahkan dipresentasikan!
 Baca secara seksama secara individu kegiatan pembelajaran 2.
 Berbagi informasi dan diskusikan dengan teman sejawat untuk menjawab
pertanyaan di bawah.
 Presentasikan hasil pembahasan dalam kelompok.
Pertanyaan-pertanyaan:
1. Jelaskan konsepsi pendekatan pembelajaran menurut Roykillen
2. Bagaimana

pendekatan

belajar

berlangsung

dalam

pembelajaran,

simulasikan.
3. Konsepsi strategi pembelajaran menurut Rowntree.

43

4. Bagaimana strategi pembelajaran tersebut dilakukan oleh seorang pengajar,
simulasikan.
5. Jelaskan 6 metode pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang
diampu.
6. Teknik pembelajaran seperti apa yang sesuai untuk 6 metode pembelajaran
yang anda tentukan tersebut, jelaskan dan simulasikan.
7. Simulasikan metode dan teknik pembelajaran tersebut (pilih salah satu
metode untuk disimulasikan!

F. Rangkuman
 Pendekatan pembelajaran menurut Roy Killen (dalam Sanjaya, 2008) ada dua
pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru
(teacher-centred approaches) dan pendekatan yang berpusat pada peserta
didik (student-centred approaches). Pendekatan yang berpusat pada guru
menurunkan strategi pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran
deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan, pendekatan pembelajaran
yang berpusat pada peserta didik menurunkan strategi pembelajaran discovery
dan inkuiri serta strategi pembelajaran induktif.
 Rowntree mengelompokkan ke dalam strategi penyampaian penemuan
(exposition-discovery learning), strategi pembelajaran kelompok, dan strategi
pembelajaran individual (groups-individual learning). Selanjutnya Rowntree
(Sanjaya, 2008) ditinjau dari proses berpikir dan cara pengolahannya strategi
pembelajaran dapat di kelompokan menjadi dua yaitu strategi pembelajaran
deduktif dan strategi pembelajaran induktif.
 Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk merealisasikan
rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah
disusun tercapai secara optimal (Sanjaya, 2008).

Sedangkan meurut

Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola
yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta
berbagai teknik dan sumberdaya terkait lainnya agar terjadi proses pemblajaran
pada diri pembelajar. Dengan kata lain metode pembelajaran adalah teknik
penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran
kepada murid di dalam kelas baik secara individual atau secara kelompok agar
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materi pelajaran dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh murid dengan
baik (Ginting, 2008).
 Metode pembelajaran sebagai cara mengajar guru di kelas ragamnya sangat
banyak. Sehingga pilihan metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh
guru sangat bergantung pada beberapa pertimbangan. Beberapa metode yang
sering digunakan dan populer bagi para pengajar antara lain: ceramah, diskusi,
tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya.
 Teknik pembelajaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari metode, sehingga
pengertian teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara yang
dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara
spesifik dengan memperhatikan unsur-unsur yang saling terikat dan berkaitan
untuk mencapai tujuan pembelajaran, agar pembelajaran lebih efisien.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
1. Umpan Balik
a. Pengalaman apa yang sudah anda lakukan dan anda rasakan berkaitan
dengan kegiatan pembelajaran yang telah anda lalui ?.

b. Pengalaman baru apa yang anda peroleh dari kegiatan pembelajaran
tersebut ?.

c. Materi apa yang belum ditulis dalam materi kegiatan pembelajaran yang
telah anda diskusikan ?.

d. Apa manfaat yang anda temukan dalam pembahasan materi kegiatan
pembelajaran ini ?.

e. Apa saran anda untuk lebih memperbaiki materi kegiatan pembelajaran
yang telah dibahas ?.

2. Tindak Lanjut
Peserta pelatihan dinyatakan tuntas pada sub materi 2 dalam modul ini bila
dapat menjawab soal dengan benar 80 %. Bila ternyata belum kompeten
maka harus dilakukan remedial terlebih dahulu baru dapat mengulang untuk
dilakukan uji ketuntasan dan selanjutnya dapat mengikuti modul yang lain
untuk menempuh kompetensi selanjutnya.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Teori belajar dapat diartikan sebagai konsep-konsep dan prinsip-prinsip
belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui
eksperiment. Jenis-jenis teori belajar antara lain teori belajar behavioristik,
Cognitivisme, Contructivisme, dan Teori Humanistik. Beberapa teori belajar
tersebut diatas perlu diimplementasikan dalam proses pembelajaran.
Disamping itu proses pembelajarannya harus memperhatikan prinsip-prinsip
pembelajaran agar hasil belajar dapat tercapai secara optimal dan peserta
didik dapat mencapai ketuntasan belajar. Jika dalam pembelajaran tersebut
terdapat peserta didik yang belum dapat menuntaskan kompetensi yang
diharapkan, maka diberikan pengajaran remidial yaitu pemberian bantuan
bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Tetapi
bagi peserta didik yang sudah menuntaskan kompetensinya sambil
menunggu

peserta

yang

lain,

maka

dapat

diberikan

pembelajaran

pengayaan.
Selain itu setiap proses pembelajaran memerlukan pendekatan, strategi,
metode dan teknik pembelajaran. Banyak sekali pendekatan, strategi, metode
dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan proses
pembelajaran, namun setiap pendekatan, strategi, metode dan teknik
pembelajaran

tidak

ada

yang

paling

baik.

Setiap

guru

harus

mempertimbangkan beberapa aspek untuk memilih metode mana yang
digunakan dalam proses pembelajarannya. Cara tepat untuk memilih
pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang tepat harus
disesuaikan dengan keberadaan peserta didik, karakteristik substansi, kondisi
guru, lingkungan, sarana dan prasarana yang ada, serta waktu yang
memungkinkan.
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B. Tindak Lanjut
Peserta pelatihan dapat dinyatakan tuntas pada modul ini sebagai cerminan
kompeten pada kompetensi guru mata pelajaran 2.2. Menerapkan berbagai
pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara
kreatif dalam mata pelajaran yang diampu dengan cara menjawab soal
dengan benar 80 % dan menyelesaikan tugas (menyimulasikan praktik sesuai
dengan perintah tugas). Bila ternyata belum kompeten maka harus dilakukan
remedial terlebih dahulu baru dapat mengulang untuk dilakukan uji
ketuntasan dan selanjutnya dapat mengikuti modul yang lain untuk
menempuh kompetensi selanjutnya.

C. Evaluasi
Soal Sub Materi 1
Situasi kelas:
Pada saat mengajar praktik dengan topik “mengikir rata”, guru melakukan
kegiatan di bawah ini:
a. Guru menunjukkan:
 Hasil pengikiran yang baik dan buruk
 Posisi berdiri saat mengikir
 Cara memegang gagang kikir
 Cara mengayunkan permukaan kikir
 Cara mengontrol permukaan hasil pengikiran
b. Peserta didik mempraktikkan cara menggunakan kikir sesuai dengan
petunjuk guru.
c. Peserta didik membuat kesimpulan tentang bagaimana cara menggunakan
kikir dengan benar.
Pertanyaan:
1. Agar pembelajaran efektif, sebutkan 3 teori belajar yang sesuai untuk
digunakan sebagai acuan? Dan kapan teori belajar tersebut digunakan ?
2. Agar pembelajaran efektif, sebutkan 3 prinsip belajar yang harus
digunakan? Dan kapan prinsip belajar tersebut digunakan ?

Soal Sub Materi 2
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Petunjuk pengerjaan soal
a. Bacalah

secara

cermat

terlebih

dahulu

soal-soal

berikut

dalam

mengerjakan
b. Silanglah pada pilihan jawaban yang anda anggap paling tepat dari 4 item
pilihan jawaban (A, B, C, D) dari soal di bawah.
c. Bila hendak mengganti pilihan jawaban yang anda sudah tersilang
meragukan, maka lingkarilah jawaban tersebut dan silanglah dengan
pilihan jawaban yang baru, contoh sebagai berikut: A , B , C , D.
d. Waktu 20 menit

1. Yang termasuk teknik khusus dalam pembelajaran adalah .....
A.
B.
C.
D.
2.

Teknik ceramah
Teknik menulis
Teknik tanya jawab
Teknik diskusi

Pembelajaran oleh seorang pendidik dengan sekelompok besar
(satu kelas) peserta didik; Pembelajaran oleh seorang pendidik
dengan sekelompok kecil (5-7 orang) peserta didik, Pembelajaran
oleh seorang pendidik terhadap seorang peserta didik,
Pembelajaran oleh satu tim pendidik terhadap sekelompok besar
(satu kelas) peserta didik, Pembelajaran oleh satu tim pendidik
terhadap sekelompok kecil (5-7 orang) peserta didik merupakan
karakteristik strategi pembelajaran berdasarkan .....
A. Peranan pendidik dan peserta didik dalam mengolah
“pesan” atau materi
B. peranan pendidik dan peserta didik dalam pengelolaan
pembelajaran
C. pola hubungan pendidik dan peserta didik
D. rasio pendidik dan peserta didik yang terlibat.

3. Dua pendekatan dalam pembelajaran menurut Roykillen adalah ....
A. expository dan exposition
B. discovery dan inquiri
C. student-centred approaches dan teacher-centred approaches
D. Problem based learning dan project based learning
4. Pendekatan dalam pembelajaran berpusat
menurunkan strategi pembelajaran ....
A. Expository
B. Strategi pembelajaran deduktif
C. Direct instruction strategy
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pada

peserta

didik

D. Strategi pembelajaran induktif
5. Pernyataan yang bukan menjadi karateristik student centered approach
adalah ....
A. Guru hanya sebagai pembimbing, peserta didik yang aktif
B. Guru yang berperan aktif, peserta didik menjadi pendengar yang
baik.
C. Peserta didik memecahkan masalah sendiri, guru hanya akan
memberikan feed back dan memjelaskan persoalan persoalan
yang melenceng
D. Kelas bising.
6. Dalam pendekatan pembelajaran saintifik seperti yang tertuang dalam
Permendikbud no 103 tahun 2014 dikenal dengan lima M. Hal yang
dimaksud tersebut adalah .....
A. Mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, mengomunikasikan
B. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba,
mengomunikasikan
C. Mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi,
mengomunikasikan
D. Mengamati, menanya, mengasosiasi, mencoba,
mengomunikasikan
7. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara .....
A. Peserta didik mengajukan mengajukan pertanyaan tentang materi
pembelajaran yang tidak dipahami
B. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi
pembelajaran yang telah disampaikan
C. peserta didik mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak
dipahami dari apa yang diamati
D. guru mengajukan pertanyaan tentang kepada peserta didik tentang
materi yang disampaikan guru
8. Strategi pembelajaran menurut Rowntree dikelompokkan sebagai
berikut .....
A. Strategi penyampaian, strategi pembelajaran kelompok, dan
strategi pembelajaran individual
B. Strategi penyampaian, strategi pembelajaran, dan strategi
pembelajaran diskusi
C. Strategi penyampaian, strategi penilaian, dan strategi
pembelajaran kolaboratif
D. Strategi penyampaian, strategi penilaian, dan strategi
pengadministrasian
9. Strategi yang mengarah pada pengaktifan peserta didik dalam mencari
dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka
butuhkan, disebut ....
A. Heuristik
B. Deduktif
C. Ekspositorik
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D. Deduktif-induktif
10.

Strategi pembelajaran berdasarkan pola hubungan pendidik dan
peserta didik dalam pembelajaran, terdapat tiga jenis strategi
pembelajaran, yaitu .....
A. Pembelajaran tatap muka, pembelajaran melalui buku,
pembelajaran melalui media elektronik.
B. Pembelajaran tatap muka, pembelajaran melalui tekstual,
pembelajaran tatap muka dan melalui tekstual.
C. Pembelajaran tatap muka, pembelajaran melalui bahan cetak,
pembelajaran melalui media elektronik.
D. Pembelajaran tatap muka, Pembelajaran melalui media,
pembelajaran tatap muka dan melalui media.

11.

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi
pembelajaran adalah sebagai berikut:
A. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, peserta didik, guru,
media.
B. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, peserta didik, waktu,
guru.
C. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, peserta didik, guru,
tempat belajar.
D. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, jumlah rombel, waktu,
guru, biaya.

12. Pengertian metode pembelajaran adalah .....
A. Cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang
sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah
disusun tercapai secara optimal
B. Cara yang digunakan untuk mengimplementasikan tatap muka
agar seluruh kompetensi yang ada tidak ada yang mencapai
kurang dari KKM
C. Cara yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai
dengan materi yang disusun agar hasil belajar sesuai dengan
tuntutan
D. Cara yang digunakan untuk merealisasikan pembelajaran tepat
waktu, sehingga seluruh substansi tersampaikan sesuai dengan
kurikulum yang digunakan.
13. Setelah guru menunjukkan bahan pembelajaran (gambar, diktat,
video,dan referensi lain yang dapat diakses), memberikan kesempatan
kepada peserta bertanya, selanjutnya guru menugaskan peserta didik
untuk mencermati dan membahasnya dalam kelompok kerja sebebelu
m menyelesaikan bayang presentasi. Berdasarkan pendekatan saintifik
tindakan yang dilakukan guru tersebut merupakan tahapan (sesuai
dengan Permendikbud No 103 Tahun 2014) ....
A. Mengumpulkan informasi
B. Menanya
C. Menalar/asosiasi
D. mempresentasikan
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14. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat
hubungannya dengan memecahkan masalah (problem solving).
Langkah dalam metode diskusi adalah .....
A. Pengaturan teknik diskusi, pemanduan diskusi, pelaporan hasil
diskusi, refleksi dan penutup
B. Memeriksa persiapan, memberi pengarahan, melaksanakan diskusi,
dan mengendalikan pembicaraan
C. Merumuskan tujuan, menentukan masalah yang akan dibahas,
pelaksanaan diskusi, melaporkan hasil diskusi.
D. Langkah persiapan, pelaksanaan diskusi, penutup diskusi.
15. Langkah metode demonstrasi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi. Tidakan di bawah berikut ini yang bukan termasuk dalam
langkah pelaksanaan metode demonstrasi adalah .....
A. Memulai demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik
(sambil memperhatikan atensi peserta didik)
B. Memberi tugas sebagi bentuk tindak lanjut dan mengadakan
evaluasi terhadap demonstrasi yang telah dilakukan.
C. Memperhatikan keadaan peserta didik, apakah semuanya
mengikuti demonstrasi dengan baik
D. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif
memikirkan lebih lanjut tentang apa yang dilihat dan didengarnya
dalam bentuk mengajukan pertanyaan.
16. Proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu
konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia
jumpai dalam kehidupan. Strategi pembelajaran yang mengaktifkan
peserta didik merupakan amanat pengembangan kurikulum 2013. Oleh
karena itu salah satu yang dilakukan oleh Pak Agus dalam mengajar
mata pelajaran matematika dilakukan sebagai berikut:
1. Memberi stimulan dengan cara mengajak menunjukkan rumah
joglo dan memperlihatkan situasi, menyiapkan referensi,
menyiapkan gambar, sesuai dengan materi
pembelajaran/topik/tema yang akan dibahas.
2. peserta didik mencari informasi, dan merumuskan masalah.
3. Peserta didik mencari dan mengumpulkan data/informasi yang
dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan
masalah yang dihadapi.
4. peserta didik untuk mencoba dan mengeksplorasi kemampuan
pengetahuan konseptualnya.
5. peserta didik untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil
pengolahan data,.
6. peserta didik menggeneralisasikan hasil simpulan.
Kegiatan yang dilakukan oleh pak Agus merupakan model
pembelajaran ....
A. Problem Based Learning
B. Discovery learning
C. Project Based learning
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D. Experimental learning
17. Langkah-langkah metode problem solving (Depdiknas, 2008) sebagai
berikut: .....
A. Mencari dan mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah untuk
dipecahkan, , menetapkan jawaban sementara, menguji kebenaran
jawaban sementara, menarik kesimpulan.
B. Mengidentifikasi masalah untuk dipecahkan, mencari dan
mengumpulkan data, menyeleksi data, menetapkan jawaban,
menarik kesimpulan.
C. Mengidentifikasi masalah untuk dipecahkan, mencari dan
mengumpulkan data, menetapkan jawaban sementara, menguji
kebenaran jawaban sementara, menarik kesimpulan.
D. Mengidentifikasi masalah untuk dipecahkan, mencari dan
mengumpulkan data, menyeleksi data, menetapkan jawaban
sementara, menguji kebenaran jawaban sementara, menarik
kesimpulan, mengevaluasi.
18. Metode proyek dalam pembelajaran yang sebenarnya berawal dari
pemikiran John Dewey tentang metode pemecahan masalah
merupakan bentuk pengembangan yang dilakukan oleh Kilpatrick.
Langkah-langkahnya metode proyek sebagai berikut: ....
A. Tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap
tindak lanjut, tahap penilaian, tahap refleksi.
B. Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap tindak lanjut,
pameran, tahap penilaian.
C. Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap tindak lanjut, tahap
penilaian.
D. Tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap
tindak lanjut, tahap penilaian.
19. Tahap tindak lanjut dalam metode proyek dimaksudkan adalah ......
A. Untuk menilai hasil kegiatan belajar (hasil proyek) yang dilakukan
oleh guru dan peserta didik.
B. Untuk memantapkan hasil kegiatan belajar dilakukan pameran, dan
dapat menjadi sumber belajar bagi pelajaran lainnya.
C. Untuk merencanakan kegiatan belajar berikutnya sehubungan
dengan pencapaian kompetensi berikutnya.
D. Untuk menetapkan tingkat keberhasilan pengerjaan proyek yang
dilakukan peserta didik oleh guru.
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20.

Metode brainstorming dikenal juga dengan metode sumbang saran
atau curah gagasan bertujuan untuk menghimpun ide, pendapat,
informasi, pengalaman semua peserta didik yang sama atau berbeda.
Langkah-langkah metode brain storming sebagai berikut:
A. Pemberian informasi dan motivasi, identifikasi, klasifikasi, verifikasi,
konklusi.
B. Pemberian informasi dan motivasi, identifikasi, klasifikasi, verifikasi,
validasi, dan konklusi.
C. Pemberian informasi, motivasi, identifikasi, verifikasi, konklusi.
D. Pemberian informasi dan motivasi, identifikasi, klasifikasi, verifikasi,
konklusi, evaliasi, dan refleksi.
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D. Kunci Jawaban
Soal 1
Pertanyaan
1

Skor
Maks
2

Jawaban, Alasan
Behavioristik,
Ketika pendidik memberi contoh,
kemudian peserta didik menirukan

2
2

Kognitif,
Ketika peserta didik mempraktikkan
apa yang telah dicontohkan oleh
pendidik.

2

2

Konstruktivistik,
Ketika
peserta
didik
membuat
kesimpulan, bagaimana cara mengikir
rata dengan baik
2

Skor (S)

2

2

Prinsip tujuan
Ketika pendidik menyampaikan tujuan
pembelajaran

2
2

Prinsip kesiapan,
Ketika pendidik menunjukkan hasil
pengikiran yang baik dan buruk, untuk
memberikan bekal pengetahuan awal

2

2

Prinsip belajar psikomotorik
Ketika peserta didik mempraktikkan
apa yang telah dicontohkan oleh
pendidik.
∑

2

24

Nilai ∑S/24 x 100 =

Soal 2
3.

Kriteria Penilaian
Kriteria penilaian yang digunakan dalam materi pokok 1 ini adalah :
Satu soal jika betul mendapatkan skor : 5, sehingga total skor : 20 x 5 = 100,
maka rumus nilai akhir adalah :

Nilai Akhir Materi Pokok 1 = Jumlah jawaban betul x 5
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4.

Kunci jawaban
Kunci jawaban evaluasi materi pokok 2 yaitu Pendekatan, Strategi, Metode
Dan Teknik Pembelajaran

NO

JAWABAN

NO

JAWABAN

1.

B

14.

B

2.

D

15.

A

3.

C

16.

C

4.

D

17.

D

5.

B

18.

B

6.

C

19.

B

7.

C

20.

D

8.

A

21.

C

9.

A

22.

A

10.

D

23.

A

55

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Ginting. 2008. Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran.
Bandung: Humaniora.
Adityatriastuti. 2014. pengertian dari Strategi, Pembelajaran, Metode,
Teknik,
dan
Model,
Menurut
Beberapa
Ahli.
http://adityatriastuti.blogspot.com
Bell-Gredler, M.E. (1986). Learning and Instruction: Theory into Practice.
New York: Macmil'.an Publishing
Cahyo, Agus N. 2013. Panduan Aplikasi Teori-Teori Belajar Mengajar.
Yogyakarta: Diva Press
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Permendikbud No. 103
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran
pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta :
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Permendikbud No. 104
Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta :
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Depdiknas. 2008. Panduan Pengembangan Bahan Ajar. Jakarta:
Direktorat Pembinaan SMA, Dirjen Mandikdasmen, Depdiknas.
Dick and Carey. 2005. Systemic Design Instruction. Glenview: Illois harper
Collins Pubhliser.
Dimjati dan Mudjiono. 2009. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka
Cipta
Direktorat

Pembinaan SMA. 2010. Juknis Pembelajaran Tuntas,
Remedial, dan Pengayaan di SMA. Jakarta : Direktorat
Pembinaan SMA

Direktorat Tenaga Kependidikan. 2008. Strategi Pembelajaran dan
Pemilihannya. Jakarta : Dipdiknas,.
Hamzah B.Uno. 2008. Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
Handoko, Hani T, dan Reksohadiprodjo Sukanto.1996. Organisasi
Perusahaan. Edisi kedua Yogyakarta: BPFE
Harsono. 2009. “Aplikasi SCL dalam Proses Pembelajaran” dalam
www.belajar.usd.ac.id

56

Hendyat Soetopo. 2005. Pendidikan Dan Pembelajaran. Malang: UMM
Press.
Iskandarwassid dan Dadang Sunendar. 2008. Strategi Pembelajaran
Bahasa. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2007. Belajar dan
Pembelajaran. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Made Wena. 2010. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer suatu
Tinjauan Konseptual Operasional. Jakarta : Bumi Aksara.
Martinis Yamin dan Maisah. 2009. Manajemen Pembelajaran Kelas:
Strategi Meningkatkan Mutu Pembelajaran. Jakarta: GP Press
Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar, Jakarta: Erlangga, 1996.
Roestiyah, N.K. 2001. Didaktik Metodik, Jakarta: PT. Bina Aksara.
Sagala, Syaiful. 2012. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung:
Alfabeta
Sanjaya, Wina. 2008. Strategi pembelajaran berorientasi standar proses
pendidikan. Jakarta : Kencana prenada Media Group.
Solso, Robert L., Cognitive Psychology, New York: Pearson Educational,
2004.
Suparman Atwi. 1997. Desain Instruksional. Jakarta: PAU Universitas
Terbuka.
Suprijono, Agus. 2011. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sudjana, Nana. 1995. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung:
Sinar Baru Algensindo.
Suyono dan Hariyanto. 2011. Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep
Dasar. Bandung: Rosda
Syaiful Bahri Djamarah, dkk. 2006. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta:
Rineka Cipta.
Tim Pengembang MKDP. 2011. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta:
Rajawali Press.
Trianto. 2007. Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek.
Jakarta: Prestasi Pustaka
Winarno

Surakhmad. 1982.
Bandung: Tarsito,

Pengantar

Interaksi

Mengajar-Belajar.

http://indrierb.blogspot.com/2014/01/teori-belajar-konstruktivisme-dan.html

57

http://irdye07.blogspot.com/2010/11/strategi-pembelajaran.html.
http://sainsmatika.blogspot.com/2012/04/teori-kognitif-dari-bruner-danteori.html
http://syamsinarthamar.blogspot.com/2014/05/macam-macam-metodepembelajaran-serta.html
https://filediamant.wordpress.com/model-pembelajaran-dan-15-metodepembelajaran.
http://file.upi.edu/direktori/
Pengertian_Pendekatan,_strategi,_metode,_teknik,_taktik.pdf
http://www.emakalah.com/2013/04/model-teori-belajar-bruner-danausubel.html
http://www.emakalah.com/2013/04/perkembangan-teori-belajar.html
http://www.gurukelas.com/2012/08/metode-brainstorming-sumbangsaran.html
https://penembushayalan.wordpress.com/kuliah/tokoh-dan-teoribelajar/teori-pembelajaran-vygotsky/
http://kristianawidi.blogspot.co.id/2012/02/makalah-teori-humanistik-carlrogers.html.
https://ibnufajar75.wordpress.com/2014/05/31/model-model-pembelajaranyang-sesuai-dengan-kurikulum-2013

58

MODUL
GURU MODUL
PEMBELAJAR
GURU PEMBELAJAR
Paket Keahlian
Multimedia
Paket
Keahlian
Multimedia

Kelompok Kompetensi C
Kelompok Kompetensi B

Penulis : Peny Iswindarti, S.Kom, M.T
Penulis : Ir. Wahyu Purnomo, M.T

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Tahun 2016
Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan
Tahun 2016

i

HALAMAN PERANCIS

Penulis:
1.

Peny Iswindarti, S.Kom, M.T
Email : windadimana@gmail.com

Ilustrator :
1.
2.

Faizal Reza Nurzeha, Amd [085242177945]
Email : faizalrezanurzeha@gmail.com
Sierra Maulida Asrin, ST [089653910250]
Email : sieraasrin@gmail.com

Layouter :
1.

Janwar Fajrin [085299970328]
Email : djanwar_fajrin@yahoo.com

Copyright ©2016
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga
Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengkopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk
kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementrian Pendidikan
Kebudayaan.

ii

KATA SAMBUTAN
Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai
kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru.
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar
(GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan
dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji
kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir
tahun 2015. Hasil UKG menunjukanpeta kekuatan dan kelemahan kompetensi
guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut
dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut
pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui
program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru
sebagai agen perubahaan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program
Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online) dan
campuran (blended) tatap muka dengan online.
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag
Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan
Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab
dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi
guru sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang
dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP)
tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok
kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan
yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena
Karya.
Jakarta, Februari 2016
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan
sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan
tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi,
peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan
2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru
dan tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan
keprofesian berkelanjutan.
Modul Diklat Guru Pembelajar merupakan petunjuk bagi penyelenggara
pelatihan di dalam melaksakan pengembangan modul yang merupakan salah
satu sumber belajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Modul ini disajikan
untuk memberikan informasi tentang penyusunan modul sebagai salah satu
bentuk bahan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi
guru dan tenaga kependidikan.
Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal
dalam mewujudkan modul ini, mudah-mudahan modul ini dapat menjadi acuan
dan sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan

penyusunan

modul

untuk

pengembangan

keprofesian

berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk
menyempurnakan modul ini di masa mendatang.

Makassar, Februari 2015
Kepala

Dr. H. Rusdi, M.Pd.
NIP. 19650430 199103 1 004
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan
keprofesian

secara

profesionalnya.Program

berkelanjutan
Guru

agar

Pembelajar

dapat
(GP)

melaksanakan
adalah

tugas

pengembangan

kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai
kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

GP sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan
diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus
menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan GP akan
mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga
kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Di dalam pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh PPPPTK/LPPPTK KPTK
diperlukan suatu modul yang berfungsi sebagai salah satu sumber belajar guru.
Modul Diklat GPMultimediaKelompok Kompetensi C“Pengantar Desain Grafis” ini
dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan dan sebagai acuan untuk
memenuhi tuntutan kompetensinya, sehingga guru dapat melaksanakan
tugasnya secara profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

B.Tujuan
Tujuan disusunnya modul diklat GPMultimediaKelompok Kompetensi Cini adalah
memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada guru atau peserta
diklat tentang pengantar desain grafis, melalui aktivitas observasi dan praktikum.
Setelah mempelajari modul ini diharapkan guru dapat : “Menjelaskan pengertian
media komunikasi grafis dengan cermat, Mengidentifikasi berbagai macam
komunikasi grafis beserta karakteristiknya dengan cermat dan teliti, Menjelaskan
unsur-unsur dari komunikasi grafis, Mengidentifikasi unsur-unsur grafis dari iklan
atau media komunikasi grafis lainnya, Membedakan antara unsur yang satu
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dengan lainnya, Memahami pentingnya kedudukan huruf dalam media
komunikasi grafis, Memahami jenis-jenis huruf, Memahami anatomi huruf dan
bagian-bagian di dalamnya, Memahami metode pengukuran jarak antarhuruf,
jarak antarkata, jarak antarbaris, Memahami peran estetika dalam sebuah media
komunikasi grafis, Menyebutkan unsur-unsur estetika, Memahami elemen grafis
dan prinsip-prinsip desain, Memadukan berbagai unsur grafis dalam berbagai
format tata letak secara harmonis dan serasi, Memahami beragai format tata
letak dan karakteristik masing-masing, Menerapkan langkah-langkah praktis
dalam pembuatan media komunikasi grafis sehingga dihasilkan sebuah media
yang berkualitas.

C.Peta Kompetensi
Modul ini merupakan modul ke-3 dari 10 modul yang dikembangkan untuk
program Guru Pembelajar (GP) bagi guru-guru produktif Sekolah menengah
Kejuruan pada paket keahlian Multimedia.

Tabel peta kompetensi modul GP Multimedia Kelompok Kompetensi C –
Pengantar Desain Grafis.
Standar kompetensi
Kompetensi
Utama

Kompetensi
Kompetensi
Inti Guru
Guru Keahlian
(KIG)
(KGK)
Profesional 20. Menguasai 20.8. Mengkreasi
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Indikator pencapaian
Kompetensi
20.8.1 Mengidentifikasi

materi,
struktur,
konsep
dan pola
pikir
keilmuan
yang
mendukun
g mata
pelajaran
yang
diampu

media
komunikasi
grafis
dalam
bentuk
cetak

20.8.2

20.8.3

20.8.4

20.8.5

20.8.6

20.8.7

20.8.8
20.8.9

gambar bitmap dan
aplikasi pengolah
gambar bitmap
Mengidentifikasi
gambar vektor dan
aplikasi pengolah
gambar vector
Mengidentifikasi
karakteristik
berbagai macam
media komunikasi
grafis
Memaparkan
peranan huruf
(tipografi) dalam
media komunikasi
grafis
Membedakan
unsur-unsur grafis
dalam sebuah
media komunikasi
grafis
Mengevaluasi
berbagai unsur
grafis dalam
berbagai format tata
letak secara
harmonis dan serasi
Mengidentifikasi
peran estetika
dalam media
komunikasi grafis
Merancang media
komunikasi grafis
Memproduksi media
komunikasi grafis
dalam bentuk cetak

D.Ruang Lingkup
Modul ini berisi lima kegiatan pembelajaran dengan ruang lingkup materi: a).
Konsep Media Komunikasi Grafis, berisi tentang pengertian media komunikasi
grafis, jenis-jenis dan karaktertik media komunikasi grafis, b). Unsur-unsur
komunikasi grafis, c). Kedudukan Huruf (Tipografi) Dalam Media Komunikasi
Grafis, berisi tentang istilah dalam tipografi, jenis huruf, anatomi huruf, system
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pengukuran huruf, karakteristik huruf, pedoman penggunaan huruf secara efektif,
apresiasi dan eksperimen efek visual tipografi, d). Estetika sebagai Dasar
Perancangan Grafis, berisi tentang peran estetika dalam media komunikasi
grafis, unsur-unsur estetika, elemen-elemen grafis, prinsip-prinsip desain, e).
Format Tata Letak, berisi tentang tata letak berbagai unsur grafis, komposisi tata
letak.

E. Saran Cara penggunaan modul
Modul Pengantar Desain Grafis ini terdiri dari lima kegiatan pembelajaran, yang
secara konsep urutan kegiatan belajar menunjukkan urutan pemahaman yang
harus dimiliki untuk mengembangkan karya grafis sesuai dengan kaidah-kaidah
pembuatan karya grafis.
Dalam mempelajari modul ini,

setiap kegiatan pembelajaran

yang harus

dilakukan oleh peserta diklat adalah :
1. Membaca tujuan pembelajaran sehingga memahami target atau goal dari
kegiatan belajar tersebut.
2. Membaca indikator pencapaian kompetensi sehingga memahami obyek
yang akan dijadikan kriteria pengukuran untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
3. Membaca uraian materi pembelajaran sehingga memiliki pengetahuan,
ketrampilan dan sikap terhadap kompetensi yang akan dicapai.
4. Melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan petunjuk.
5. Mengerjakan latihan/soal atau tugas.
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Kegiatan Pembelajaran 1.
KONSEP MEDIA KOMUNIKASI GRAFIS
A. Tujuan
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran1, peserta diklat mampu:
1. Menjelaskan pengertian media komunikasi grafis dengan cermat.
2. Mengidentifikasi

berbagai

macam

komunikasi

grafis

beserta

karakteristiknya dengan cermat dan teliti.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Mengidentifikasi karakteristik berbagai macam media komunikasi grafis.

C. Uraian Materi
I.

PENGERTIAN MEDIA KOMUNIKASI GRAFIS

Ketika berada di jalan atau tempat umum kita sering menjumpai spanduk,
banner, poster, papan nama dan sebagainya yang berisi informasi, promosi,
maupun pemberitahuan tentang suatu hal. Benda yang Anda jumpai tersebut
merupakan media komunikasi grafis.

Saat ini, media komunikasi grafis merupakan kebutuhan yang tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergerak
dibidang industri dan teknologi. Peranan komunikasi yang diembanpun
makinberagam: informasi umum (information graphics, signage), pendidikan
(materi pelajaran dan ilmu pengetahuan, pelajaraninteraktif pendidikankhusus),
persuasi (periklanan, promosi, kampanyesosial) dan pemantapanidentitas(logo,
corporate identity, branding).

Media adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada publik.
Komunikasi ialah menyampaikan pesan dari pihak yang satu kepada pihak lain
yangdiungkapkan melalui bahasa lisan dan tulisan, gambar, isyarat, bunyibunyian danbentuk kode yang mengandung arti dan dimengerti oleh orang lain..
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Sedangkan grafis berasal dari Bahasa Latin (garis) mengandung dua pengertian,
yaitu

menjadi Graphic Arts atau komunikasi grafis, dan Graphishe Vakken

(Belanda: pekerjaan cetak) kemudian menjadi Grafika atau pekerjaan mencetak.

Dalam ilmu terapan, ada dua keilmuan yang hampir sama yaitu Komunikasi
Visual dan Komunikasi Grafis. Komunikasi Visual dalam pengertian yang luas
adalahberbagai kegiatan komunikasi yang menggunakan media dua dimensi
maupun tiga dimensi, baik statis maupun dinamis, seperti produk percetakan,
televisi, film, animasi, dan internet. Grafis merupakan bagian dari komunikasi
visual yang mengarah ke media dua dimensi bersifat statis, seperti produk
produk percetakan.

Dari pengertian di atas maka media komunikasi grafis diartikan sebagai :
1. komunikasi visual yang berhubungan dengan grafika (cetakan) dan /
atau pada bidang dua dimensi dan statis (tidak bergerak).
2. Proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung pengertian
tertentu oleh seseorang kepada orang lain melalui media cetak.

Gambar 1. 1Spanduk Ucapan Hari Raya Keagamaan
Sumber: http://coreldraw.mywapblog.com/gratis-download-spanduk-selamat-hariray.xhtml

II.

MACAM MEDIA KOMUNIKASI GRAFIS

Media komunikasi grafis sangat banyak jumlah dan jenisnya, namun Freddy
Adiono Basuki (2000) mengelompokkan secara garis besar menjadi :
1) Media cetak (printed material)
Contoh : Poster (dalam dan luar), stiker, sampul buku, pembungkus,
selipat (folder), selebaran (leaflet), amplop dan kop surat, tas belanja,
katalog, iklan majalah dan surat kabar.
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2) Media luar ruangan (outdoor)
Contoh : Spanduk (banner), papan nama, umbul-umbul, neon box, neon
sign, billboard, baliho, mobil boks.
3) Media elektronik (electronic)
Contoh : Radio, televise, internet, film, program video, animasi komputer.
4) Media Pajang (display media)
Contoh : Etalase (window display), point of purchase, desain gantung,
floor stand.
5) Barang-barang kenangan (special offer)
Contoh : Kaos, topi, payung, gelas, aneka souvenir, sajadah, tas, dan
sebagainya.

Setiap jenis media grafis memiliki karakteristik sendiri-sendiri, tergantung kepada
tujuan penggunaan media tersebut.

1. Poster
Memuat unsur teks dan gambar/ilustrasi yang dipasang atau ditempel
pada dinding. Visualisasi setiap unsurnya rinci, jelas, realis, sederhana,
dan singkat dengan warna yang mencolok sesuai misinya.
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Gambar 1. 2 Contoh poster
Sumber: http://gambarterbaru.com/gambar-poster-pendidikan-yang-keren.html

2. Stiker
Media komunikasi grafis tentang produk, jasa, atau identitas yang dapat
ditempel paa berbagai tempat. Umumnya berbahan kertas vinyl yang
mengandung perekat.
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Gambar 1. 3 Contoh stiker
Sumber: http://custom.co.id/sticker

3. Kover Buku
Merupakan perwajahan dari buku sekaligus sebagai keterangan isi dan
bertujuan untuk menarik perhatian. Umumnya unsur-unsurnya terdiri dari
warna, gambar, dan ilustrasi, pengarang, judul, dan penerbit. Banyak
buku dilengkapi dengan unsur teks atau tulisan yang memberikan
penjelasan singkat tentang isi buku.
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Gambar 1. 4 Contoh kover buku
Sumber: http://bukulokomedia.com/artikel-129-teknik-cepat-menguasai-css-3.html

4. Pembungkus/Packaging
Selain berfungsi sebagai pengaman/pelindung namun juga berfungsi
sebagai daya tarik suatu produk.

Gambar 1. 5 Contoh pembungkus
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Sumber: http://berpetualangsibolang.blogspot.co.id/2015/06/rancangan-kemasan-snackyang-efektif.html

5. Selipat/Folder
Media komunikasi grafis produk atau jasa yang bentuknya memiliki
beberapa lipatan. Folder biasanya dilipat bisa menjadi dua bagian dan
didalamnya berisikan leaflet atau brosure serta yang lainnya sebagai
material promosi

Gambar 1. 6 Contoh selipat

6. Selebaran atau Leaflet
Media komunikasi grafis yang dibuat dengan ukuran relative kecil dan
biasanya hanya satu lembar. Penyebarannya dilakukan dengan cara
dibagi-bagikan.
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Gambar 1. 7 Contoh Leaflet
Sumber: http://indonesia-admin.blogspot.co.id/2010/09/kumpulan-contoh-desain-brosuratau.html

7. Amplop dan Kop Surat
Merupakan media yang digunakan sebagai sarana surat-menyurat dan di
dalamnya terletak identitas perusahaan atau lembaga tertentu. Biasanya
berupa logo dan teks yang berisi alamat, nomor telepon, e-mail, ataupun
fax.

Gambar 1. 8 Contoh amplop dan kop surat
Sumber: http://www.cetakmurah.co.id/products-services/kop-suratnotakwitansi/

8. Tas belanja/shopping bag
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Berfungsi untuk keperluan belanja yang umumnya bersifat sementara,
mengidentifikasikan identitas perusahaan, toko, lembaga, selain sebagai
daya tarik. Pada bagian luar biasanya berisi logo atau symbol
perusahaan, yang disertai teks alamat maupun visi perusahaan.

Gambar 1. 9 Contoh shopping bag
Sumber: http://percetakan-java.com/index.php?route=product/category&path=78

9. Katalog
Merupakan media komunikasi grafis berbentuk buku yang di dalamnya
berisi aneka jenis produk, harga, formulasi, dan cara penggunaannya.

Gambar 1. 10 Contoh katalog
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Sumber: http://www.1mobile.co.id/contoh-katalog-produk-1708941.html

10. Iklan surat kabar/koran, adalah adalah media komunikasi grafis yang
dipasang pada surat kabar. Dibuat sesuai dengan kolom yang ada pada
surat kabar dan ditayangkan sangat singkat. Unsur-unsur yang
dipergunakan adalah warna, teks, gambar, serta informasi yang dimuat
secara rinci.

Gambar 1. 11 Contoh iklan koran
Sumber: https://iklanbarisradarsby.wordpress.com/tag/pick-up/

11. Iklan majalah
Adalah media komunikasi grafis yang dipasang pada majalah dan dibuat
sesuai dengan kolom yang ada pada majalah tersebut. Lama
penayangan relative lama. Unsur-unsur yang dipergunakan adalah
warna, teks, gambar, dengan informasi yang dibuat secara rinci.
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Gambar 1. 12 Contoh iklan majalah
Sumber: http://kompetisi.majalahinovasi.com/info-iklan/

12. Spanduk
Media komunikasi grafis yang dibuat dari kain panjang dan dipasang
dengan direntangkan di atas atau di tepi jalan secara horizontal.
Pesannya singkat, mengikat, formatnya relatif sempit, dan yang harus
cepat terbaca. Hurufnya besar dengan warna mencolok dan komunikatif.

Gambar 1. 13 Contoh spanduk

13. Umbul-umbul
Merupakan media komunikasi grafis yang terbuat dari kain yang
prinsipnya tidak berbeda dengan spaduk, namun pemasangan dilakukan
secara vertikal. Pesannya sedikit, berfungsi sebagai dekoratif dan
membentuk suasana lingkungan.
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Gambar 1. 14 Contoh umbul-umbul
Sumber: https://batammap.wordpress.com/2011/03/13/sablon-baliho-spandukposter-dll/

14. Papan nama
Merupakan media komunikasi grafis yang terbuat dari papan dan seng.
Media ini dipergunakan sebagai informasi identitaas bidang usaha,
identitas perkantoran, atau pusat-pusat pelayanan masyarakat. Media ini
bisa dipasang di sebelah kiri, kanan atau tengah dari tempat kegiatan,
bersifat komersil maupun sosial.

Gambar 1. 15 Contoh papan nama
Sumber: http://miftahadv.com/2014/08/22/papan-ruang-kelas-sekolah-dua-sisi/

15. Neon Box
Merupakan media komunikasi grafis yang terbuat dari mika akrilik
berbentuk boks dengan lampu didalamnya. Lampu dipakai agar dapat
memantulkan warna pada tulisan atau gambar sehingga menjadi
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lebihkomunikatif dan indah. Neon box dapat dipergunakan siang hari
maupun malam hari.

Gambar 1. 16 Contoh neon box
Sumber: http://makorsa-advertising.co.id/in/neon-box-led-box/

16. Neon Sign
Merupakan media komunikasi grafis yang terbuat dari lampu neon yang
di dalamnya diisi dengan gas dan apabila dialiri listrik akan
memancarkan sinar. Warna yang dihasilkan tergantung formulasi zat
yang dipakai untuk membuat tabung gas. Efek bergerak dapat
ditimbulkan dengan menambahkan travo.

Gambar 1. 17 Contoh neon sign
Sumber: https://widyadesign.wordpress.com/2012/03/06/neon-sign/
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17. Baliho
Media komunikasi grafis yang terbuat dari bahan triplek dengan format
relative besar berkonstruksi kayu atau bambu. Baliho menggunakan
unsur-unsur warna teks, warna, dan ilustrasi singkat atau sederhana
dengan waktu tayang relative singkat.

Gambar 1. 18 Contoh baliho

18. Billboard
Media komunikasi grafis yang terbuat dari plat ezer dengan format
relative besar dengan menggunakan konstruksi besi (permanen) untuk
menginformasikan produk atau jasa, menggunakan unsur-unsur warna,
teks dan ilustrasi secara singkat dan sederhana. Lama tayang relative
lama.
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Gambar 1. 19 Contoh billboard
Sumber: http://megabanner.blogspot.co.id/2009/05/yang-ni-memang-berbaloibaloi.html

19. Halte Bus
Merupakan media komunikasi grafis yang terbuat dari plat ezer dengan
kontruksi besi, dipasang pada tempat-tempat pemberhentian bus,
dipasang secara permanen dan relative lama.

Gambar 1. 20 Contoh halte bus
Sumber: https://diswandi.wordpress.com/2014/08/

20. Reklame Mobil Boks
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Merupakan media komunikasi grafis yang dibuat pada badan mobil boks
dengan format sesuai ukuran mobil (panjang dan lebar mobil boks).
Unsur-unsur yang digunakan adalah warna, teks, dan ilustrasi.

Gambar 1. 21 Contoh iklan mobil boks
Sumber: https://brandingmobilmurah.wordpress.com/2013/03/05/pasang-stiker-mobilmurahbranding-mobil-promosi/

21. Etalase
Media grafis yang terbuat dari almari kaca untuk memajang produk
dengan bentuk dan ukuran yang disesuaikan dengan ruangan dan produk
yang ditawarkan.

Gambar 1. 22 Contoh etalase
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22. Desain Gantung
Media grafis yang terbuat dari bahan kertas, karton, plastic, dan lain-lain.
Umumnya tercetak dengan satu atau dua muka atau lebih, dipasang
dengan cara digantung agar dapat berputar dan dilihat bergantian. Unsurunsur yang dipergunakan adalah warna, teks, dan ilustrasi.

Gambar 1. 23 Contoh desain gantung
Sumber: http://www.freepik.com/free-vector/vintage-hang-tags-free-fordownload_718409.htm

23. Point of Purchase
Merupakan media komunikasi grafis dari bahan karton yang tercetak dan
dipasang pada deretan produk yang ada pada etalase. Bentuk umumnya
kotak, sederhana, dan menyampaikan nama produk. Unsur-unsur yang
dipergunakan adalah warna, teks, dan ilustrasi.
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Gambar 1. 24 Contoh point of purchase
Sumber: http://www.grogoljaya.com/portfolio-items/pop-display-calpico/

24. Floor Stand
Terbuat dari bahan karton, triplek, dan sebagainya yang diletakkan pada
suatu ruangan lantai kontruksi dengan posisi berdiri menggunakan
penyangga. Biasanya media ini mengikuti bentuk produk, manusia,
binatang, serta tumbuh-tumbuhan, baik dua atau tiga dimensi. Unsurunsurnya terdiri dari warna, teks, dan ilustrasi.

Gambar 1. 25 Contoh floor stand
Sumber: http://www.floorstands.com/
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25. Kaos (T-shirt)
Adalah media komunikasi grafis yang dicetak di atas kain katun. Cara
mencetak menggunakan teknik cetak saring atau sablon. Bagian yang
tercetak biasanya bagian depan dan bagian belakang. Unsur-unsur yang
digunakan meliputi warna, teks, dan ilustrasi.

Gambar 1. 26 Contoh kaos

III. KARAKTERISTIK MEDIA KOMUNIKASI GRAFIS
Berbagai media komunikasi grafis memiliki karakteristik dengan kecenderungankecenderungan sebagai berikut :

No
1

Media
Poster

Fisik/Visual

Publikasi

-

Vertikal/horizontal

- Singkat/lama

-

Bentuk bebas

- Ditempel/

-

Berwarna atau hitam putih

-

Dicetak/non cetak

-

Unsur teks/gambar, bahan

digantung
- Sosial/
komersial
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karton, plastic, triplek
2

Stiker

-

Vertikal/horizontal

- Singkat/lama

-

Bentuk geometris

- Ditempel

(lingkaran, kotak, persegi

- Sosial/

panjang dsb dan tak

komersial

beraturan

3

Sampul buku

-

Berwarna atau hitam putih

-

Bahan plastic/ kertas vinyl

-

Perekat bagian belakang

-

Unsur teks atau gambar

-

Ukuran relative kecil

-

Cetak

-

Vertikal/horizontal

- Lama

-

Ukuran kecil/sedang

- Dipajang di

-

Persegi panjang

-

Berwarna atau hitam putih

-

Unsur teks, gambar,

etalase
- Sosial/
komersial

pencipta, penerbit

4

Pembungkus/
ppackaging

-

Bahan kertas tebal

-

Vertikal/horizontal

- Lama

-

Ukuran kecil, sedang, dan

- Dipajang di

besar

5
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Folder

etalase

-

Berwarna atau hitam putih

- Sosial/

-

Unsur teks dan gambar

-

Bahan karton plastic, kertas

-

Dicetak

-

Vertikal/horizontal

- Singkat/lama

-

Ukuran kecil, sedang

- Dibagi-bagikan

-

Lipatan

- Sifat komersial

-

Berwarna atau hitam putih

-

Unsur teks dan gambar

-

Bahan kertas tipis

-

Bentuk persegi panjang 2D

komersial

6

7

8

Leaflet

Katalog

Iklan majalah/
ssurat kabar

-

Vertikal/horizontal

- Singkat

-

Ukuran kecil

- Ditempel

-

Berwarna atau hitam putih

- Sosial/

-

Unsur teks dan gambar

-

Bahan kertas tipis

-

Bentuk bebas

-

Non cetak

-

Vertikal/horizontal

- Singkat/ Lama

-

Ukuran kecil/sedang

- Dipajang di

-

Buku lembaran

-

Berwarna atau hitam putih

-

Unsur teks dan gambar

-

Bahan kertas tipis

-

Bentuk persegi panjang 2D

-

Dicetak

-

Vertikal/horizontal

- Singkat/lama

-

Ukuran kecil, sedang,

- Dipajang di

Spanduk/Umbulumbul

etalase
- Sosial/
komersial

besar

surat kabar/

-

Berwarna atau hitam putih

majalah

-

Bentuk menyesuaikan
kolom atau halaman

9

komersial

- Sosial/
komersial

-

Dicetak

-

Vertikal/horizontal

- Singkat/lama

-

Ukuran besar

- Dipajang di

-

Unsur teks dan gambar

pinggir jalan,

-

Bahan kain

gedung atau

-

Bentuk bebas

tempat-tempat

-

Dicetak/non cetak

strategis
- Sosial/
komersial

10

Baliho

-

Vertikal/horizontal

- Singkat

-

Ukuran besar

- Dipasang di

26

11

Halte

-

Berwarna atau hitam putih

-

Unsur teks dan gambar

-

Bahan papan, tripleks

-

Bentuk bebas

-

Non cetak

-

Kontruksi kayu/bamboo

-

Non permanen

-

Horizontal

- Lama

-

Ukuran besar

- Dipasang di

-

Bentuk persegi panjang
2D/3D

-

Unsur teks dan gambar

-

Bahan plat ezer,

pinggir jalan
- Sosial/
komersial

atas halte
- Sosial dan
komersial

alumunium

12

Billboard

-

Kontruksi besi

-

Permanen

-

Vertikal/horizontal

- Lama

-

Ukuran sedang/besar

- Dipajang di

-

Berwarna atau hitam putih

atas gedung,

-

Unsur teks dan gambar

rumah, di

-

Bahan plat ezer,

pinggir halama,

alumunium

jalan di dalam

-

Bentuk bebas

ruangan

-

Dicetak/non cetak

-

Kontruksi besi dan
permanen
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Mobile design

-

Lampu listrik

-

Vertikal/horizontal

- Lama

-

Ukuran sedang, besar

- Dipasang di

-

Bentuk geometris, 2D/3D

-

Berwarna

-

Unsur teks dan gambar

-

Bahan motor, elektronik,

dalam ruangan
- Komersial

mika akrilik, karton dan
lain-lain

14

Etalase

-

Dicetak

-

Vertikal/horizontal

- Lama

-

Ukuran kecil, sedang,

- Dipasang di

besar

took, plaza,

-

Bentuk ruang

warung, mall,

-

Persegi panjang/3D

museum,

-

Bahan kaca, alumunium,

supermarket

dan lain-lain
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16

17

- Sosial dan

-

Lemari/rak dan permanen

-

Vertikal/horizontal

- Lama

-

Ukuran kecil, sedang

- Digantung di

-

Bentuk geometris, 2D/3D

dalam dan di

-

Berwarna atau hitam putih

luar gedung

-

Bahan bebas

-

Unsur teks dan gambar

-

Dicetak

Point of

-

Vertikal/horizontal

- Lama

purchase

-

Ukuran kecil, sedang

- Dipasang di

-

Bentuk geometris, 2D/3D

etalase, rak

-

Berwarna atau hitam putih

produk

-

Bahan bebas

-

Unsur teks dan gambar

-

Dicetak

-

Vertikal/horizontal

- Lama

-

Ukuran sedang, besar

- Dipasang di

-

Bentuk 2D/3D

-

Berwarna

-

Unsur teks dan gambar

-

Bahan mika akrilik, karton

-

Dicetak

Hanging design

Floor stand

komersial

- Sosial dan
komersial

- Komersial

dalam ruangan
- Komersial

28

-

IV.

Kontruksi berdiri

IKLAN

Iklan merupakan media komunikasi grafis paling popular saat ini dan menjadi
media pemasaran paling potensial.
Beberapa definisi iklan antara lain :


Merupakan kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok
pembeli tertentu dan dilakukan oleh produsen atau penjual agar
mempengaruhi penjualan barang untuk mendapatkan keuntungan
tertentu.



Adalah tindakan-tindakan yang ditujukan untuk menarik perhatian umum
atas suatu jenis barang atau jasa dengan cara membangkitkan keinginan
calon pembeli untuk memiliki barang atau memakai jasa tersebut.



Adalah penyampaian pesan lewat media-media secara sugestif untuk
mengubah, menggerakkan tingkah laku atau minat masyarakat untuk
melakukan sesuatu yang bersifat positif.

Iklan memiliki dua sifat yaitu sifat sosial dan sifat komersial.


Iklan

sosial

bertemakan

sosial

atau

kemasyarakatan

tanpa

mempertimbangkan keuntungan secara materi. Iklan ini banyak dilakukan
oleh lembaga non-profit, keagamaan, pemerintah, serta lembaga sosial.
Contoh iklan layanan masyarakat anti AIDS, demam berdarah, dan
sebagainya.


Iklan

komersial,

menawarkan

produk

atau

jasa

dengan

mempertimbangkan untung ruginya. Contoh iklan minuman, sabun mandi
dan sebagainya.

Freddy Adiono Basuki, dalam bukunya menyebutkan beberapa teknik yang
sering digunakan sebagai isi pesan iklan, antara lain :
a. Memuji barang, dengan menyatakan bahwa barang yang diiklankan
adalah barang yang paling disenangi, paling baik, memiliki keistimewaan
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dan dibanggakan, yang mengandung arti bahwa barang-barang sejenis
lainnya kurang bermutu.
b. Memberikan jaminan, merupakan strategi menarik konsumen sesuai apa
adanya, masuk akal, dan bisa dipercaya. Bila konsumen menggunakan
produk atau barang, dampak positifnya sangat besar. Contoh “dijamin
100% murni tanpa pengawet”, “100% halal”, “telah teruji secara klinis”.
c. Menonjolkan prestise, disiasati dengan menggunakan orang/tokoh/figure
terpandang dengan tujuan agar konsumen jika memakai produk akannaik
gengsinya, misalnya “Orang pintar minum tolak angin”, “Lux sabunnya
para bintang”.
d. Menggunakan percakapan, strategi pemakaian dialog antara dua orang
atau lebih namun tidak dimasukkan unsur kesombongan atau memujimuji sendiri secara berlebihan.
e. Menggunakan pendidikan, yang dapat meningkatkan pengetahuan
walaupun kadarnya tidak detail, penggunaan bahasa verbal dan
figuralnya dapat menambah wawasan si pembaca.
f.

Menggunakan berita, umumnya untuk pengumuman tentang suatu
produk baru atau istimewa. Misalnya “baru”, “Enfamil A+”, “Telah hadir di
kota Anda” yang umumnya teks atau gambar diletakkan sebagai sebuah
pancaran (flash), disajikan dengan unsur teks dan warna yang menarik
dan besar.

g. Menggunakan rasa sentimental, teknik menimbulkan rasa sentiment
konsumen, disusun dalam bentuk synopsis terkait dengan produk dengan
teks ringkas. Misalnya “Rexona setia setiap saat” atau “Kesan pertama
begitu menggoda”.
h. Menonjolkan bukti, barang yang ditawarkan telah teruji di laboratorium
atau

telah

diuji

ketahanan,

kecepatan,

keampuhan,

keandalan,

kemujaraban, dan sebagainya. Teknikn ini dibuktikan melalui pengakuan
dari orang-orang terkenal yang telah menggunakannya.
i.

Menggunakan bahasa rakyat, pesan atau dialog menggunakan Bahasa
setempat dengan tata Bahasa tidak resmi, bahkan justru menggunakan
bahasa yang timbul dan berkembang pergaulan masyarakat setempat.
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j.

Menggunakan bentuk jumbo, dengan menampilkan gambar produk dalam
ukuran besar, misal satu format atau sehalaman penuh sehingga lebih
dominan daripada unsur-unsur lainnya.

k. Menggunakan pepatah yang sudah dikenal masyarakat, seperti “Rajin
pangkal pandai, hemat pangkal kaya” dan sebagainya.
l.

Menggunakan gambar karikatur, artinya iklan digambar dengan bentuk
orang yang distilasi menjadi lucu.

m. Menggunakan teknik fotografi, artinya iklan lebih menitikberatkan kesan
realistis dan objektif daripada gambar atau lukisan. Iklan kosmetik
menggunakan foto seorang model.
n. Menggunakan cap dagang/merk, artinya iklan lebih menonjolkan cap
dagangmerk dengan pertimbangan produknya telah dikenal masyarakat
luas dan dapat memberikan jaminan kualitas.
o. Menggunakan puisi, artinya judul iklan sebagai pesan yang disampaikan
bersifat puitis, termasuk syair, pantun atau sajak yang mengandung
pengertian mendalam sebagai Bahasa kiasan. Misal “Bentoel biru
seindah birunya Indonesia”.

D. Aktivitas Pembelajaran
Pengkondisian dan Pemahaman Materi
1. Peserta memperhatikan dengan baik tujuan dan indikator pencapaian
kompetensi dalam mempelajari kegiatan belajar ini.
2. Peserta mempelajari dan membaca uraian materi dengan seksama
secara individu
3. Jika

menemui

kesulitan

dalam

memahami

materi

ini

dapat

didiskusikan dengan teman sejawat, atau minta bimbingan kepada
fasilitator.
4. Setelah selesai mempelajari modul pada bagian ini, peserta dapat
mengerjakan latihan/kasus/tugas yang telah disediakan.

E. Latihan/ Kasus /Tugas
1. Sebutkan pengertian media komunikasi grafis!
2. Jelaskan perbedaan iklan sosial dengan iklan komersial.
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3. Apakah yang dimaksud dengan iklan dan hubungannya dengan media
komunikasi grafis.
4. Kumpulkan contoh-contoh media komunikasi grafis dan beri penjelasan
berdasarkan jenisnya.
5. Sebutkan contoh iklan yang mewakili isi pesan informatif dan isi pesan
persuasif, masing-masing sebutkan ciri iklan tersebut.

F. Rangkuman
1. Media komunikasi grafis banyak sekali jumlah dan jenisnya, yang dapat
dikelompokkan menjadi a). Media cetak, b). media luar ruangan (outdoor),
c). media elektronik (electronic), d). Tempat pajang (display) dan e).
barang-barang kenangan (special offer). Setiap jenis media komunikasi
grafis memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
2. Iklan merupakan salah satu media komunikasi grafis paling popular.
Menurut sifatnya iklan dapat dibedakan menjadi iklan social dan iklan
komersial.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
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H. Kunci Jawaban
1. Pengertian media komunikasi grafis


komunikasi visual yang

berhubungan dengan grafika

(cetakan)

dan / atau pada bidang dua dimensi dan statis (tidak bergerak).


Proses

penyampaian

lambang-lambang

yang

mengandung

pengertian tertentu oleh seseorang kepada orang lain melalui media
cetak.

2. Perbedaan iklan sosial dan iklan komersial.


Iklan sosial bertemakan sosial atau kemasyarakatan tanpa
mempertimbangkan keuntungan secara materi. Iklan ini banyak
dilakukan oleh lembaga non-profit, keagamaan, pemerintah, serta
lembaga sosial. Contoh iklan layanan masyarakat anti AIDS,
demam berdarah, dan sebagainya.



Iklan

komersial,

menawarkan

produk

atau

jasa

dengan

mempertimbangkan untung ruginya. Contoh iklan minuman, sabun
mandi dan sebagainya.

3. Yang dimaksud dengan iklan dan hubungannya dengan media
komunikasi grafis.
Definisi iklan:


Merupakan kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada
kelompok pembeli tertentu dan dilakukan oleh produsen atau
penjual agar mempengaruhi penjualan barang untuk mendapatkan
keuntungan tertentu.



Adalah tindakan-tindakan yang ditujukan untuk menarik perhatian
umum

atas

suatu

jenis

barang

atau

jasa

dengan

cara

membangkitkan keinginan calon pembeli untuk memiliki barang
atau memakai jasa tersebut.

33



Adalah penyampaian pesan lewat meida-media secara sugestif
untuk

mengubah,

menggerakkan tingkah

laku atau minat

masyarakat untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif.
Iklan merupakan salah satu media komunikasi grafis paling popular dan
menjadi media pemasaran paling potensial bagi siapapupun.

4. Contoh media komunikasi grafis dicari dari sumber media cetak ataupun
elektronik, masing-masing contoh diberi keterangan termasuk dalam jenis
media apa (poster, majalah, baliho, dan sebagainya).

5. Contoh iklan yang mewakili isi pesan informatif .
Iklan produk elektronik, misalnya handphone yang memberikan informasi
seputar fitur-fitur yang ada di dalamnya.
Ciri-ciri iklan informatif:


Menjelaskan kepada konsumen cara kerja produk



Mengurangi ketakutan konsumen



Mengoreksi kelebihan dan kekurangan produk



Bertujuan untuk membentuk atau menciptakan kesadaran
pengenalan dan pengetahuan tentang produk atau fitur-fitur.



Menginformasikan perubahan harga dan kemasan produk.

Contoh iklan yang mewakili dan isi pesan persuasif.
Iklan televisi Samsung yang memberikan persepsi kelebihan dan
kekurangan televisi Samsung dibanding televisi merk lain, sehinggan
konsumen ada persepsi bahwa Samsung merupakan merk terkenal dan
berkualitas.
Ciri-ciri iklan persuasif:


Menganjurkan orang untuk membeli



Mengubah persepsi atau cara pandang konsumen



Membujuk konsumen untuk membeli sekarang



Mempersuasif khalayak untuk memilih merk tertentu
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Bertujuan untuk menciptakan kesukaan, preferensi dan keyakinan
sehingga konsumen mau membeli.

35

36

37

38

Kegiatan Pembelajaran 2.
UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI GRAFIS

A. Tujuan
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 2, peserta diklat mampu:
1. Menjelaskan unsur-unsur dari komunikasi grafis
2. Mengidentifikasi unsur-unsur grafis dari iklan atau media komunikasi
grafis lainnya.
3. Membedakan antara unsur yang satu dengan lainnya.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Membedakan unsur-unsur grafis dalam sebuah media komunikasi grafis.

C. Uraian Materi
Grafis memiliki unsur-unsur yang dapat digabungkan dan dirancang dengan baik
untuk menghasilkan sebuah media komunikasi yang komunikatif dan sugestif.
Ada tiga unsur komunikasi grafis yang vital yaitu teks (tulisan), ilustrasi (gambar,
foto), dan warna. Unsur lain yang sering digunakan sebagai penekanan terhadap
pesan adalah banner dan pancaran (flash), tetapi keduanya tidak termasuk
dalam kelompok unsur diatas.

Gambar 2. 1 Iklan dengan unsur-unsurnya
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I.

TEKS (TULISAN)

Teks terdiri dari bagian-bagian jududl (headline), sub judul, naskah (body copy),
logo (logo type), dan kata penutup (closing word).
a. Judul (Headline)
Merupakan bagian terpenting dari teks yang menarik perhatian dan
merupakan hal yang pertama kali dibaca. Judul mampu mengarahkan
pembaca untuk lebih jauh mengetahui tentang isi pesan atau produk yang
ada di dalamnya. Judul sebaiknya ekspresif, mempertegas kata-katanya
yang singkat dan berfungsi untuk mengkombinasikan watak sebuah
tulisan.
Contoh : “Man Bites Dog”, The Last Emperor”, Killing Instinct”, “She
Creature”, dan sebagainya.
Hal yang perlu diperhatikan dalam mendisain judul adalah :


Bentuk huruf mendukung judul dan memancarkan watak tulisan.



Judul kontas dengan teks lainnya (warna, ukuran, bentuk).



Tempatkan dalam frame atau bingkai.



Kata tidak terlalu panjang, mudah dibaca.



Tempatkan judul di tengah.



Hindari judul dengan huruf capital semua.



Bentuk visualisasi menunjang isi pesan seirama denga nisi dan
maksud.

b. Sub Judul
Merupakan lanjutan keterangan dari judul yang menjelaskan makna atau
arti daripada judul dan umumnya lebih panjang dari judulnya. Sub judul
disebut juga sebagai kalimat peralihan yang mengarahkan pembaca dari
judul ke kalimat pembuka dari naskah (body copy). Ukuran huruf
biasanya lebih kecil dari judulnya.
Hal yang perlu diikuti dalam mendisain sub judul adalah :


Sub judul serasi dan saling mendukung dengan judulnya.



Hindari penempatan di bawah kolom.
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Jangan berlebih menggunakan materi visual. Sesuaikan jenis
huruf dengan judul dan body copy-nya. Penempatan di sebelah
kiri lebih disukai.



Gunakan tipe huruf yang kontras, misalnya tipe sans serif.



Gaya dan ukuran huruf pada artikel dapat dideformasi dengan
memiringkan atau memperbesar 1-3 kali.



Sub judul dapat ditulis dengan lelukan atau indent dengan posisi
sebelah kiri.



Gunakan garis di bawah atau di atas sub judul untuk kejelasan.



Gunakan warna berbeda dengan warna artikel.



Tempatkan di kolom terpisah di samping atas, jangan di bawah
artikel.



Susun unsur-unsur dengan posisi, proporsi, irama, latar belakang,
pilihan tipografi dalam kesatuan artistik.

c. Naskah (Body copy)
Naskah adalah kalimat yang menerangkan lebih rinci tentang isi pesan
yang ingin disampaikan, berfungsi untuk mengarahkan pembaca dalam
mengambil sikap, berpikir, dan bertindak lebih lanjut. Umumnya naskah
mengunggulkan nilai positif dari produk.
Naskah yang kreatif dapat menampilkan fakta-fakta, bagan, daya Tarik
dari hal yang menyenangkan atau menggelisahkan (isu-isu strategis).
Berikut ini panduan untuk mendesain artikel yang menghasilkan
kombinasi yang bagus.

d. Logo
Logo adalah tanda pengenal yang tetap dari perusahaan atau institusi,
atau sebuah produk, yang dibuat secara singkat, sederhana, dan
komunikatif menggunakan huruf dan gambar. Umumnya satu atau dua
kata dikombinasikan dengan gambar agar mudah dibaca dan diingat.
Logo dapat digolongkan menjadi dua, yaitu logo dengan huruf (logotype)
dan logo dengan gambar (logogram). Logo sangat efektif untuk
mempromosikan produk atau jasa perusahaan atau untuk melengkapi
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identitas dan memberikan jaminan bagi pihak-pihak yang telah mengenal
perusahaan.
Sebuah sertifikat yang disertai dengan logo lembaga tertentu dapat
menimbulkan kepercayaan bagi konsumen karena adanya pengakuan
kualitas atas produk dari perusahaan atau lembaga tersebut.
Logo berbeda dengan merk dagang, karena merk dagang melukiskan
hubungan antara barang dengan merk.

Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan visualisasi
logo adalah sejarah, identitas atau kekhasan, unik, asosiatif, artistik,
komunikatif, simbolik, dan penguatan. Dari segi susun bentuk, menurut
Roy Paul Nelson, penulis The Design of Advertising, suatu logo
sebaiknya mengandung keaslian, mudah dibaca, menggugah, cocok atau
sesuai produk dan mudah diingat.
Menurut Evelyn, logo harus sesuai kebudayaan, mengandung citra,
merupakan

alat

komunikasi

visual,

seimbang,

menggambarkan

irama/proporsi, artistik-elegan-sederhana, dan focus, desain harmonis,
menggabungkan tulisan secara tepat dan memperhatikan unsur-unsur
dalam desain.

e. Kata Penutup (Closing Word)
Closing Word adalah kalimat pendek yang jelas, singkat, jujur, dan jernih
yang biasanya bertujuan untuk mengarahkan pembaca untuk membuat
keputusan.

II.

ILUSTRASI

Ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari
goresan atau titik sederhana sampai dengan yang kompleks. Ilustrasi berfungsi
untuk :


Menarik perhatian



Merangsang minat pembaca terhadap keseluruhan pesan



Memberikan eksplanasi atas pernyataan



Menonjolkan keistimewaan dari produk
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Memenangkan persaingan



Menciptakan suasana khas



Dramatisasi pesan



Menonjolkan suatu merk atau semboyan dan mendukung judul iklan

Ilustrasi dapat berupa gambar, foto maupun grafis lainnya. Ilustrasi dapat
dihasilkan melalui beberapa teknik yaitu :
a. Gambar tangan (Hand drawing)
Ilustrasi dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan, dengan
memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media
komunikasi grafis yang dibuat, seperti iklan, poster, baliho, dan
sebagainya.
b. Fotografi
Ilustrasi berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan
kamera, baik manual maupun digital. Foto yang dihasilkan dengan
kamera digital memungkinkan adanya pengolahan lebih lanjut, langsung
tanpa scanning di komputer untuk memberikan ekspresi ataupun ilustrasi
tertentu sesuai keinginan. Objek fotografi menjadi lebih realistis, eksklusif,
dan persuasive. Dalam kenyataannya teknik hand drawing dan teknik
fotografi dapat digabung.

III.

BANNER/RENTANGAN

Banner adalah spanduk yang di dalamnya terdapat kata singkat, satu atau dua
kata yang kuat untuk menjelaskan pesan. Banner umumnya disertai warna latar
yang mencolok/kontras dan diletakkan pada sudut kiri atau kanan atas. Beberapa
contoh kata tertulis dalam banner antara lain : Bonus, Gratis, Hemat, Stok baru,
Harga promosi, Bulan promosi, Diskon 50%, Berhadiah, dan sebagainya.
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Gambar 2. 2 Contoh bentuk banner

IV.

PANCARAN SINAR (FLASH)

Merupakan visualisasi pancaran lampu kilat (blitz) kamera dengan maksud
memberikan penekanan terhadap hal-hal penting dan spesifik dan diarahkan
untuk menjadi center of interest. Flash umumnya berisi satu atau dua kata
seperti contoh di bawah ini.

Gambar 2. 3 Contoh bentuk flash
Sumber: http://downloaddesain.com/wp-content/uploads/2011/07/

V.

WARNA

Warna merupakan unsur penting dalam grafis karena dapat memberikan dampak
psikologis kepada orang yang melihat. Warna mampu memberikan sugesti yang
mendalam pada manusia. Dalam komunikasi grafis, penggunaan warna perlu
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ditata dan disusun dengan tepat sehingga menimbulkan suasana, mempengaruhi
kehidupan luas manusia sekaligus sebagai lambang psikologis.

Warna juga bersifat case sensitive meskipun secara universal penggunaan
warna-warna di bidang komunikasi grafis telah diakui namun warna erat
kaitannya dengan latar belakang budaya sebuah bangsa atau komunitas tertentu
yang mungkin memberikan penilaian berbeda untuk penggunaan warna-warna
yang berbeda. Sebagai contoh, warna merah jarang digunakan untuk kemasan
produk yang dijual di Saudi Arabia karena nilai budaya setempat meyakini bahwa
warna merah adalah haram karena identik dengan darah.

Untuk

mencapai

desain

warna

yang

efektif,

pilih

warna

yang

bisa

merepresentasikan tujuan dari media komunikasi grafis yang dibuat. Misalnya,
akan mendisaian media grafis untuk anak-anak TK, maka sebaiknya pilih warnawarna cerah untuk membuat suasana ceria. Sementara untuk membuat situs
komunitas gunakan warna-warna hangat untuk menimbulkan suasana yang lebih
santai. Sebaliknya, jika bermaksud untuk menonjolkan penyajian informasi,
dimana konten akan mendominasi, maka sebaiknya gunakan warna-warna
sederhana dan tidak mengganggu.

a. Pengelompokan Warna
1) Warna pokok (primer)
Warna primer adalah warna yang menjadi pedoman setiap orang
untuk menggunakannya. Untuk grafis, yang dipakai adalah pigmen
yang terdiri dari biru (cyan), merah (magenta), dan kuning (yellow).

45

Gambar 2. 4 Warna primer
Sumber: http://momotografi.blogspot.co.id/2012/10/warna-pada-seni-rupa.html

2) Warna sekunder
Warna sekunder merupakan percampuran antara warna primer.
Merah + biru = ungu/violet
Merah + kuning = oranye/jingga
Kuning + biru = hijau

Gambar 2. 5 Warna sekunder
Sumber: https://khurrotulaini1.wordpress.com/2014/03/30/warna/

3) Warna tersier
Merupakan pencampuran antara warna sekunder dengan primer.
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Merah + ungu = merah ungu
Ungu + biru = ungu biru
Biru + hijau = hijau biru
Hijau + kuning = kuning hijau
Kuning + oranye = oranye kuning

Gambar 2. 6 Warna tersier
Sumber: http://belfot.com/komposisi-warna-foto/

b. Dimensi Warna
Dimensi warna merupakan sifat-sifat dasar dari warna itu sendiri. Menurut
The Prang System, warna dapat dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu :
1) Hue, berkait dengan panas-dinginnya warna, termasuk di
dalamnya warna primer, sekunder, dan tersier.
2) Value, berkait dengan terang-gelapnya warna, menunjukkan
kualitas sinar yang direfleksikan oleh sebuah warna atau
menunjukkan

gelap

terangnya

warna,

dilakukan

dengan

menambahkan warna putih atau hitam.
3) Intensity, berkait dengan cerah-suramnya warna, menunjukkan
kuat-lemahnya warna. Pengurangan intensitas dicapai dengan
mencampur atau menambah warna murni dengan warna-warna
netral seperti putih, hitam, abu-abu, atau dengan warna-warna
komplemen.

c. Fungsi dan Arti Warna
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Warna memiliki fungsi dan arti warna yang berpengaruh secara psikologis
terhadap seseorang yang melihatnya. Hal ini dikenal dengan asosiasi
warna (simbol). Penyajian grafis dengan warna akan menimbulkan
terjadinya sensasi warna bila ada cahaya. Cahaya merangsang retina,
meyebabkan sensasi warna (Graves 1959, h.321).
Secara umum, hubungan psikologis antara warna dengan manusia dapat
dilihat dalam tabel berikut:
Warna
Merah

Respon Psikologi

Catatan

Power, energy,

Warna merah kadang berubah

kehangatan, cinta, nafsu,

arti jika dikombinasikan dengan

agresi, bahaya

warna lain. Warna merah yang
dikombinasikan dengan hijau
akan menjadi symbol Natal.
Merah jika dikombinasikan
dengan putih akan mempunyai
arti “bahagia” dalm lingkungan
budaya oriental.

Biru

Hijau

Kepercayaan,

Banyak digunakan sebagai

konservatif, keamanan,

warna pada logo bank di Amerika

teknologi, kebersihan,

Serikat untuk memberikan kesan

keteraturan

“kepercayaan”.

Alami, sehat,

Warna hijau tidak terlalu “sukses”

keberuntungan,

untuk ukuran global. Di Cina dan

pembaharuan

Perancis, kemasan dengan
warna hijau tidak begitu
mendapat sambutan. Tetapi di
Timur Tengah, warna hijau
sangat disukai. Sebaliknya warna
merah tidak disukai karena
identik dengan darah, yang
dalam pandangan mereka
haram.
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Kuning

Optimis, harapan,

Kuning adalah warna keramat

filosofi, ketidakjujuran,

untuk agama Hindu.

pengecut (untuk budaya
Barat), pengkhianatan.
Ungu/

Spiritual, misteri,

Warna ungu sangat jarang

Jingga

kebangsawanan,

ditemui di alam.

transformasi, kekasaran,
keangkuhan
Oranye

Coklat

Energi, keseimbangan,

Menekankan sebuah produk

kehangatan

yang tidak mahal.

Tanah/bumi, reliability,

Kemasan makanan di Amerika

comfort, daya tahan

sering memakai warna coklat dan
sangat sukses, tetapi di
Kolumbia, warna coklat untuk
kemasan kurang begitu
membawa hasil.

Abu-abu

Intelek, masa depan

Warna abu-abu adalah warna

(seperti warna milenium), yang paling gampang/mudah
kesederhanaan,

dilihat oleh mata.

kesedihan
Putih

Kesucian, kebersihan,

Di Amerika, warna putih

ketepatan,

melambangkan perkawinan

ketidakbersalahan, steril,

(gaun pengantin berwarna putih),

kematian

tapi di banyak budaya Timur
(terutama India dan Cina), warna
putih melambangkan kematian.

Hitam

Power, seksualitas,

Melambangkan kematian dan

kecanggihan, kematian,

kesedihan di budaya Barat.

misteri, ketakutan,

Sebagai warna kemasan, hitam

kesedihan, keanggunan

melambangkan keanggunan
(elegance), kemakmuran (wealth)
dan kecanggihan (sophiscated).
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D. Aktivitas Pembelajaran
Pengkondisian dan Pemahaman Materi
1. Peserta memperhatikan dengan baik tujuan dan indikator pencapaian
kompetensi dalam mempelajari kegiatan belajar ini.
2. Peserta mempelajari dan membaca uraian materi dengan seksama
secara individu
3. Jika

menemui

kesulitan

dalam

memahami

materi

ini

dapat

didiskusikan dengan teman sejawat, atau minta bimbingan kepada
fasilitator.
4. Setelah selesai mempelajari modul pada bagian ini, peserta dapat
mengerjakan latihan/kasus/tugas yang telah disediakan.

E. Latihan/Kasus/Tugas
1. Sebutkan unsur-unsur komunikasi grafis.
2. Kumpulkan berbagai macam media komunikasi grafis, pilih salah satu,
buatlah analisis terhadap seluruh unsur yang ada.
3. Kumpulkan desain tas dan pembungkus lainnya, kemudian identifikasi
warna-warna yang ada di dalamnya mana yang primer, sekunder, dan
tersier.

F. Rangkuman
Unsur-unsur komunikasi grafis bila dirancang dengan baik dan benar dapat
menimbulkan pesan atau informasi yang komunikatif dan sugestif. Unsurunsur dimaksud adalah teks, ilustrasi, rentangan (banner), pancaran (flash)
dan warna.
Tidak semua unsur dipergunakan dalam pembuatan media komunikasi
grafis.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
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H. Kunci Jawaban
1. Unsur-unsur komunikasi grafis:


Teks (tulisan), terdiri atas bagian-bagian: Judul (head line), Subjudul,
Naskah (bodycopy), Logo, Kata Penutup (Closing Word)



Ilustrasi



Rentangan (banner)



Pancaran sinar (i)



Warna

2. Dari sekian banyak media komunikasi grafis yang dikumpulkan peserta,
dipilih salah satu untuk dianalisis dari unsur-unsur komunikasi grafis.
3. Peserta mengidentifikasi pengelompokan warna yang digunakan (warna
primer, sekunder, dan tersier) dalam desain tas atau pembungkus lain
yang telah dikumpulkan peserta.
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Kegiatan Pembelajaran3.
KEDUDUKAN HURUF (TIPOGRAFI) DALAM MEDIA
KOMUNIKASI GRAFIS
A. Tujuan
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran3, peserta diklat mampu:
1. Memahami pentingnya kedudukan huruf dalam media komunikasi grafis.
2. Memahami jenis-jenis huruf.
3. Memahami anatomi huruf dan bagian-bagian di dalamnya.
4. Memahami metode pengukuran jarak antarhuruf, jarak antarkata, jarak
antarbaris.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Memaparkan peranan huruf (tipografi) dalam media komunikasi grafis.

C. Uraian Materi
I.

ISTILAH DALAM TIPOGRAFI

Istilah yang sering digunakan menyangkut tipografi diantaranya:


Karakter
Merupakan komponen terkecil dalam Bahasa tulisan. Huruf, angka, tanda
baca, dan simbol-simbol lain termasuk dalam karakter.

Gambar 3. 1 Contoh karakter


Alfabet
Alfabet adalah satu set huruf yang digunakan dalam Bahasa tulisan.
Alfabet latin seperti yang digunakan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris
menggunakan 26 huruf yang terdiri dari 21 konsonan / huruf mati dan 5
vowels / huruf hidup.
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Gambar 3. 2 Alfabet


Huruf
Dalam prakteknya, makna huruf meluas, tidak hanya mewakili 26 karakter
dalam alfabet, tapi juga angka, tanda baca, dan lain-lain.



Tipografi
Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf
(termasuk simbol) dalam aplikasinya untuk media komunikasi visual
melalui metode penataan layout, bentuk, ukuran dan sifatnya sehingga
pesan yang akan disampaikan sesuai dengan yang diharapkan.



Lettering
Lettering berbeda dengan tipografi. Menurut desainer-penulis Phil baines
dan Andrew Haslam, lettering menggunakan tangan (hand-lettering) dan
alat seperti pahat, pena atau kuas dan tidak dimaksudkan untuk
diproduksi masal melainkan special untuk keperluan khusus.

II.

JENIS HURUF

Menurut James Craig, jenis huruf dibedakan menjadi :
1. Huruf Berkait (Roman/Serif)
Ciri dari huruf ini memiliki sirip/kaki/serif yang berbentuk lancip pada
ujungnya. Huruf Roman memiliki ketebalan dan ketitipisan yang kontras
pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun,
lemah gemulai dan feminin. Contoh : Times New Roman.
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Gambar 3. 3 Contoh huruf berkait
2. Huruf Tak Berkait (Sans Serif)
Pengertian San Serif adalah tanpa sirip/serif pada ujung hurufnya dan
memiliki ketebalan huruf yang sama atau hamper sama. Kesan yang
ditimbulkan adalah modern, kontemporer, dan efisien. Contoh : Helvetica
dan Arial.

Gambar 3. 4 Contoh huruf tak berkait

3. Huruf Tulis/Latin (Script)
Huruf Script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena,
kuas atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang
ditimbulkan adalah sifat pribadi dan akrab.

Gambar 3. 5 Contoh huruf latin

4. Monospace
Adalah jenis huruf yang mempunyai jarak/lebar yang sama setiap
hurufnya. Huruf W dan I akan mempunyai ruang yang sama. Contoh :
Courier. Huruf pada mesin ketik adalah juga huruf Monospace.
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Gambar 3. 6 Contoh huruf monospace

5. Dekorative/Miscellaneous
Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah
ada. Ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Kesan
yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. Cocok dipakai untuk
Headline.

Gambar 3. 7 Contoh huruf decorative

III.

ANATOMI HURUF

Setiap bentuk huruf dalam sebuah alphabet memiliki keunikan fisik yang
menyebabkan mata dapat membedakan antara huruf ‘m’, dengan ‘p’ atau ‘C’
dengan ‘Q’. Keunikan ini disebabkan oleh cara mata melihat korelasi antara
komponen visual yang satu dengan yang lain.
Salah satu hukum dari teori Gestalt membuktikan bahwa untuk mengenal atau
membaca sebuah gambar diperlukan adanya kontras antara ruang positif yang
disebut dengan figure dan ruang negatif yang disebut dengan ground.
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Gambar 3. 8 Ruang positif dan ruang negative huruf

Keberadaan ruang negatife dari seluruh huruf dapat dipecah menjadi tiga
kelompok, yaitu :



Ruang negatif bersudut
lengkung



Ruang negatif bersudut
persegi-empat



Ruang negatif bersudut
persegi-tiga

Menurut Danton Sihombing (2001), terminologi umum yang digunakan dalam
penamaan setiap komponen visual yang terstruktur dalam fisik huruf adalah :
1. Capline: garis maya lurus horisontal yang menjadi batas bagian teratas
dari setiap huruf besar
2. Meanline : garis maya lurus horisontal yang menjadi batas bagian teratas
dari badan setiap huruf kecil
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3. Baseline : garis maya lurus horisontalyang menjadi batas bagian
terbawah dari setiap huruf besar
4. Descender : bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di bawah
baseline
5. Ascender : bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada diantara
meanline dan capline
6. X-Height : jarak ketinggian dari baseline ke meanline

Gambar 3. 9 Terminologi fisik huruf
Setiap karakter apakah huruf besar atau kecil memiliki batang (stem) yang pada
bagian ujung-ujungnya dapat ditemukan beberapa garis akhir sebagai penutup
yang disebut terminal.

Gambar 3. 10 Batang dan terminal huruf

Istilah lain yang berkaitan dengan anatomi huruf adalah sebagai berikut :
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Bowl, kurva parabola tertutup dan terbuka yang
menciptakan kesan ruang di dalamnya.

Counter, bagian dalam dari 'Bowl'.

Leg,

bagian

bawah

huruf

yang

memiliki

kesan

"menopang" huruf tersebut. Misalkan bagian bawah
huruf "L" dan garis diagonal bawah pada huruf "K".

Shoulder, bentuk lengkung yang biasanya merupakan
pangkal sebuah leg.

Crossbar,

merupakan

bagian

huruf

yang

menghubungkan antara stem utama dengan stem
lainnya pada sebuah huruf

Axis, merupakan garis tak nampak yang membagi
sebuah huruf sehingga bagian atas dan bawah akan
membentuk sebuah axis.
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Ear, terletak pada bagian atas kanan dari sebuah bowl
umumnya ditemukan pada huruf "g",

Tail, biasanya merupakan bagian yang berada di bawah
garis decender. Secara umum ditemukan pada huruf "Q"
dan ""g, j, p, q, y", namun pada jenis huruf dekoratif,
biasanya muncul juga pada huruf "K", "R".

Aperture, biasanya berupa ruang negatif atau jarak dari
sisa stroke pada sebuah huruf. Sebagai contoh nampak
pada huruf 'n', 'C', 'S'; bagian bawah dari huruf 'e' dan
bagian atas dari huruf 'a'.

Link/Neck,
melengkung,

sebuah
yang

tarikan
berfungsi

garis

yang

sebagai

biasanya

penghubung

antara 'bowl' dan 'loop/lobe' pada bagian bertingkat dari
huruf 'g'.

Loop/Lobe, biasanya terdapat pada bagian huruf 'g' yang
ada dibawah garis 'baseline' yang terhubung kepada
'bowl'. Biasanya juga terdapat pada huruf 'p', 'b' dan 'l'.

Setiap huruf terdiri dari kombinasi berbagai guratan garis (strokes) yang terbagi
menjadi dua, yaitu guratan garis dasar (basic stroke) dan guratan garis sekunder
(secondary stroke).
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Gambar 3. 11 Basic stroke dan Secondary stroke

Ditinjau dari sudut geometri, maka garis dasar yang mendominasi struktur huruf
dalam alphabet dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu :

IV.



Kelompok garis tegak-datar
:

E,F,H,I,L



Kelompok garis tegak-miring
:

A,K,M,N,V,W,X,Y,Z



Kelompok garis tegaklengkung :

B,D,G,J,P,R,U



Kelompok garis lengkung :

C,O,Q,S

SISTEM PENGUKURAN DALAM TIPOGRAFI

Susunan huruf-huruf pada sebuah naskah, buku, majalah dan sebagainya
memiliki suatu disiplin dalam pengukuran dan proporsi. Hal tersebut mencakup :
a. Relative Measurement
 pengukuran tinggi huruf
 panjang baris huruf
b. Spacing Measurement
 jarak antara huruf yang satu dengan yang lain (kerning)
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 jarak antar baris (leading)
 jarak antar kata (word spacing/tracking)
Relative Measurement
Tiga dasar sistem pengukuran dalam tipografi adalah point (biasa disingkat
dengan pt), pica (dibaca : paika), dan unit. Point digunakan untuk mengukur
tinggi huruf, sedangkan pica digunakan untuk mengukur panjang baris.
Pengukuran dari lebar per satuan huruf serta jarak antar huruf dihitung dengan
satuan unit. Perhitungan unit hanya digunakan dalam proses yang menggunakan
teknologi phototypesetting dan digital composition teknologi yang digunakan
untuk pengetikan dan pencetakan huruf agar dapat mendapatkan hasil cetak
yang tajam dan presisi.

Ukuran huruf umumnya berkisar antara 4 sampai dengan 72 point. Di atas 12
point biasanya digunakan untuk display atau judul, sedang di bawah ukuran itu
digunakan untuk teks.

72 point = 6 pica = 1 inch
(1 inch = 2.539 cm)
12 point = 1 pica
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Gambar 3. 12 Ukuran huruf

Acuan pengukuran tinggi sebuah huruf bukan dihitung dari tinggi huruf yang telah
tercetak namun dihitung dari kedalaman body size.

Spacing Measurement
Istilah spasi sering digunakan dalam pekerjaan pengetikan naskah yang berarti
interval antarelemen tipografi yang mencakup jarak antarkata (word spacing),
jarak antarhuruf (kerning), dan jarak antarbaris (leading).


Jarak Antarkata
Teknik tradisional yang digunakan untuk pengukuran ruang jarak
antarkata adalah penyisipan potongan metal (quad) yang diletakkan di
antara huruf yang satu dengan yang lain. Sebuah quad berbentuk persegi
empat yang merupakan kotak sebesar ukuran huruf. Quad memiliki
satuan yang disebut sebagai em. Ukuran dari setengah em adalah en.
Apabila huruf dengan ukuran 10 pt maka em-quad-nya berukuran 10 pt x
10 pt. Untuk memperjelas gambaran tentang teknik tradisional ini, berikut
adalah contoh penggunaan dengan satuan em dan en.
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Gambar 3. 13 Pengukuran jarak antarkata



Jarak Antarhuruf
Pengukuran jarak antarhuruf (kerning) dalam phototypesettingdan digital
composition dihitung dengan system unit. Sistem ini tidak memiliki acuan
pengukuran yang tetap, dalam pengertian bahwa unit memiliki nilai yang
berbeda-beda tergantung kepada sistem yang digunakan. Em berupa
kotak seukuran besarnya huruf, kemudian bila kotak ini dibagi menjadi
beberapa segmen yang sama besar, maka setiap segmen ini disebut
sebagai unit. Sebuah huruf ‘U’ dapat memiliki lebar 12 unit, sementara
huruf ‘t’ dapat memiliki lebar 6 unit.

Gambar 3. 14 Jarak antarhuruf



Jarak Antarbaris
Pengukuran jarak antarbaris (leading) dihitung dengan menggunakan
satuan point. Teknik tradisional memakai lembaran metal yang disisipkan
di antara baris. Lembaran metal ini memiliki ketebalan yang beragam.

66

Gambar 3. 15 Jarak antarbaris

V.

KARAKTERISTIK HURUF

Karakteristik huruf merupakan watak atau kekhasan huruf dari A sampai Z.
Karakteristik huruf yang berbeda dapat menimbulkan kekontrasan dan efek
visual tersendiri. Huruf dapat dikembangkan, berakar pada bentuk dasarnya
(regular) tetapi tetap memiliki kesinambungan bentuk. Perbedaan tampilan yang
pokok dalam huruf dibagi menjadi tiga bentuk pengembangan, yaitu : berat,
proporsi, dan kemiringan.


Berat
Perubahan berat dari struktur bentuk dasar huruf terletak pada
perbandingan antara tinggi dari huruf yang tercetak dengan lebar stroke.
Ditinjau dari beratnya, huruf dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :light,
regular dan bold.

Gambar 3. 16 Berat huruf

Baik light, regular dan boldmemiliki kesamaan ciri fisik, namun dengan
perbedaan berat dapat memberikan dampak visual yang berbeda.
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Contoh, huruf bold karena ketebalannya memiliki potensi yang kuat dalam
menarik perhatian mata. Biasanya huruf bold banyak sekali digunakan
untuk judul (headline) sebuah naskah, baik untuk iklan, poster maupun
media terapan lainnya.

Berikut ini adalah tabel perbandingan antara tinggi huruf yang tercetak
dengan lebar stroke dari huruf tersebut.
Tabel. Berat huruf menurut perbandingan tinggi dan lebar stroke



KELOMPOK BERAT

TINGGI HURUF

LEBAR STROKE

Extra-Light

100%

5%

Light

100%

10%

Regular

100%

15%

Semi-Bold

100%

20%

Bold

100%

25%

Extra-Bold

100%

30%

Proporsi
Proporsi merupakan perbandingan antara tinggi huruf yang tercetak
dengan lebar huruf itu sendiri.Ditinjau dari proporsi, huruf dibagi menjadi
:condensed, regular, dan extended.

Gambar 3. 17 Proporsi huruf

Huruf condensed dapat terakomodasi lebih banyak dalam sebuah bidang
atau ruang. Tetapi bila dicetak untuk keperluan naskah dalam jumlah yang
panjang akan dapat melelahkan mata. Huruf-huruf condensed dan
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extended biasanya lebih tepat diterapkan untuk teks yang pendek, seperti
untuk headline ataupun sub-judul (subhead).
Berikut ini adalah tabel proporsi yang ideal antara tinggi huruf yang
tercetak dengan lebar huruf.
Tabel. Proporsi huruf menurut perbandingan tinggi dan lebar huruf.



Kemiringan
Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italic. Huruf
italic biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah
kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah
atau kata yang berasal dari bahasa asing.
Umumnya, huruf italic digunakan untuk teks dalam jumlah yang tidak
terlalu panjang, seperti untuk keterangan gambar (caption), highlight dari
naskah (copy blurb) serta sebagai headline atau sub-head. Huruf italic
dirancang dengan sudut kemiringan tertentu untuk mencapai toleransi
terhadap kenyamanan mata dalam membacanya. Sudut kemiringan yang
terbaik adalah 120.

Gambar 3. 18 Kemiringan huruf

Setiap alfabet memiliki berbagai character yang terdiri dari huruf besar yang
disebut upper case/capitals/cap, dan huruf kecil yang disebut lower case. Istilah
ini berasal dari subsistem teknologi mesin cetak yang ditemukan oleh Johan
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Gutenberg. Pada masa itu cetakan huruf yang berupa potongan-potongan blok
metal disimpan dalam sebuah kotak yang disebut typecase. Huruf besar
disimpan dalam kotak atas (upper case), sedangkan huruf kecil diletakkan pada
bagian bawah (lower case).

Kelengkapan character dalam sebuah alfaber (set characters) memiliki upper
case sejumlah 26 dan lower case dalam jumlah yang sama. Satu set characters
terdiri dari lebih 200 jenis character. Penambahan character seperti ligatures
disebut sebagai expert set characters.

Berikut adalah jenis-jenis character tambahan selain upper case dan lower case.
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Ligatures
Dua

buah

character

atau

lebih

yang

digabungkan menjadi kesatuan

Modern Figures
Angka-angka yang memiliki ketinggian sama
dengan upper case. Modern figures sering juga
disebut sebagai lining figures.

Old Style Figures
Angka-angka yang memiliki ketinggian yang
sama dengan meanline dari lower case.

Foreign Accents
Character

yang

melengkapi

sebuah

set

characters

dalam

sebuah bahasa tertentu,

seperti beberapa tanda baca atau huruf-huruf
tertentu yang terdapat dalam bahasa Jerman
atau Perancis.

Small Caps
Upper case yang memiliki tinggi yang sama
dengan lower case (x-height).

Fractions
Angka-angka pecahan

Punctuation Marks
Tanda-tanda baca.

Pada waktu dua huruf atau lebih dikombinasikan maka akan menimbulkan
kekontrasan akibat perbedaan tampilannya. Kontras juga menunjuk pada
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kekuatan intensitas visual yang dihasilkan. Menurut Freddy Adiono Basuki
(2000), kombinasi yang dapat menyebabkan kekontrasan adalah :
1. Tebal-tipisnya huruf, menyangkut berat dan ringannya, tebal dan tipis,
serta kesan kuat-lemahnya huruf.

2. Besar-kecilnya huruf, terletak pada besar kecil skala perbandingan
ukuran dengan satu tipe keluarga huruf.

3. Keras-lembutnya huruf, kekontrasan pada sensasi karena perbedaan tipe
huruf.

4. Lebar-sempitnya huruf, kekontrasan adalah ukuran horisontal huruf, jauh
dekat, sempit ke lebar dan tinggi ke luas.

5. Tegak-miringnya huruf, kekontrasan tetap dinamis, tegak lurus ke kaku
dan berhenti menuju ke sesuatu.

6. Padat konturnya huruf, kekontrasan berkait dengan penuh dan kosong,
posisitf dan negatif, hitam ke putih, hidup dan mati
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7. Padat bergeraknya huruf, menyangkut kekontrasan antara penuh dengan
bagian-bagian, lengkap dan tidak lengkap, tenang dan kacau.

VI.

PEDOMAN PENGGUNAAN HURUF SECARA EFEKTIF
a. Pedoman Penggunaan Huruf
Tipografi merupakan representasi visual dari sebuah bentuk komunikasi
verbal dan merupakan properti visual yang pokok dan efektif. Lewat
kandungan nilai fungsional dan nilai estetikanya, huruf memiliki potensi untuk
menerjemahkan atmosfir-atmosfir yang tersirat dalam sebuah komunikasi
verbal yang dituangkan melalui abstraksi bentuk-bentuk visual.

Huruf memiliki energi yang dapat mengaktifkan gerak mata. Energi ini dapat
dimanfaatkan secara positif apabila dalam penggunaannya senantiasa
memperhatikan kaidah-kaidah estetika, kenyamanan keterbacaannya, serta
interaksi huruf terhadap ruang dan elemen-elemen visual di sekitarnya.

Penilaian terhadap tipografi adalah melalui indera penglihatan, karena itu
diharapkan desainer betul-betul memahami hal ini supaya pesan yang
disampaikan dimengerti secara tepat oleh audience yang membacanya.


Legibility
Legibilityberhubungan dengan kemudahan mengenali dan membedakan
masing-masing huruf/karakter. Legibility menyangkut desain/bentuk huruf
yang digunakan. Suatu jenis huruf dikatakan legible apabila masingmasing huruf/karakter-karakternya mudah dikenali dan dibedakan dengan
jelas satu sama lain.
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Gambar 3. 19 Contoh pengujian terhadap legibility sebuah huruf
Mata dapat mengenal bentuk huruf walaupun hanya setengah bagian ke
atas dari fisik huruf yang tampil. Huruf serif lebih memiliki karakter pada
setengah bagian ke atas dibandingkan dengan sans serif, oleh karena itu
huruf serif lebih mudah dibaca. Dari fungsinya, serif bertindak sebagai
pengait yang secara maya dapat menjembatani ruang antara huruf yang
saru dengan yang lain.Huruf serif dapat menyebabkan kerja mata menjadi
lebih ringan pada saat membaca naskah dengan jumlah kata yang
banyak.


Readibility
Readibility berhubungan dengan tingkat keterbacaan suatu teks. Teks
yang readable berarti keseluruhannya mudah dibaca. Apabila legibility
lebih membahas kejelasan karakter satu persatu, readability tidak lagi
menyangkut huruf/karakter satu persatu, melainkan keseluruhan teks
yang telah disusun dalam suatu komposisi. Legibility bisa menciptakan
readibility, karena kalau kita mudah membedakan masing-masing
karakter, maka keseluruhan teks akan mudah dibaca. Namun adakalanya
suatu teks yang legible tidak readable.

Contohnya bila masing-masing huruf/karakternya jelas, mudah dikenali
dan dikenakan, tapi disusun dalam komposisi vertical, terbalik-balik,
pemenggalan yang tidak benar, terlalu berdesak-desakan, atau kondisi
lain yang membuat keseluruhan teks sulit dibaca.
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Gambar 3. 20 Contoh teks yang legible tapi tidak readable



Huruf Besar dan Huruf Kecil
Teks yang seluruhnya huruf besar (istilahnya allcaps/all capitals) lebih
rendah legibility dan readability-nya dibandingkan dengan teks yang
seluruhnya huruf kecil atau variasi huruf besar-kecil. Naskah yang
keseluruhannya dicetak dengan huruf besar (all caps) terasa akan lebih
cepat melelahkan mata.

TEKS DENGAN HURUF SEMUA

Karena adanya Ascender dan

KURANG LEGIBLE DIBANDINGKAN

Descender pada teks yang

DENGAN TEKS HURUF KECIL

menggunakan huruf besar-kecil,

SEMUA ATAU VARIASI HURUF

maka baris teks tidak terlihat

BESAR-KECIL. PADA TEKS YANG

lurus saja, melainkan ada kontur

KESELURUHANNYA HURUF

yang tidak rata. Ini memudahkan

BESAR, TIDAK ADA PERBEDAAN

dalam pengenalan karakter dan

TINGGI PADA TIAP HURUFNYA,

mempercepat dalam

SEHINGGA TERLIHAT SEPERTI

membacanya.

GARIS HORISONTAL YANG LURUS.
INI MEMPERSULIT ORANG DALAM
PENGENALAN KARAKTER.
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Bila ditinjau dari grand desain tipografi, pendekatan terhadap permasalahan
tipografi dibedakan menjadi dua kelompok :


Tipografi mikro
Menyangkut tampilan visual rancangan huruf secara mendasar, seperti
desain tata letak serta eksekusi-eksekusi visual yang terdiri dari
perhitungan huruf, leading, dan kerning.



Tipografi makro
Menyangkut kepada pengintegrasian permasalahan strategi kreatif mulai
dari konsep desain, filosofi, kaitan huruf dengan sejarah, sasaran
khalayak, serta penggunaan huruf sebagai sebuah solusi komunikasi.
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Interval ruang antarhuruf atau kata
memiliki dampak yang sangat berarti
terhadap legibility.

Susunan huruf yang terlalu rapat akan
mengaburkan bentuk huruf, sedangkan
susunan huruf yang terlalu renggang
akan sangat mempengaruhi kecepatan
membaca.

Interval

ruang

bukan

hanya

berpengaruh terhadap legibility saja,
tetapi

juga

pengaruh

dapat

memberikan

terhadap keindahan

dan

harmoni sebuah rancangan.

Kerning atau tracking positif diperlukan
diperlukan

untuk

huruf-huruf

yang

dicetak dalam ukuran kecil.

b. Pemilihan Huruf
Perwajahan huruf adalah sebuah konsep yang abstrak seperti halnya musik.
Dengan mendengarkan sebuah lagu kita dapat merangkum karakteristik,
kesan, suasana hati, ataupun atmosfir-atmosfir yang terdapat di dalamnya,
seperti perasaan gembira, sedih, optimis, tenteram, ataupun romantis.
Interpretasi tersebut adalah sebuah bentuk asosiasi terhadap suatu realita
yang didapat dari berbagai macam referensi serta rekaman beragam
pengalaman.
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Gambar 3. 21 Contoh penggunan jenis huruf yang kurang tepat

Tampilan fisik dari jenis-jenis huruf berbeda dan masing-masing bentuk huruf
memiliki potensi dalam merefleksikan sebuah kesan.

Gambar 3. 22 Kesan huruf

Berikut ini adalah contoh pemilihan huruf dalam desain komunikasi grafis.
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Gambar 3. 23 Desain Grafik Communications Lt. New York, USA, tahun
pembuatan 1983

Huruf untuk majalah House &Garden yang diterbitkan di Amerika diciptakan
khusus oleh Jonathan Hoefler. Huruf dengan sentuhan old style ini memberikan
citra elegan, bersih, dan teratur yang merepresentasikan selera estetika dari
sebuah majalah yang memfokuskan kepada penataan rumah dan taman.

Gambar 3. 24 Huruf untuk majalah House & Garden
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Gambar 3. 25 Batman Forever Roman

Batman Forever Roman adalah jenis huruf yang digunakan secara eksklusif oleh
Warner Bros untuk tipografi film Batman Forever. Diciptakan khusus untuk
merefleksikan karakteristik dari film tersebut dengan memberikan kesan action
dan kuat, serta memiliki paduan antara nuansa modern dan elegan.
Huruf-huruf yang memiliki perlakuan efek khusus (special effect) biasanya
digunakan untuk periklanan sebagai penguat agar rancangan dapat tampil lebih
vocal serta menambah nilai dramatik dari sebuah pesan. Dalam sebuah
rancangan grafis, penggunaan huruf dengan efek-efek khusus sebaiknya
diputuskan bukan sebagai pilihan utama, selama jenis huruf-huruf lain (yang
tanpa efek) masih dapat mengakomodasi karakter ataupun atmosfir-atmosfir dari
citra atau pesan yang akan disampaikan.
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Gambar 3. 26 Huruf dengan efek khusus

c. Teks Sebagai Elemen Desain
Selain masalah legibility dan readability, secara optis jarak antar huruf, antar
kata dan antar baris akan memberikan persepsi yang berbeda-beda terhadap
sebuah blok teks. Kalau dihubungkan dengan bentuk-bentuk dasar dalam
desain grafis, blok teks yang rapat jarak-jaraknya akan memberikan kesan
shape yang kuat, pekat dan berat.

Bila jarak antar baris-barisnya sangat jauh, maka lebih berkesan seperti line
yang saling terpisah-pisah.Kalau seluruh jarak-jaraknya berjauhan semua
(antar huruf, kata, dan baris), akan memberi kesan seperti sekumpulan point
yang terpisah-pisah.
Ini membuktikan

bahwa tipografi tidak bisa dianggap sebagai teks saja,

melainkan harus diperlakukan sebagai elemen desain.

VII.

APRESIASI DAN EKSPERIMEN EFEK VISUAL TIPOGRAFI

Untuk mempengaruhi sasaran secara psikologis bisa dipergunakan jenis huruf
yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, melalui kombinasi warna dan
bentuk yang sesuai dan integratif. Misalnya, untuk sebuah situs yang konservatif
lebih baik dipergunakan bentuk Serif, SanS Serif yang sederhana, dan mungkin
jenis dekoratif yang bersih. Berikut contoh penggunaan huruf dalam dua buah
situs fiktif.
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Gambar 3. 27 Penggunaan huruf dalam sebuah situs Bank Obral Kredit
Sumber: http://faculty.petra.ac.id/ido/courses/grafis/warna.htm

Pada gambar 3.27, Anda melihat desain dengan warna, bentuk dan jenis huruf
konservatif. Penggunaan huruf Times secara keseluruhan memberikan kesan
keseragaman, tanpa basa basi, bersih, sederhana, dan terkesan serius.
Objektifnya adalah membangun kesan konservatif dan kepercayaan (dengan
warna biru), etos kerja dan disiplin (putih). Secara global, warna warna ini akan
cukup untuk membangun sebuah image tentang sebuah perusahaan yang kokoh
dan bisa dipercaya.
Sekarang bandingkanlah dengan huruf-huruf dalam situs fiktif berikut ini.
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Gambar 3. 28 Penggunaan huruf dalam sebuah situs TK
Sumber: http://faculty.petra.ac.id/ido/courses/grafis/warna.htm

Pada situs TK Senayan Anda melihat desain yang berwarna warni,
menggunakan jenis huruf FirstGrader, jenis huruf yang mirip dengan tulisan anak
kecil, untuk judul dan navigasinya. Arial digunakan untuk isi teks. Hasilnya adalah
desain yang tidak formal dan juga tidak susah untuk dibaca.
Palet warna yang dipilih adalah energi dan kehangatan (oranye), alam dan
kesehatan (hijau terang), dan ceria (kuning).
Hal di atas menunjukkan betapa pentingnya warna, bentuk, dan jenis huruf untuk
memberikan “kepuasan” kepada pemakai, karena dapat merangsang pemakai
untuk berpartisipasi ataupun merespons isi pesan, apapun tujuan dari penyajian
grafis Anda.

D. Aktivitas Pembelajaran
Pengkondisian dan Pemahaman Materi
1. Peserta memperhatikan dengan baik tujuan dan indikator pencapaian
kompetensi dalam mempelajari kegiatan belajar ini.
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2. Peserta mempelajari dan membaca uraian materi dengan seksama
secara individu
3. Jika

menemui

kesulitan

dalam

memahami

materi

ini

dapat

didiskusikan dengan teman sejawat, atau minta bimbingan kepada
fasilitator.
4. Setelah selesai mempelajari modul pada bagian ini, peserta dapat
mengerjakan latihan/kasus/tugas yang telah disediakan.

E. Latihan/Kasus/Tugas
1. Sebut dan jelaskan kekontrasan dalam huruf.
2. Carilah beberapa media komunikasi grafis, misalnya iklan, kemudian
lakukan apresiasi terhadap seluruh huruf yang terdapat di dalamnya,
baik dari jenis huruf, pola kombinasi, kekontrasan, dan sebagainya.

F. Rangkuman
Huruf adalah bagian utama dari penyajian grafis. Tipografi adalah ilmu yang
mempelajari tentang huruf. Anatomi huruf menjadi penting untuk memahami
awal dari setiap keunikan bentuk huruf secara fisik. Huruf secara garis besar
dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu huruf tak berkait (Sans Serif), huruf
berkait (Serif), huruf latin atau tulis, huruf dekoratif, dan huruf monospace.
Huruf juga memiliki karakteristik watak atau kekhasan huruf dari A-Z.
Karaktersitik huruf yang berbeda dapat menimbulkan kekontrasan dan efek
visual tersendiri. Kekontrasan dapat terjadi karena tebal-tipis, besar-kecil,
keras-lembut,

lebar-sempit,

tegak-miring,

padat

kontur

dan

padat

bergeraknya huruf. Huruf dapat dikembangkan dari bentuk dasarnya
(regular) yang menimbulkan perbedaan tampilan karena bisa mengubah tiga
dimensi, yaitu berat, proporsi, dan kemiringan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
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H. Kunci Jawaban
1. Ketika dua huruf atau lebih dikombinasikan maka akan menimbulkan
kekontrasan akibat perbedaan tampilannya. Kontras juga menunjuk pada
kekuatan intensitas visual yang dihasilkan. Kombinasi yang dapat
menyebabkan kekontrasan adalah:


Tebal-tipisnya huruf, menyangkut berat dan ringannya, tebal dan
tipis, serta kesan kuat-lemahnya huruf.



Besar-kecilnya huruf, terletak pada besar kecil skala perbandingan
ukuran dengan satu tipe keluarga huruf.



Keras-lembutnya

huruf,

kekontrasan

pada

sensasi

karena

perbedaan tipe huruf.


Lebar-sempitnya huruf, kekontrasan adalah ukuran horisontal huruf,
jauh dekat, sempit ke lebar dan tinggi ke luas.



Tegak-miringnya huruf, kekontrasan tetap dinamis, tegak lurus ke
kaku dan berhenti menuju ke sesuatu.



Padat konturnya huruf, kekontrasan berkait dengan penuh dan
kosong, posisitf dan negatif, hitam ke putih, hidup dan mati



Padat bergeraknya huruf, menyangkut kekontrasan antara penuh
dengan bagian-bagian, lengkap dan tidak lengkap, tenang dan
kacau.

2. Peserta melakukan apresiasi terhadap seluruh huruf yang terdapat dalam
iklan yang dikumpulkan, baik dari jenis huruf (Sans Serif, Serif, huruf latin,
huruf dekoratif, dan huruf monospace), pola kombinasi, kekontrasan,
warna, dan sebagainya.
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Kegiatan Pembelajaran4.
ESTETIKA SEBAGAI DASAR PERANCANGAN
GRAFIS
A. Tujuan
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran4, peserta diklat mampu:
1. Memahami peran estetika dalam sebuah media komunikasi grafis
dengan cermat dan teliti.
2. Menyebutkan unsur-unsur estetika dengan cermat
3. Memahami elemen grafis dan prinsip-prinsip desain dengan teliti.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Mengidentifikasi peran estetika dalam media komunikasi grafis

C. Uraian Materi
I.

PERAN ESTETIKA DALAM MEDIA KOMUNIKASI GRAFIS

Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda terkait dengan bakat,
keturunan, kebudayaan, pendidikan, pengalaman, dan lingkungan hidup.
Ketertarikan manusia kepada keindahan mendorong manusia mempelajari ilmu
mengenai keindahan yang dikenal dengan istilah “estetika” yang dalam bahasa
Yunani Aesthesis, berarti tanggapan atau pengawasan.

Beberapa pendapat ahli tentang estetika :
1. Ilmu estetika adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang
berkaitan dengan keindahan, mempelajari semua aspek dari dari apa yang
disebut keindahan (A.M. Djelantik, 1999: 9)
2. Estetika adalah segala sesuatu dan kajian terhadap hal-hal yang berkaitan
dengan kegiatan seni. (Kattsoff, Element of Philosophy : 1953).
3. Estetika mempersoalkan hakikat keindahan alam dan karya seni, sedang
filsafat seni mempersoalkan karya-karya seni atau benda seni atau artifak
yang disebut seni. (Jakob Sumardjo, Filsafat Seni : 2000)
4. Estetika merupakan kajian filsafat keindahan dan juga keburukan (Jerome
Stoniltz, Encyclopedia Philosophy : volume 1).
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Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
estetika adalah ilmu yang mempelajari dan mempersoalkan keindahan suatu
objek dari segi estetika. Objek estetika tersebut bisa berupa fenomena alam,
karya desain, karya seni, proses kreatif, maupun filsafat seni. Alexander Gottlieb
Baumgarten mempopulerkan estetika dengan istilah Aesthetica.

Segi kritis pengalaman estetik menyangkut penentuan harga objek estetik.
Penentuan nilai menunjukkan beberapa standar penghargaan seperti tingkat
realisme (Goldman), keaslian dan keunikan (Boas), perpaduan ketakjuban dan
pengharapan (Greenberg), kepekatan atau kesempurnaan bentuk (Greenberg
dan Beradsley) serta kejelasan kualitas (Popper). Dapat disimpulkan bahwa
kesan estetik dapat bersumber dari dalam karya-karya seni (objek) dan
terpengaruh oleh subjek.
Beberapa prasyarat agar subjek dapat menikmati keindahan untuk memperoleh
pengalaman estetik penuh, yaitu :
1. Kebutuhan pokok manusia terpenuhi.
Orang sibuk tidak dapat meluangkan waktu untuk menikmati keindahan,
orang melarat bukan keadaan baik untuk menikmati keindahan. Demikian
juga orang yang ada dalam keadaaan serba terpenuhi juga sulit memperoleh
keindahan (askesis).
2. Pengalaman estetis yang berkembang dalam diri seseorang mendorong
keinginan untuk merasakan pengalaman tersebut sekali lagi tanpa perbedaan
dengan yang lama. Pengulangan ini harus bersifat tidak membosankan.
3. Pengalaman, meskipun sudah berakhir, manusia berkeinginan untuk
mengabadikan dalam bentuk karya (Ahmad Sachari, 1986).

Dalam dunia pendidikan, keindahan dari objek dapat diperoleh melalui usaha
bagaimana menghasilkan desain yang menarik dan berkesan bagi peserta didik.
Sedangkan kesan keindahan dari subjek (peserta didik) harus memperhatikan
kondisi setiap individu yang akan menikmati atau menggunakan karya itu. Panca
indera manusia dalam mengenal lingkungan eksternal ada yang bertipe visual,
akustis (auditif), taktil (peraba), gustatoris (untuk

mengecap), dan olfaktoris
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(membau atau mencium). Perbedaan inilah yang perlu mendapat perhatian
dalam

perancangan

dan

penggunaan

karya

grafis

untuk

kepentingan

pembelajaran.

Menikmati keindahan merupakan sebuah proses dalam jiwa dan budi manusia
menyangkut fisiologis, biologis, psikologis, dan spiritual. Dalam teknologi,
pendidikan merupakan upaya penting untuk merancang dan mendesain media
komunikasi visual yang memenuhi unsur-unsur estetika dan dapat diaplikasikan
dalam pembelajaran, tetapi lebih baik dalam kondisi difasilitasi.

Secara psikologis rentetan peristiwa dalam proses menikmati keindahan dibagi
dalam beberapa bagian :
1. Sensasi, adalah rangsangan eksternal ditangkap mata dan telinga dalam alat
penerimaan yang menimbulkan getaran yang disebut sensai (rasa).
2. Persepsi, merupakan tahap dimana sensasi telah terkesan. Pada orang yang
otaknya cepat, proses dari sensasi ke persepsi berjalan lebih cepat. Persepsi
langsung menggerakkan proses asosiasi-asosiasi sehingga dapat melakukan
komparasi

(membandingkan),

diferensiasi

(membedakan),

analogi

(persamaan) dan sintesis (penyimpulan).
3. Impresi, merupakan tahap dimana kesan telah menjadi keyakinan yang
sewaktu-waktu dapat diingat kembali karena sudah ada dalam wilayah
kesadaran manusia.
4. Emosi, tidak hanya menyangkut perasaan marah, kecewa, panic, jengkel,
kesal yang tidak terkendali, namun juga perasaan gembira dan antusias.
5. Interpretasi, menyangkut aktivitas daya pikir akibat impresi masuk ke dalam
wilayah kesadaran. Interpretasi adalah fungsi aktif intelektual manusia yang
jika bertemu ditambah emosi sehingga menghasilkan apa yang disebut
dipersepsi.
6. Apresiasi, merenungkan pengertian atau apa yang telah diinterpretasikan,
menimbang dengan fakta-fakta lain, mempertimbangkan kebenaran sampai
dimana maknanya adalah fungsi intelek berganda yang dirumuskan dengan
kata apresiasi.
7. Evaluasi, adalah renungan dan rumusan yang ingin disampaikan kepada
orang lain, baik secara lisan maupun tertulis (A.M. Djelantik, 1999).
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Mengapa perlu mengenal estetika?
 Pertama, karena karya-karya seni dan desain yang alami maupun yang
buatan begitu berharga sehingga dipelajari ciri-ciri khasnya demi karya
seni dan desain itu sendiri
 Kedua, ia mesti berpendapat bahwa pengalaman estetika (pengalaman
mengenai karya seni dan desain) itu begitu berharga baik untuk
kelompoknya maupun masingmasing anggotanya sehingga karya seni
dan desain itu mesti dipelajari
 Ketiga, mungkin dikira bahwa pengalaman ini begitu bernilai pada dirinya
sendiri sehingga membutuhkan pengujian dan penelitian mengenai
kualitaskualitas karya seni dan desain itu

II.

UNSUR-UNSUR ESTETIKA

Tidak semua karya grafis mampu memenuhi unsur-unsur estetika secara penuh.
Namun demikian desainer pasti selalu ingin tampil khas didalam merancang,
termasuk dalam menggunakan pendekatan-pendekatan estetis. Unsur fungsi
semata kurang berarti tanpa unsur keindahan. Desainer harus memperhatikan
elemen-elemen grafis dan prinsip-prinsip desain. Seperti telah disebutkan bahwa
estetika juga menyangkut komposisi sebagai satu kesatuan yang menarik,
nikmat untuk dipandang, tidak berlebihan, dan memberikan kesan. Apa yang
dikomposisikan adalah elemen-elemen desain mengikuti prinsip-prinsip desain
tertentu secara terarah.

Menurut A.M. Djelantik, unsur-unsur dari estetika ada tiga yaitu :
1. Wujud/rupa (appereance)
Menyangkut bentuk (unsur yang mendasar) dan susunan atau struktur.
2. Bobot/isi (content/substance)
Menyangkut apa yang dilihat dan dirasakan sebagai makna dari wujud,
seperti suasana (mood), gagasan (idea) dan ibarat/pesan.
3. Penampilan/penyajian (presentation)
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Menyangkut cara penyajian karya kepada pemerhati atau penikmat.
Penampilan sangat dipengaruhi oleh bakat (talent), keterampilan (skill),
dan sarana/media (medium).

Rekayasa estetik dalam grafis komunikasi adalah teknik pengungkapan estetika
terapan melalui proses belajar dan proses kreatif. Dalam pelaksanaannya
rekayasa estetik melalui proses panjang mulai dari tahap desain pada proses
pengerjaannya sampai produk jadi. John Wistrand berpendapat bahwa desain
harus merupakan desain keseluruhan yang melihat pada proyek atau produk dan
mencoba menganalisanya sepenuhnya.

Desainer merancang grafis komunikasi yang menjadi sebuah alat komunikasi
yang berguna dan tidak hanya menentukan penampilan saja. Kesan pertama
adalah kepentingan yang harus dipertimbangkan berbagai bidang sehingga
menjadi lebih baik dan benar-benar berguna. Sebelum berpikir masalah materi
atau unsur desain, seorang desainer perlu menentukan tema grafis komunikasi
yang akan dikerjakan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pada konsepnya.

Ada beberapa tema yang disesuaikan dengan fungsi desain, antara lain:
1. Rasional
Media yang mengarah kerasional yang berfokus pada praktek, fungsi, atau
kebutuhan masyarakat, akan memberikan tekanan atau manfaat baginya
untuk menerima berita yang diinformasikan/dikomunikasikan. Pendekatan
rasional sangat efektif bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan
tentang

produk/jasa

yang

dibutuhkan.

Tanggapan

positif

terhadap

informasi/komunikasi yang disampaikan bisa menyakinkan dan memuaskan
masyarakat sebagai sasaran.
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Sumber: http://trick-multimedia.blogspot.co.id/2014/09/tema-fungsi-desain.html

2. Humor dan Jenaka
Penampilan humor atau jenaka merupakan strategi mencapai sasaran
komunikasi grafis komunikasi untuk memicuperhatian terhadap yang
dikomunikasikan.

Dari

survei

yang

dilakukan

oleh

eksekutif

iklan

menunjukkan bahwa penggunaan humor akan efektif untuk menarik
perhatian dan menciptakan kesadaran orang yang melihatnya. Dalam
visualisasinya tidak harus seorang pelawak sebagai bintang yang diekspus,
namun bagaimana mengemas media informasi/komunikasi yang bersifat
humor

Sumber: http://trick-multimedia.blogspot.co.id/2014/09/tema-fungsi-desain.html

3. Rasa Takut
Rasa takut lebih efektif digunakan untuk memperbaiki motivasi. Ada dua hal
yang dituju:
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Pertama, mengindentifikasi konsekuensi negatif jika menggunakan
produk.



Kedua, mengidentifikasi konsekuensi negatif terhadap perilaku yang
tidak aman, misalnya minum-minuman keras, merokok, menilpon
sambil nyetir mobil, merusak lingkungan, dan sebagainya.

Sumber: http://trick-multimedia.blogspot.co.id/2014/09/tema-fungsi-desain.html

4. Patriotik
Tampilan visual patriotik (hero) kadang dihadirkan untuk menambah rasa
kepercayaan

masyarakat

terhadap

berita

yang

diinformasikan/dikomunikasikan. Pahlawan yang berotot besar yang secara
sigap, cepat, tanpa pamrih dapat memberantas keonaran, kejahatan, dan
suka

menolong

masyarakat,

sesama.

sehingga

Adegan

mereka

ini

dapat

menerima

membius
terhadap

kepercayaan
segala

yang

diinformasikan/dikomunikasikan pada media grafis.

Sumber: http://trick-multimedia.blogspot.co.id/2014/09/tema-fungsi-desain.html
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5. Kesalahan
Seseorang suatu saat kadang melakukan kesalahan dalam hidupnya, seperti
menyimpang dari nilai aturan yang ada. Tujuan media yang bersifat
kesalahan ini agar audience (masyarakat) yang melihatnya/membacanya
bisa

memperbaiki

adegan/berita

kesalahan

yang

diinformasikan/dikomunikasikan.
Misalkan seorang ibu menggoreng (menuangkan) krupuk sebelum minyak
gorengnya mendidih. Hal ini tentu kesalahan besar yang mengakibatkan
krupuk tidak bisa berkembang dengan baik. Di sinilah peran audien
(masyarakat) untuk memperbaikinya, yaitu sebelum krupuk dimasukkan ke
wajan harus menunggu mendidihnya minyak goreng agar krupuk yang
digoreng bisa mengembang dengan sempurna. Contoh lain, orang salah
kalau menggunakan battery ”B” karena mainannya tidak bisa jalan, mengapa
tidak pakai battery ”A”?.

Sumber: http://trick-multimedia.blogspot.co.id/2014/09/tema-fungsi-desain.html

6. Kaidah
Kaidah

biasanya

hubungannya

dengan

aturan-aturan

yang

tidak

menyinggung suku, adat-istiadat, ras, dan agama (SARA). Unsur ini sangat
riskan dan harus berhati-hati, agar media grafis yang diciptakannya tidak
terjadi ke-salah pahaman di dalam masyarakat. Tampilnya figur anak-anak
yang tidak sopan terhadap orang tua atau melanggar asusila tentu akan
menjadi gunjingan di masyarakat yang mengakibatkan media grafis yang
telah susah payah dibuatnya tidak boleh beredar.
Seorang desainer grafis harus mengetahui aturan yang ada agar dalam
pengerjaan desain berjalan dengan lancar, seperti menampilkan unsur “halal”
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dalam produk makanan/ minuman, atau sungkem anak kepada orang tua di
hari Raya yang sudah mendapat kepercayaan dan tradisi yang bagi kaum
muslim secara luas.

Sumber: http://trick-multimedia.blogspot.co.id/2014/09/tema-fungsi-desain.html

7. Simbol
Simbol adalah tanda yang mempunyai hubungan dengan obyek yang
mempunyai peraturan yang sifatnya umum. Simbol merupakan jembatan
menginterpretasikan (mengartikan) suatu obyek kepada orang lain sesuai
dengan pengalamannya.
Informasi yang disampaikan sumber menggunakan simbol kadangkala tidak
sampai atau salah persepsi terhadap yang menerimanya, seperti lambaian
tangan bisa menyimbulkan (mengisyaratkan) selamat datang, selamat
berpisah, selamat tinggal, tidak mau, atau tidak setuju. Tampilnya burung
merpati terbang dan grafis komunikasi menyimbulkan adanya kebebasan
hidup, begitu sebaliknya gambar merpati yang terkurung dalam sangkar
menyimbulkan hidup terkekang.

97

Sumber: http://trick-multimedia.blogspot.co.id/2014/09/tema-fungsi-desain.html

8. Pengandaian
Pengandaian merupakan harapan atau angan-angan kedepan sebuah
tujuan. Pengandaian merupakan sebuah impian yang seakan-akan menjadi
kenyataan.

Tampilnya

media

informasi/komunikasi

dengan

tema

“pengandaian” membidik sebagian masyarakat yang mempunyai harapan
besar setelah mengikuti dan menanggapi terhadap pesan yang disampaikan.
Sebagai contoh tampilnya gambar anak dibawah lima tahun yang asyik
mengoperasikan komputer atau bertambahnya tinggi badan setelah minum
salah satu produk vitamin tertentu.

Sumber: http://trick-multimedia.blogspot.co.id/2014/09/tema-fungsi-desain.html

9. Emosional
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Emosional sangat berhubungan dengan faktor psikologis yang dapat
mempengaruhi penghayat (masyarakat). Sebagian masyarakat tertarik pada
berita yang diinformasikan/ dikomunikasikan melalui pendekatan emosional
dengan perasaan si penghayat yang mengesampingkan atribut dari lembaga
yang menginformasikan. Para desainer pesan percaya bahwa pengiriman
pesan melalui teknik emosional lebih mengena dan membuat penasaran,
khususnya masyarakat yang merasa lebih maju.

Sumber: http://trick-multimedia.blogspot.co.id/2014/09/tema-fungsi-desain.html

III. ELEMEN-ELEMEN GRAFIS
Elemen grafis erat kaitannya dengan pembuatan layout. Dalam menghasilkan
karya visual desain grafis yang menarik dan bernilai seni,pemahaman terhadap
elemen – elemen grafis sangat diperlukan. Elemen-elemen tersebut adalah :
1. Garis
Garis adalah sekumpulan titik yang berdampingan secara memanjang dan
memiliki dua buah ujung..Garis memiliki dimensi panjang, pendek, tipis, tebal.
Garis dapat saling berhubungan satu sama lain membentuk apa yang dinamakan
garis sejajar/paralel, garis memancar atau garis berlawanan. Dalam media
komunikasi grafis, garis dapat menjadi pembatas kolom, memberi kesan tertentu,
menjadi pembatas antara unsur grafis satu dengan lainnya, dan digunakan
sebagai penunjuk bagian-bagian tertentu dengan tujuan sebagai penjelaskepada
pembaca.
Seperti yang terlihat pada gambar berikut garis horizontal diterapkan
memisahkan informasi dalam iklan sebuah buku. Di bagian atas garis
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adalahinformasi buku. Sedangkan di bawahnya adalah informasi mengenai
penulis.

Gambar 4. 1 Garis pemisah dalam iklan buku

Garis dalam desain grafis dibagi menjadi 4, yaitu:


Vertikal (garis tegak lurus)
memberi kesan stabilitas, kekuatan, dan kemegahan yang menggerakkan
mata ke atas, tinggi, gagah.



Horizontal (garis lurus), memberi kesan sugesti kesenangan atau sesuatu
yang bergerak
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Diagonal (garis miring), memberi kesan sesuatu yang bergerak, dinamis,
keadaan yang tidak stabil



Kurva (garis melengkung), memberi kesan kehalusan dan keanggunan.

Garis mempunyai beberapa gaya atau style, antara lain :


Garis lurus



Garis dot



Garis dash



Garis dash dot
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2. Bentuk atau Form
Bentuk atau shape adalah suatu bidang yang memiliki tinggi dan lebar, terjadi
karena dibatasi oleh sebuah kontur (garis) dan atau dibatasi oleh adanya warna
yang berbeda atau oleh gelap terang pada arsiran atau karena adanya tekstur.
Bentuk bisa berupa wujud alam (seperti binatang, tanaman dan manusia), dan
tidak berwujud alam/abstrak (seperti ikon, grafik, ilustrasi). Bentuk benda berisi
garis-garis di dalamnya.
Sebuah benda terdiri dari fill dan stroke/garis tepi.Garis lurus dan lengkung dapat
menyusun suatu bentuk, misalnya menyusun tiga garis miring yang bertemu
pada setiap ujungnya akan membentuk sebuah bangun segitiga. Bentuk
lengkung yang disusun mengelilingi titik pusat 3600 akan membentuk sebuah
lingkaran. Bentuk-bentuk yang dihasilkan merupakan bentuk dasar yang sering
digunakan untuk desain, bisa dua dimensi maupun tiga dimensi. Dua dimensi
misalnya persegi panjang, jajaran genjang, segitiga, polygon, dan sebagainya.
Tiga dimensi seperti kerucut, kubus, silinder, prisma, bola, piramid dan lainnya

Gambar 4. 2 Contoh bentuk yang terdiri atas garis dan kurva
Sumber: http://www.slideshare.net/adikiswanto/elemen-desaingrafis

3. Tekstur
Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan (material),
yang sengaja dibuat dan dihadirkan dalam susunan untuk mencapai bentuk rupa,
baikdalam bentuk nyata ataupun semu. Misalnya kesan tekstur kayu, bulu atau
gelas.
Teksturadalah elemen desain yang terlihat dan terasa seolah-olah ada rasa
permukaan, yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk rupa fisik, seperti
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kusam, kasar, mengkilap, kontras, kayu dan bulu. Tekstur digunakan supaya
desain lebih natural atau tampak alami.

Gambar 4. 3 Tekstur kasar

Gambar 4. 4 Tekstur mengkilap

Sedang menurut Kusminati tekstur adalah sifat dan kualitas fisik permukaan
suatu benda (material), seperti kusam, mengkilap, kasar, halus yang
diaplikasikan dalam desain.
Tekstur dapat digunakan untuk:
 Memberikan publikasi cetak, presentasi, atau halaman web yang mood
atau kepribadian
 Bermain-main mata
 Memprovokasi emosi
 Membuat rasa kekayaan dan mendalam
4. Ruang atau Space
Ruang adalah jarak antara atau daerah atau sekitar sesuatu. Memisahkan ruang
atauunifies, highlight, dan memberikan mata visual istirahat.
Ruang dapat digunakan untuk:
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Memberikan mata visual istirahat



Membuat hubungan antara unsur-unsur



Sorot salah satu elemen



Menaruh

banyak

spasi

sekitar

yang

penting

untuk

memanggil

perhatiankepadanya


Membuat layout mudah untuk mengikuti



Membuat tipe dibaca mungkin

Ruang terjadi karena adanya persepsi mengenai kedalaman sehingga terasa
jauh dan dekat, tinggi dan rendah, tampak melalui indra penglihatan. Elemen ini
dalam desain grafis koran misalnya digunakan sebagai elemen ruang bernafas
bagimata pembaca. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlalu lelah membaca teks
yang terlalupanjang.

Ruang kosong memberikan penegasan pemisah antar kolom teks koran.Selain
itu memberikan kesan desain yang lapang dan rapi. Hal ini diistilahkan
denganwhitespace(ruang kosong). Ruang kosong berarti ketidak beradaan teks
ataupungambar. benar-benar kosong, dan bukan berarti tempat yang terbuang
dan sia-sia. Ruang kosong itu adalah bahasa tersendiri dari desain yang dibuat.

Gambar 4. 5 Penerapan ruang kosong di halaman tabloid
Sumber: http://www.slideshare.net/adikiswanto/elemen-desaingrafis
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Gambar 4. 6 Penerapan ruang kosong di halaman koran
Sumber: http://www.slideshare.net/adikiswanto/elemen-desaingrafis

IV. PRINSIP-PRINSIP DESAIN
Untuk menghasilkan desain yang berkualitas diperlukan pertimbangan dalam
mengorganisasikan elemen-elemen grafis sesuai dengan prinsip-prinsip desain
secara tepat. Menurut Stephen McElroy, ciri desain yang kreatif adalah dapat
menarik perhatian pembaca, tulisan di dalamnya mudah dibaca dan dimengerti,
informasi tulisan dilengkapi dengan informasi visual, dapat mengangkat intisari
tulisan tersebut dan dapat menceritakan suasana setempat dan perasaan orang
yang bersangkutan.

Beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip desain pada dasarnya tidak jauh
berbeda satu sama lain. Yang terpenting adalah bahwa jika prinsip diikuti secara
ketat dan detail maka peluang untuk menghasilkan karya grafis yang berkualitas
akan semakin besar.

Prinsip-prinsip desain menurut Stephen McElroy adalah :
1. Keseimbangan, artinya halaman harus tampil seimbang dan harmonis.
2. Penekanan, memberi pengertian bahwa tidak semua unsur grafis adalah
sama pentingnya dan perhatian pembaca harus difokuskan pada titik
fokus.
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3. Irama, artinya pola yang diciptakan dengan mengulangi dan membuat
variasi dari unsur grafis yang ada dan menggunakan ruangan diantaranya
untuk memberikan kesan gerak.

Gambar 4. 7 Contoh prinsip irama
Sumber: https://gatotaryodesign.wordpress.com/2011/08/05/aplikasi-nirmana-dalamdesain-grafis/

4. Kesatuan, mengandung pengertian semua bagian dari unsur grafis
bersatu pada dan serasi sehingga pembaca memahaminya sebagai suatu
kesatuan.Untuk mencapai kesatuan desainer harus mengerti tentang
garis, bentuk, warna, tekstur, kontras nilai, format, keseimbangan, titik
fokus dan ritme.

Gambar 4. 8 Contoh prinsip kesatuan
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Sedangkan menurut Atisah Sipahelut (1991), lima prinsip desain yaitu :
1. Kesederhanaan, artinya apa yang disajikan adalah apa yang paling
penting atau prinsipil sehingga tidak tidak terkesan berlebih.
2. Keselarasan, artinya ada kesesuaian antara bagian yang satu dengan
lainnya.
3. Irama, mengandung arti adanya keselarasan yang baik dan dapat
menimbulkan kesan gerak gemulai dari bagian unsur yang satu kepada
unsur yang lain dalam suatu susunan komposisi.
4. Kesatupaduan, artinya karya dapat menghasilkan sebuah karya yang
padu.
5. Keseimbangan, merupakan prinsip penting sebagai sentuhan akhir
(finishing touch) yang memerlukan kepekaan perasaan dalam pembuatan
komposisi.

Prinsip-prinsip desain menurut Artini adalah :
1. Keseimbangan, merupakan prinsip mendasar dari komposisi yang mudah
diidentifikasi dan terlihat jelas. Keseimbangan memberikan kesan
keteraturan.
Berbagai cara untuk mendapatkan keseimbangan :

a. Keseimbangan Simetris : objek-objek yang disusun di sebelah kiri
dan sebelah kanan sumbu sama dalam bentuk, ukuran, bangun,
dan letaknya.
b. Keseimbangan Asimetris : diperoleh jika bentuk, bangun, garis,
ukuran, volume diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak
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mengikuti aturan keseimbangan simetris. Keseimbangan asimetris
banyak dipergunakan untuk desain modern atau kontemporer.
c. Keseimbangan horizontal : keseimbangan yang diperoleh dengan
menjaga keseimbangan antara bagian bawah dan bagian atas.
2. Keserasian
Suatu usaha untuk menyusun berbagai macam bentuk, bangun, warna,
tekstur, dan elemen-elemen lain dalam satu komposisi yang utuh agar
nikmat dipandang. Serasi atau harmoni bisa dicapai dengan kesamaan
arah, kesamaan bentuk dan bangun meskipun berbeda ukuran ataupun
dengan tekstur yang bersifat sama. Keserasian bisa dicapai dengan
berbagai variasi agar tidak membosankan.
3. Proporsi
Adalah perbandingan antara satu bagian objek dengan objek lain atau
dengan keseluruhannya. Proporsi berbeda dengan skala. Proporsi sangat
terkait dengan objek lain yang telah diketahui sebelumnya. Misalnya
ukuran gambar yang serasi untuk newsletter jelas kurang proporsional
untuk baliho.
4. Skala
Merupakan ukuran relatif dari suatu objek yang akan terlihat setelah
dibandingkan

dengan

objek

lainnya.

Penggunaan

skala

dapat

menciptakan keserasian dan kesatuan objek dalam desain. Skala
biasanya dinyatakan dengan ukuran panjang dan lebar. Elemen-elemen
yang digunakan memiliki hubungan dalam skala secara konsisten.
Penerapan skala dengan peralatan komputer lebih mudah dilakukan,
yaitu dengan memberikan garis bantu (grid). Objek maupun badan
manusia dapat juga digunakan untuk skala, misalnya kaki, depa, hasta,
dan lain-lain.
5. Irama atau Ritme
Terkait dengan kesan gerak yang ditimbulkan oleh pengulangan elemen.
Di dalam pengulangannya desainer dapat memberikan akses atau
penekanan tertentu. Ritme yang baik dapat memberikan kesan gerakan
yang lembut dan berkesinambungan. Irama mampu mengarahkan
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perhatian dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Irama dapat
sederhana, namun dapat juga sangat kompleks.

D. Aktivitas Pembelajaran
1. Peserta memperhatikan dengan baik tujuan dan indikator pencapaian
kompetensi dalam mempelajari kegiatan belajar ini.
2. Peserta mempelajari dan membaca uraian materi dengan seksama
secara individu
3. Jika

menemui

kesulitan

dalam

memahami

materi

ini

dapat

didiskusikan dengan teman sejawat, atau minta bimbingan kepada
fasilitator.
4. Setelah selesai mempelajari modul pada bagian ini, peserta dapat
mengerjakan latihan/kasus/tugas yang telah disediakan.

E. Latihan/Kasus/Tugas
1. Sebut dan jelaskan unsur-unsur estetika
2. Apakah yang dimaksud dengan prinsip-prinsip desain? Sebutkan
prinsip-prinsip tersebut.
3. Sebut dan jelaskan rentetan peristiwa proses menikmati keindahan
dalam diri manusia.
4. Lakukan eksperimen berupa sketsa/gambar tangan atau
menggunakan perangkat lunak yang menerapkan unsur-unsur grafis
dan elemen-elemen grafis untuk mendapatkan berbagai variasi
keseimbangan.

F. Rangkuman
Media komunikasi visual jika hanya menekankan fungsi tanpa memberikan
sentuhan keindahan maka akan menjadi tidak menarik. Keindahan desain
komunikasi grafis mengandung unsur-unsur estetika (1) garis; (2) bentuk; (3)
warna; (4) cahaya; (5) ruang; (6) tekstur; (7) keseimbangan; (8) keserasian;
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(9) proporsi; (10) skala; dan (11) irama, disamping fungsi teknik penyajian
dan pesan yang dikandung. Peran estetika sebagai ilmu yang mempelajari
tentang keindahan penting untuk dipelajari.
Proses kreatif dalam pembuatan media komunikasi grafis, pemahaman
karakter khusus dari setiap elemen grafis merupakan kebutuhan. Elemen
tersebut adalah garis, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Elemen jika
dikombinasikan dengan benar dan sistematis akan meningkatkan kualitas
dalam perancangan media komunikasi grafis. Tentunya dengan mengikuti
kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip desain yang ada.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

H. Kunci Jawaban
1. Unsur-unsur estetika adalah:


Wujud/rupa (appereance)
Menyangkut bentuk (unsur yang mendasar) dan susunan atau
struktur.
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Bobot/isi (content/substance)
Menyangkut apa yang dilihat dan dirasakan sebagai makna dari
wujud, seperti suasana (mood), gagasan (idea) dan ibarat/pesan.



Penampilan/penyajian (presentation)
Menyangkut cara penyajian karya kepada pemerhati atau
penikmat. Penampilan sangat dipengaruhi oleh bakat (talent),
keterampilan (skill), dan sarana/media (medium).

2. Prinsip-prinsip desain adalah pertimbangan cerdas agar menghasilkan
desain yang kreatif (menarik perhatian pembaca, tulisan mudah dibaca
dan dimengerti, informasi tulisan dilengkapi dengan informasi visual,
dapat mengangkat intisari tulisan tersebut dan dapat menceritakan
suasana

setempat

dan

perasaan

orang

yang

bersangkutan),

komunikatif, dan persuasif.
Prinsip-prinsip desain:


Keseimbangan, artinya halaman harus tampil seimbang dan
harmonis



Penekanan, memberi pengertian bahwa tidak semua unsur grafis
adalah

sama

pentingnya

dan

perhatian

pembaca

harus

difokuskan pada titik fokus.


Irama, mengandung arti adanya keselarasan yang baik dan dapat
menimbulkan kesan gerak gemulai dari bagian unsur yang satu
kepada unsur yang lain dalam suatu susunan komposisi.



Kesatuan, mengandung pengertian semua bagian dari unsur
grafis bersatu pada dan serasi sehingga pembaca memahaminya
sebagai suatu kesatuan.



Kesederhanaan, artinya apa yang disajikan adalah apa yang
paling penting atau prinsipil sehingga tidak tidak terkesan
berlebih.



Keselarasan, artinya ada kesesuaian antara bagian yang satu
dengan lainnya.



Keserasian, suatu usaha untuk menyusun berbagai macam
bentuk, bangun, warna, tekstur, dan elemen-elemen lain dalam
satu komposisi yang utuh agar nikmat dipandang.

111



Proporsi, adalah perbandingan antara satu bagian objek dengan
objek lain atau dengan keseluruhannya.



Skala, merupakan ukuran relatif dari suatu objek yang akan
terlihat setelah dibandingkan dengan objek lainnya.

3. Rentetan peristiwa proses menikmati keindahan dalam diri manusia.


Sensasi, adalah rangsangan eksternal ditangkap mata dan
telinga dalam alat penerimaan yang menimbulkan getaran yang
disebut sensai (rasa).



Persepsi, merupakan tahap dimana sensasi telah terkesan. Pada
orang yang otaknya cepat, proses dari sensasi ke persepsi
berjalan lebih cepat. Persepsi langsung menggerakkan proses
asosiasi-asosiasi

sehingga

(membandingkan),

dapat

diferensiasi

melakukan

komparasi

(membedakan),

analogi

(persamaan) dan sintesis (penyimpulan).


Impresi, merupakan tahap dimana kesan telah menjadi keyakinan
yang sewaktu-waktu dapat diingat kembali karena sudah ada
dalam wilayah kesadaran manusia.



Emosi, tidak hanya menyangkut perasaan marah, kecewa, panic,
jengkel, kesal yang tidak terkendali, namun juga perasaan
gembira dan antusias.



Interpretasi, menyangkut aktivitas daya pikir akibat impresi masuk
ke dalam wilayah kesadaran. Interpretasi adalah fungsi aktif
intelektual manusia yang jika bertemu ditambah emosi sehingga
menghasilkan apa yang disebut dipersepsi.



Apresiasi, merenungkan pengertian atau apa yang telah
diinterpretasikan,

menimbang

dengan

fakta-fakta

lain,

mempertimbangkan kebenaran sampai dimana maknanya adalah
fungsi intelek berganda yang dirumuskan dengan kata apresiasi.
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Evaluasi, adalah renungan dan rumusan yang ingin disampaikan
kepada orang lain, baik secara lisan maupun tertulis (A.M.
Djelantik, 1999).

4. Peserta membuat sketsa/gambar tangan atau menggunakan perangkat
lunak, bentuk bebas yang memuat pesan/ide/gagasan yang menerapkan
variasi keseimbangan (keseimbangan simetris, asimetris, horizontal).
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Kegiatan Pembelajaran 5. FORMAT TATA LETAK
A. Tujuan
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran5, peserta diklat mampu:
1. Memadukan berbagai unsur grafis dalam berbagai format

tata letak

secara harmonis dan serasi.
2. Memahami beragai format tata letak dan karakteristik masing-masing.
3. Menerapkan

langkah-langkah

praktis

dalam

pembuatan

media

komunikasi grafis sehingga dihasilkan sebuah media yang berkualitas.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Mengevaluasi berbagai unsur grafis dalam berbagai format tata letak
secara harmonis dan serasi.

C. Uraian Materi
I.

TATA LETAK BERBAGAI UNSUR GRAFIS

Memadukan unsur-unsur grafis merupakan sebuah seni tersendiri dalam
menghasilkan media komunikasi visual yang komunikatif. Untuk menghasilkan
media komunikasi grafis yang komunikatif diperlukan sebuah pengorganisasian
dan penataan yang tepat. Pengorganisasian dan penataan unsur grafis ini
dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dari
pesan yang akan disampaikan.

Dalam dunia grafis terutama di bidang periklanan dikenal istilah layout. Layout
adalah sebuah sket rancangan awal untuk menggambarkan organisasi unsurunsur komunikasi grafis yang akan disertakan. Usaha menyusun, menata dan
memadukan unsur-unsur komunikasi grafis (teks, gambar, warna dan lain-lain)
menjadi media komunikasi visual yang komunikatif, estetik, persuasif, menarik,
dan mendukung pencapaian tujuan secara cepat dan tepat dikenal dengan istilah
tata letak.
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Mendapatkan komposisi yang proporsional terkait juga dengan kegiatan tata
letak, kemudian ditangkap dan dibaca maksud ataupun pesan yang terkandung
di dalamnya, termasuk kemampuan membangun kesan, persuasif dan bahkan
sugestif, baik gambar maupun teksnya.

Desainer lebih baik membuat berbagai alternatif layout sebanyak mungkin
sampai menemukan sebuah layout ideal semaksimal mungkin untuk menhindari
hambatan pada proses selanjutnya. Bob Cotton dalam buku The Guide to
Graphic Design (1990:52) menyebutkan bahwa dalam proses desain, setelah
didapatkan gagasan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan bentuk sketsa
awal (thumbnail design) yang kemudian dikembangkan lagi ke dalam
serangkaian gambar alternatif (visual rough) yang masih akan diperbaiki.
Langkah ini disebut dengan tahap awal pembuatan visualisasi yang difinalisasi.

Fungsi tata letak menurut Freddy Adiono Basuki (2000) adalah untuk mencapai
keharmonisan, nilai estetis, ekonomis, dan komunikatif. Freddy Adiono Basuki
juga membagi tahapan tata letak menjadi tiga, yaitu :
1. Membuat tata letak miniature atau sketsa kecil (thumbnail), merupakan
tahap perancangan dalam menentukan komposisi unsur-unsur yang akan
ditempatkan. Visualisasinya masih berupa sket kolom teks dan kolom
gambar.
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2. Membuat tata letak kasar (abrupt lay out), merupakan tahapan rancangan
yang sudah berwujud gambar dan teks.

3. Membuat tata letak komprehensif, merupakan tahapan rancangan dimana
keseluruhan unsur sudah disusun dengan baik dan benar yang sudah
siap cetak.

Dari contoh di atas terlihat bahwa unsur-unsur komunikasi grafis disusun dalam
format tertentu. Peletakan setiap unsur memprioritaskan bagaimana format tata
letak
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mampu mengorganisasikan unsur-unsur dengan baik, benar, dan

komunikatif. Jenis tata letak yang umum digunakan adalah vertikal, horizontal,
dan diagonal.

Berikut ini berbagai macam format tata letak dan karakteristriknya :
Format /

Format \

Menghasilkan
ruang kosong
terlalu banyak,
berkesan sepi
dan banyak
informasi tidak
termuat.

Format L

Format L terbalik

Cukup
dinamis,
sirkulasi ruang
gerak
dan

cukup
memiliki

kesan
pandangan
terarah.
Format Z

Format Z terbalik

Cukup
dinamis,
sirkulasi ruang
gerak

cukup,

kesan
pandangan
sudah
diarahkan.
Format C

Format C terbalik

Menghasilkan
keseimbangan
dinamis
dengan kesan
pandangan
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terarah.
Format 7

Format 7 terbalik

Menghasilkan
sirkulasi ruang
gerak

cukup

dengan kesan
pandangan
terarah.
Menghasilkan
efek

padat,

sempit,
sirkulasi ruang
kurang

dan

pandangan
tidak terfokus.

II.

KOMPOSISI TATA LETAK

Komposisi (composition) adalah usaha untuk mendapatkan keseimbangan
bentuk dalam mengorganisasikan unsur-unsur terpenting dalam penciptaan
karya seni dan atau media komunikasi grafis yang harmonis, komunikatif, dan
persuasif.

Kaidah-kaidah komposisi yang harus diketahui adalah :
1. Proporsi (proportion), merupakan perbandingan ukuran yang digunakan
untuk menentukan perbandingan yang tepat antara panjang dan lebar
antara gambar dengan bidang gambar.
2. Keseimbangan (balance), yaitu kesamaan dari unsur-unsur tertentu yang
berlawanan ataupun bertentangan. Dalam bidang desain, yaitu suatu
keadaan ketik di semua bagian pada karya tidak ada yang lebih
terbebani, atau di semua bagian bebannya sama sehingga akan
membawa rasa tenang dan enak dilihat.
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3. Irama atau ritme, yaitu adanya pengulangan dan gerakan yang ajek,
teratur, terus menerus, yang bisa divisualisasikan dengan garis, tekstur,
bidang, bentuk, maupun warna.
4. Kesatuan (unity), artinya seluruh unsur yang dipergunakan harus saling
berhubungan dengan baik, mengandung makna dan menarik. Beberapa
hubungan tersebut antara lain hubungan kesamaan, hubungan kemiripan,
hubungan keselarasan, hubungan keterikatan, hubungan keterkaitan dan
hubungan kedekatan.
5. Pusat perhatian (focus of interest), menyangkut peletakan unsur yang
menjadi perhatian utama atau paling dominan untuk disampaikan.
Misalnya judul, peletakannya bergantung kepada pertimbangan estetika,
komunikatif, dan persuasif.
6. Kontras (contrast), merupakan perbedaan keadaan unsur-unsur atau
antara organisasi unsur yang dapat dicapai dengan perbedaan tinggirendah, panas-dingin warna, termasuk cerah dan suramnya.

Selain kaidah-kaidah di atas, perlu mempertimbangkan berat dan ringannya
bidang. Keseimbangan dapat dicapai dengan bidang yang tidak selalu sama
besar, tetapi didapat dari unsur lain, misalnya warna ataupun bentuk. Gambar di
bawah ini yang menunjukkan bahwa keseimbangan sangat dipengaruhi oleh
unsur lain.
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Untuk meletakkan unsur gambar dan teks dapat dilakukan dengan susunan
vertikal, horizontal, diagonal maupun bersinggungan. Hal ini hanya merupakan
pola dasar dan desainer harus selalu mengembangkan berbagai pola peletakan
sesuai dengan misinya.
Alan Swann dalam buku Basic Design and Lay Out menyatakan bahwa
keputusan pertama yang harus diambil di dalam mendesain adalah menyangkut
bentuk, ukuran, dan proporsi. Langkah-langkah dasarnya sebagai berikut :
1. Menentukan bentuk (shape).

2. Menentukan peletakan

3. Menentukan proporsi
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4. Menentukan lay ot

5. Menentukan bentuk (shape) yang sudah dipilih

6. Menentukan proporsi yang paling baik

7. Menambahkan ruang-ruang untuk naskah (body copy)

8. Membuat bentuk-bentuk alternatif
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9. Menentukan posisi teks yang akan menjadi kepala (judul)

10. Mengubah ukuran judul

11. Melengkapi judul dengan garis-garis naskah

12. Memasukkan bentuk (shape)
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13. Melakukan variasi antara bentuk, garis naskah, dan judul

14. Menentukan jenis huruf judul baru, jenis huruf naskah. Melakukan
eksperimen dengan mengubah jenis huruf naskah maupun judul.

15. Bereksperimen dengan jenis-jenis huruf untuk desain, misalnya jenis
huruf dekoratif

16. Menambahkan warna pada judul diikuti warna pada teks. Penting untuk
memahami psikologi warna dan pengaruhnya kepada karakteristik
sasaran.
17. Memasukkan ilustrasi dan memperhatikan kesesuaian dengan huruf, baik
judul maupun naskah.
18. Memasukkan ilustrasi baik foto-foto maupun hand drawing dan
menyesuaikan dengan jenis huruf, baik judul maupun naskah.
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D. Aktivitas Pembelajaran
Pengkondisian dan Pemahaman Materi
1. Peserta memperhatikan dengan baik tujuan dan indikator pencapaian
kompetensi dalam mempelajari kegiatan belajar ini.
2. Peserta mempelajari dan membaca uraian materi dengan seksama
secara individu
3. Jika

menemui

kesulitan

dalam

memahami

materi

ini

dapat

didiskusikan dengan teman sejawat, atau minta bimbingan kepada
fasilitator.
4. Setelah selesai mempelajari modul pada bagian ini, peserta dapat
mengerjakan latihan/kasus/tugas yang telah disediakan.

E. Latihan/Kasus/Tugas
1. Apakah yang dimaksud dengan layout?
2. Sebutkan tahapan dari macam-macam tata letak dan karakteristik
masing-masing.
3. Buatlah sebuah media komunikasi grafis, dimulai dari pembuatan sketsa
awal atau tata letak miniature sampai diketemukan komposisi yang baik.

F. Rangkuman
Layout adalah sebuah sket rancangan awal untuk menggambarkan
organisasi unsur-unsur komunikasi grafis yang akan disertakan. Usaha untuk
menyusun, menata, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis menjadi
komunikasi visual yang komunikatif, estetik, persuasif, menarik perhatian,
dan mendukung pencapaian tujuan secara cepat dan tepat dikenal dengan
istilah tata letak. Tata letak memiliki macam dan tahapan, yaitu tata letak
miniature, tata letak kasar, dan tata letak komprehensif. Format tata letak
yang umum digunakan adalah horisontal, vertikal, dan diagonal. Di dalam
mengatur tata letak harus memperhatikan kaidah-kaidah komposisi proporsi
(proportion), keseimbangan (balance), irama atau ritme, kesatuan (unity),
pusat perhatian, dan kontras.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
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H. Kunci Jawaban
1. Layout adalah sebuah sket rancangan awal untuk menggambarkan
organisasi unsur-unsur komunikasi grafis yang akan disertakan.
2. Tahapan dari macam-macam tata letak dan karakteristik masing-masing.
a. Membuat tata letak miniature atau sketsa kecil (thumbnail),
merupakan tahap perancangan dalam menentukan komposisi
unsur-unsur yang akan ditempatkan. Visualisasinya masih berupa
sket kolom teks dan kolom gambar.
b. Membuat tata letak kasar (abrupt lay out), merupakan tahapan
rancangan yang sudah berwujud gambar dan teks.
c. Membuat tata letak komprehensif, merupakan tahapan rancangan
dimana keseluruhan unsur sudah disusun dengan baik dan benar
yang sudah siap cetak.

Format tata letak dan karakteristiknya.
Format /

Format \

Menghasilkan
ruang kosong
terlalu banyak,
berkesan sepi
dan banyak
informasi tidak
termuat.
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Format L

Format L terbalik

Cukup
dinamis,
sirkulasi ruang
gerak
dan

cukup
memiliki

kesan
pandangan
terarah.
Format Z

Format Z terbalik

Cukup
dinamis,
sirkulasi ruang
gerak

cukup,

kesan
pandangan
sudah
diarahkan.
Format C

Format C terbalik

Menghasilkan
keseimbangan
dinamis
dengan kesan
pandangan
terarah.

Format 7

Format 7 terbalik

Menghasilkan
sirkulasi ruang
gerak

cukup

dengan kesan
pandangan
terarah.
Menghasilkan
efek

padat,

sempit,
sirkulasi ruang

129

kurang

dan

pandangan
tidak terfokus.
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PENUTUP
Desain grafis merupakan bidang yang penuh dengan tantangan kreatif dan
artistik. Pembuat karya grafis memanfaatkan gambar, foto, simbol, dan berbagai
bentuk bahasa serta elemen visual yang dilengkapi dengan kehadiran huruf yang
semuanya harus ditata menjadi sajian komunikasi grafis yang memenuhi unsur
estetika.

Modul ini disusun agar siapapun yang menggunakan modul ini mampu, lebih
termotivasi untuk berkreasi, mengembangkan karya grafis sesuai dengan kaidahkaidah pembuatan karya grafis.Untuk para guru, modul ini dapat digunakan untuk
bereksperimen menghasilkan karya grafis bagi kepentingan pembelajaran.

Penulis sadar bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan
kritik dari pembaca/pengguna modul diharapkan demi sempurnanya modul ini.
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EVALUASI

1. Garis maya lurus horisontal yang menjadi batas bagian terbawah dari
setiap huruf besar dinamakan…
a. Baseline
b. capline
c. ascender
d. descender

2. Sifat dan kualitas fisik permukaan suatu benda (material), seperti kusam,
mengkilap, kasar, halus yang diaplikasikan dalam desain merupakan
salah satu unsur/elemen desain grafis yaitu….
a. Bentuk
b. Ruang
c. Partikel
d. Tekstur

3. Warna primer adalah warna dasar atau warna pokok yang tidak diperoleh
dari campuran, yaitu...
a. merah, hijau, biru
b. merah, ungu, biru
c. merah, kuning, hijau
d. merah, kuning, biru
4. Ada beberapa rentetan proses dalam menikmati keindahan. Apresiasi
merupakan salah satu tahap ketika…
a. rangsangan eksternal ditangkap mata dan telinga dalam alat
penerimaan yang menimbulkan getaran yang disebut sensai (rasa).
b. merenungkan pengertian atau apa yang telah diinterpretasikan,
menimbang dengan fakta-fakta lain, mempertimbangkan kebenaran
sampai dimana maknanya adalah fungsi intelek berganda
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c. tahap dimana kesan telah menjadi keyakinan yang sewaktu-waktu
dapat diingat kembali karena sudah ada dalam wilayah kesadaran
manusia.
d. menyangkut perasaan marah, kecewa, panic, jengkel, kesal yang
tidak terkendali, gembira dan antusias.

5. Jenis media komunikasi grafis yang secara fisik/visual berukuran besar,
bahan papan/tripleks, konstruksi kayu/bambu, unsur teks dan gambar,
bentuk bebas, non cetak, berwarna/hitam putih, vertikal/horizontal, non
permanent, dan publikasinya dipasang di pinggir jalan adalah….
a. Baliho
b. Billboard
c. Spanduk
d. Poster
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GLOSSARIUM
Media

sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada
publik

Komunikasi

menyampaikan pesan dari pihak yang satu kepada pihak
lain yangdiungkapkan melalui bahasa lisan dan tulisan,
gambar, isyarat, bunyi-bunyian danbentuk kode yang
mengandung arti dan dimengerti oleh orang lain

Grafis

bagian dari komunikasi visual yang mengarah ke media
dua

dimensi

bersifat

statis,

seperti

produk

produk

percetakan.
Media komunikasi

Proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung

grafis

pengertian tertentu oleh seseorang kepada orang lain
melalui media cetak

Iklan

tindakan-tindakan yang ditujukan untuk menarik perhatian
umum atas suatu jenis barang atau jasa dengan cara
membangkitkan keinginan calon pembeli untuk memiliki
barang atau memakai jasa tersebut.

Karakter

komponen terkecil dalam Bahasa tulisan

Alfabet

satu set huruf yang digunakan dalam Bahasa tulisan

Huruf

mewakili 26 karakter dalam alfabet, angka, tanda baca,
dan lain-lain.

Tipografi

ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf
(termasuk

simbol)

dalam

aplikasinya

untuk

media

komunikasi visual melalui metode penataan layout, bentuk,
ukuran

dan

sifatnya

sehingga

pesan

yang

akan

disampaikan sesuai dengan yang diharapkan.
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Capline

garis maya lurus horisontal yang menjadi batas bagian
teratas dari setiap huruf besar

Meanline

garis maya lurus horisontal yang menjadi batas bagian
teratas dari badan setiap huruf kecil

Baseline

garis maya lurus horisontalyang menjadi batas bagian
terbawah dari setiap huruf besar

Descender

bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di
bawah baseline

Ascender

bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada
diantara meanline dan capline

X-Height

jarak ketinggian dari baseline ke meanline

Word spacing

jarak antarkata dan

Kerning

jarak antarhuruf

Leading

jarak antarbaris

Legibility

kemudahan mengenali dan membedakan masing-masing
huruf/karakter

Readibility

tingkat keterbacaan suatu teks

Estetika

ilmu yang mempelajari dan mempersoalkan keindahan
suatu objek

Sensasi

rangsangan eksternal ditangkap mata dan telinga dalam
alat penerimaan yang menimbulkan getaran yang disebut
sensai (rasa).

Persepsi

tahap dimana sensasi telah terkesan.

Impresi

tahap dimana kesan telah menjadi keyakinan yang
sewaktu-waktu dapat diingat kembali karena sudah ada
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dalam wilayah kesadaran manusia.
Emosi

menyangkut perasaan marah, kecewa, panic, jengkel,
kesal yang tidak terkendali, gembira dan antusias.

Interpretasi

menyangkut aktivitas daya pikir akibat impresi masuk ke
dalam wilayah kesadaran.

Apresiasi

merenungkan

pengertian

atau

apa

yang

telah

diinterpretasikan, menimbang dengan fakta-fakta lain,
mempertimbangkan kebenaran sampai dimana maknanya
adalah fungsi intelek berganda yang dirumuskan dengan
kata apresiasi.
Evaluasi

renungan dan rumusan yang ingin disampaikan kepada
orang lain, baik secara lisan maupun tertulis

Garis

sekumpulan titik yang berdampingan secara memanjang
dan memiliki dua buah ujung

Bentuk/shape

bidang yang memiliki tinggi dan lebar, terjadi karena
dibatasi oleh sebuah kontur (garis) dan atau dibatasi oleh
adanya warna yang berbeda atau oleh gelap terang pada
arsiran atau karena adanya tekstur

Tekstur

unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan
(material),yang sengaja dibuat dan dihadirkan dalam
susunan untuk mencapai bentuk rupa, baikdalam bentuk
nyata ataupun semu.

Ruang/space

jarak antara atau daerah atau sekitar sesuatu

Tata letak

Usaha menyusun, menata dan memadukan unsur-unsur
komunikasi grafis (teks, gambar, warna dan lain-lain)
menjadi media komunikasi visual yang komunikatif, estetik,
persuasif, menarik, dan mendukung pencapaian tujuan
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secara cepat dan tepat
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